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LIETUVOS STALO TENISO ASOCIACIJA 

VYKDOMOJO KOMITETO NEEILINIS POSĖDIS 

2022 m. kovo 3 d. Nr. 4 

 

 

 

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

Posėdžio pirmininkė: Inga Navickienė 

Posėdžio sekretorė: Justė Mažeikienė 

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

Justė Mažeikienė, Gabrielė Matukaitytė - Klimienė, Aurelija Kybartaitė, Matas Skučas, Matas Vilkas, 

Viktoras Frizelis, Gediminas Gataveckas.  

Svečias LSTA garbės prezidentas Rimgaudas Balaiša. 

Nedalyvavo: Žygimantas Maleckas, Lina Sabaliauskienė. 

 

DARBOTVARKĖ 

1. SVARSTYTA. Biudžeto tvirtinimas.  

Pranešėja – p. Inga Navickienė, LSTA prezidentė. 

       LSTA prezidentė pristatė 2022 metų LSTA biudžeto sąmatą ir pateikė VK nariams tvirtinimui. Taip 

pat  informavo Trenerių tarybos pirmininką V. Frizelį, kad po įskaitinių varžybų, patvirtinus rinktinių 

sudėtis, bus sušauktas susitikimas su Trenerių taryba ir rinktinės treneriais, su kuriais bus detaliai aptartas 

rinktinių pasirengimo planas ir paskirstytos lėšos. 

       Taip pat buvo pristatytos  pakeistos maistpinigių normos, kurios buvo padidintos, atsižvelgiant į 

amžiaus grupes. Negavus pastabų siūloma biudžetą ir maistpinigių normas tvirtinti. 

       BALSAVIMAS: vienbalsiai už.  

       NUTARTA: patvirtinti 2022 m. LSTA biudžeto sąmatą ir naujas maistpinigių normas. 

2. SVARSTYTA. Renginių viešinimas.  

Pranešėja – p. Inga Navickienė, LSTA prezidentė.  
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      Prezidentė informavo apie artėjančius renginius, kurių viešinimui reikia iš anksto pasiruošti ir pasiūlė 

skirtingiems VK nariams juos parengti: 

       1) straipsnį prieš LČ apie Lietuvos stalo teniso 95-etį, nes 1927 m.  kovo 12-13 d. vyko pirmosios 

pirmenybės ir nuo tų metų skaičiuojamas LSTA gyvavimo metai. Atsakinga VK narė Gabrielė 

Matukaitytė – Klimienė. 

       2) antras straipsnis apie dalyvavimą vyrų komandiniame čempionate C grupės varžybose. 

Atsakingas VK narys Matas Skučas. 

      3) dėl žymiausių Lietuvos stalo teniso bendruomenės narių pagerbimo, švenčiančių 2022 metais 

jubiliejus. Atsakinga prezidentė I. Navickienė.  

      4)  Gen. sekretorė J. Mažeikienė parengs informaciją apie Braitono deklaraciją, inicijuotą ITTF dėl 

Lyčių lygybės skatinimo. 

       Taip pat prezidentė pasiūlė iki kovo 10 d. pateikti pasiūlymus dėl pasaulinės stalo teniso dienos, 

balandžio 6 d.,  minėjimo  ir pateikė savo pasiūlymus: 

        1.  Balandžio 6 d. organizuoti varžybas su Žurnalistų sąjunga;  

        2. Siūlyti sporto įstaigoms, bendrojo lavinimo mokykloms surengti stalo teniso varžybas ir skelbti 

dalyvavusiųjų skaičių, išskirti merginų skaičių. Treneriai ir kiti bendruomenės nariai galėtų organizuoti 

varžybas savo įstaigų darbuotojams, administracijai. Nugalėtoja taptų įstaiga, įtraukusi daugiausia 

dalyvių arba moterų skaičių. 

3.   SVARSTYTA. Ataskaitinės konferencijos datos tvirtinimas.  

      Pranešėja – p. Inga Navickienė, LSTA prezidentė. 

      Siūloma ataskaitinę konferenciją vykdyti 2022 m. balandžio 29 d. 14 val. Kaune. 

           BALSAVIMAS: vienbalsiai už. 

           NUTARTA: patvirtinta data 2022 m. balandžio 29 d., vieta – Kaunas. 

4.  SVARSTYTA. Duomenų apsauga. Rengiamas BDAR Lietuvos stalo teniso asociacijai. 

             Pranešėja – p. Inga Navickienė, LSTA prezidentė. 

            Prezidentė informavo, kad LSTA buvo parengusi taisykles dėl duomenų apsaugos, bet reikia 

įvairių papildomų dokumentų ir sutarčių, todėl kreipėmės į įmonę, kad profesionaliai parengtų. Kaip tik 

šiandien prieš pat posėdį buvo gauti visi dokumentai, kuriuos netrukus persiųsime ir tuomet juos 

patvirtinsime.           

5.  SVARSTYTA. Etikos komisijos išvados tvirtinimas dėl R. Jackevičiaus skundo.  

Pranešėja – p. Justė Mažeikienė, LSTA generalinė sekretorė. 

     Gen. sekretorė pristatė Etikos komisijos išvadą dėl gauto nario skundo, kad šiuo atveju skundą 

nagrinėti turėtų Lygų nuostatuose nurodyta organizacija. 

     Dauguma sutiko su Teisės ir etikos komisijos nuomone. Taip pat buvo atkreiptas dėmesys, kad 

pratęsiant bendradarbiavimo sutartį, reikėtų sudaryti skundų nagrinėjimo komisiją iš skirtingų 
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organizacijų atstovų, taip pat dauguma sutiko, kad bet kuriuo atveju įrodant izoliavimosi būtinybę, 

reikėjo pridėti darbdavio raštišką pranešimą dėl izoliacijos.  

    BALSAVIMAS: 7 už, 2 susilaikė.  

    NUTARTA:  pritarti etikos komisijos išvadai.  

  6.  SVARSTYTA: V. Martinkaus prašymo svarstymas. 

           Dauguma pritarė, kad neturime keisti jau priimto sprendimo, kuris buvo apsvarstytas. Jei ir buvo 

atlikti procedūriniai pažeidimai, mūsų sprendimas nesikeičia: asociacija netoleruoja smurto.  

           Dėl priimto LSTA sprendimo išaiškinimą gausime iš Švietimo mokslo ir sporto ministerijos ir iš 

Vidaus reikalų ministerijos. 

        BALSAVIMAS: 7 prieš, 1 susilaikė, 1 nusišalino.  

         NUTARTA: atmesti prašymą dėl skundo nagrinėjimo sustabdymo. 

          

     7. Einamieji klausimai. 

             Prezidentė informavo VK narius, kad ruošiama apklausa dėl Lygų varžybų organizavimo. Todėl 

siūlo atkreipti dėmesį į dalykus, kuriuos, jų manymu reikėtų tobulinti ir prašo aktyviai dalyvauti, teikiant 

pasiūlymus. 

            Taip pat informavo, kad gautas pasiūlymas Dėl programos funkcijos įdiegimo – rankiniu būdu. 

Šito klausimo sprendimui bus sudaryta grupė, kuri apsvarstys visas sąlygas ir pateiks savo sprendimą 

bei išvadas LSTA VK ir STL. 

       

 

 

 

 

Prezidentė                                                                           Inga Navickienė    

          

 

Posėdžio sekretorė                  Justė Mažeikienė 


