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LIETUVOS STALO TENISO ASOCIACIJA 

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDIS 

2021 m. kovo 10 d. Nr. 4 

 

Pradžia: 12:00 val., pabaiga 13:50 val. 

Posėdžio pirmininkė: Inga Navickienė 

Posėdžio sekretorė: Justė Mažeikienė 

Zoom platformoje nuotoliniu būdu dalyvavo: VK nariai – prezidentė Inga Navickienė, Justė 

Mažeikienė, Aurelija Kybartaitė, Valdas Martinkus, Gediminas Ušackas, Raimondas 

Jackevičius, Evaldas Skyrius (prisijungė po pirmo balsavimo), Saulius Bureika, Silverijus 

Puotkalis. 

 

Nedalyvavo: Romas Stankevičius, Romualdas Franckaitis. 

 

DARBOTVARKĖ 

 

1. LSTA rinkiminės – ataskaitinės konferencijos datos tvirtinimas. Siūoma data – balandžio 

30 d. Inga Navickienė (10 min.) 

2. Klausimų, susijusių su LSTA rinkimine – ataskaitine konferencija, svarstymas ir 

tvirtinimas. Justė Mažeikienė  (30 min.)  

• Rinkiminės komisijos sudarymas, mandatinės ir balsų skaičiavimo komisijos 

siūlymas. Sekretoriato nariai. 

• Rinkimų komiteto nariai. 

• Paruošti rinkiminei-ataskaitinei konferencijai ataskaitas (7.11.3 išklauso prezidento, o 

pagal reikalą ir revizijos komisijos bei teisės ir etikos komisijos kasmetinius 

pranešimus bei visų organų ataskaitas ataskaitinių-rinkiminių konferencijų metu bei 

jas tvirtina) 

• Kandidatų į VK narius forma, reikalavimai, terminai.  

   3. Vyrų dalyvavimo, Europos atrankos varžybose dėl patekimo į OŽ, galimybė. Gediminas 

Ušackas (10 min.) 

 

Einamieji klausimai (20 min.) 

 

 

1. SVARSTYTA. LSTA rinkiminės – ataskaitinės konferencijos datos tvirtinimas. 

Siūoma data – balandžio 30 d. Inga Navickienė (10 min.) 



________________________________________________________________________ 

Įm.kodas: 190783878, AB SEB bankas, Banko kodas: 70440, A/s : LT 837044060000279322 

Prezidentė pasisveikina su visais ir pradeda posėdį. Siūloma rinkiminę – ataskaitinę 

konferenciją rengti balandžio 30 d. Kaune. Raimondas Jackevičius ir Gediminas 

Ušackas, siūlo rengti konferenciją Vilniuje. Esant keliems pasiūlymams nutarta šiuo 

klausimu balsuoti. Balsavimui pateiktas klausimas: Kas už tai, kad konferencija vyktų 

Kaune? 

BALSAVIMAS: 4 UŽ, 2 SUSILAIKĖ, 2 PRIEŠ. 

NUTARTA: konferenciją vykdyti Kaune. 

SVARSTYTA: konferenciją vykdyti balandžio 30 d. 13 arba 14 val.  

BALSAVIMAS: vienbalsiai UŽ 

NUTARTA: konferencijos data balandžio 30 d. laikas bus patikslintas.  

2. SVARSTYTA. Klausimų, susijusių su LSTA rinkimine – ataskaitine konferencija, 

svarstymas ir tvirtinimas. Justė Mažeikienė  (30 min.)  

Rinkiminė komisija, kuri tikrins kandidatų į prezidentus pateiktus dokumentus. 

Raimondas Jackevičius į šią komisiją siūlo Aureliją Kybartaitę, Justė Mažeikienė siūlo 

Eglę Kažytę. Aurelija Kybartaitė siūlo Gediminą Gatavecką.  

BALSAVIMAS: vienbalsiai UŽ 

NUTARTA: patvirtinti rinkiminės komisijos narius: Aureliją Kybartaitę, Eglę Kažytę 

ir Gediminą Gatavecką. 

SVARSTYTA: išrinkti ir patvirtinti mandatinę ir balsų skaičiavimo komisiją. Siūloma 

į  komisijos narius: Vincas Franckaitis, Ingrida Maknevičienė, Gabrielė Matukaitytė - 

Klimienė. 

BALSAVIMAS: vienbalsiai UŽ 

NUTARTA: mandatinės ir balsų skaičiavimo komisijos nariai: Vincas Franckaitis, 

Ingrida Maknevičienė, Gabrielė Matukaitytė. 

SVARSTYTA: sekretoriato nariai: Justė Mažeikienė ir Gabrielė Matukaitytė- Klimienė 

BALSAVIMAS: vienbalsiai UŽ 

NUTARTA: sekretoriato nariai: Justė Mažeikienė ir Gabrielė Matukaitytė- Klimienė. 

SVARSTYTA: iki rinkiminės – ataskaitinės konferencijos turi būti paruošta revizijos 

komisijos ataskaita ir kitų organų ataskaitos. Finansines ataskaitas paruoš buhalterė.  

NUTARTA: pranešti revizijos komisijai, kad paruoštų ataskaitą.  

SVARSTYTA: terminas iki kada kandidatai į prezidentus turi pateikti dokumentus ir 

kandidatai į VK narius. 

NUTARTA: kandidatai į prezidentus dokumentus turi pateikti iki balandžio 15 d. 

(anketa, programa, deklaracija, gyvenimo aprašymas, prašymas.). Kandidatai į VK 

narius kandidatūras teikia elektroniniu paštu siųsdami motyvacinį laišką ir, kaip 

įstatuose numatyta, 5 LSTA narių rekomendacijas (ant firminio blanko su parašu) iki 

balandžio 20 d. Gavus kandidatų kandidatūras iki konferencijos persiųsti susipažinimui 

LSTA nariams.  

3. SVARSTYTA. Vyrų dalyvavimo galimybė Europos atrankos varžybose dėl patekimo 

į OŽ. Gedimias Ušackas 

Gauti Europos atrankos varžybų dėl pateikimo į Olimpines žaidynes nuostatai. LSTA 

VK turi dalyvauti sprendimuose ar siųsti rinktines į varžybas ar ne. O dabar nusprendžia 

keli žmonės. Prezidentė sako, kad į šitas varžybas važiuoja sportininkai, kurie yra 
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finasuojami LTOK. Rūta Paškauskienė yra kandidatė į OŽ, Kornelija Riliškytė – 

olimpinės pamainos sportininkė. Dėl galimybės dalyvauti atrankos varžybose 

Medardui Stankevičiui, taip pat olimpinės pamainos sportininkui, buvo kalbėta su 

asmeniniu jo treneriu, Viktoru Stankevičiumi, nes tai yra asmeninės varžybos. Dėl 

nepakankamo pasirengimo buvo nuspręsta, kad nedalyvaus.  

Taip pat prezidentė priminė, kad į prieš metus vykusias komandines atrankos į OŽ 

varžybas, buvo išsiųstos abi rinktinės. 

Europos atrankos varžybos vyks balandžio 21-25 d. Atvykus iš Lietuvos reikėtų 14 

dienų karantinuotis. LSTA esant tokioms sąlygoms negali siųsti abiejų rinktinių. Be to, 

dar nėra paskirtas ir patvirtintas 2021 m. biudžetas.  

 

  Prezidentė                                                                           Inga Navickienė    

          

 

 

  Posėdžio sekretorė                   Justė Mažeikienė 


