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LIETUVOS STALO TENISO ASOCIACIJA 

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDIS 

                                             2022 m. balandžio 13 d. Nr. 6 

Pradžia: 12:00 val., pabaiga 14:00  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.  

 

Nedalyvavo: Žygimantas Maleckas, Lina Sabaliauskienė. 

 

DARBOTVARKĖ 

                 1.  SVARSTYTA. LSTA nario prašymų svarstymas.  

                     Pranešėja – p. Inga Navickienė, LSTA prezidentė 

a) Išbraukti iš LSTA narių. 

Buvo svarstomas LSTA nario “Šiaurės Vakarų akademija” prašymas išbraukti iš LSTA 

narių. Kadangi pagal LSTA įstatų 3.6 punktą narystė LSTA baigiasi pateikus LSTA VK 

motyvuotą pareiškimą dėl narystės baigimo, buvo siūloma paprašyti nario parašyti savo 

motyvą dėl narystės nutraukimo. 

BALSAVIMAS: 7 už, 1 susilaikė, 1 prieš. 

NUTARTA: paprašyti pateikti motyvą dėl narystės nutraukimo. Nepateikus atsakymo 

per 10 dienų nuo užklausimo, suėjus šiam terminui išbraukti “Šiaurės Vakarų 

akademiją” iš LSTA narių. 

b) Išbraukti iš trenerių tarybos narių.  

Trenerių tarybos narys Valdas Martinkus pateikė prašymą LSTA VK dėl prašymo 

išbraukti iš Trenerių tarybos narių. Kadangi narys atstovauja Panevėžio miestui, 

prašymas buvo grąžintas Panevėžio miesto atsakingai organizacijai, kuri pasiūlė į 

Trenerių tarybos narius kitą kandidatą – trenerį Rytį Veličką, kuris taip pat atsisakė šių 

pareigų. Nesant numatytai tokiai situacijai Trenerių tarybos rinkimų nuostatuose, buvo 

siūloma nerinkti naujo nario ir palikti 6 trenerių tarybos narius. Esant vienodam balsų 

skaičiui, balsavimo baigtį nulemtų Trenerių tarybos pirmininko balsas. Taip pat 

pasiūlyta peržiūrėti Trenerių tarybos rinkimų nuostatus ir, atsižvelgus į susidariusią 

situaciją, Teisės ir etikos komisijos pastabas ir kt.pasiūlymus, juos papildyti ir atnaujinti. 

BALSAVIMAS: 9 už 

NUTARTA: iki kitų Trenerių tarybos rinkimų palikti 6 narius. Peržiūrėti ir atnaujinti 

nuostatus, atsižvelgus į pastabas iki 2022 m. liepos 1 d. 
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c) Dėl suaugusių rinktinės kriterijų patvirtinimo patikslinimo. 

Vyrų rinktinės kriterijų pakeitimo pasiūlymas – išbraukti iš vyrų rinktinės atrankos 

kriterijų taškus už pasaulinį reitingą – buvo vienbalsiai priimtas 2019 m. rugsėjo 13 d. 

Trenerių tarybos posėdyje. 2021 m. rugsėjo  15 d. nebuvo svarstoma ar šį punktą tvirtinti, 

nes tai buvo priimta bendru sutarimu. Tvirtinimo metu buvo laukiama kitų papildymų, 

kuriuos turėjo pateikti kitame LSTA VK posėdyje, kuris įvyko 2021 m. lapkričio 17 d. 

Tvirtinimo jaunių ir suaugusių rinktinių atrankos kriterijų metu buvo priimtas 

sprendimas dėl jaunių rinktinės atrankos kriterijų papildymo, o dėl suaugusių rinktinės 

naujų pasiūlymų nebuvo gauta,  todėl ir buvo pažymėta, kad dėl suaugusių rinktinės 

kriterijų papildomų pasiūlymų taip pat nebuvo, išskyrus dėl išbraukimo pasaulinio 

reitingo. Jei tai kelia klausimų dėl šio kriterijaus panaikinimo, siūloma naujai patvirtinti 

dėl šio punkto – pasaulinio reitingo iš suaugusių rinktinės kriterijų išbraukimo. 

BALSAVIMAS: 9 už. 

NUTARTA: nuo 2022 m. balandžio 13 d. patvirtinti 2021 m. rugsėjo 13 d. Trenerių 

tarybos siūlymą išbraukti pasaulinį reitingą iš suaugusių rinktinės atrankos kriterijų. 

 

d) Dėl Teisės ir etikos komisijos sudėties patvirtinimo. 

Buvo iškeltas klausimas dėl teisės ir etikos komisijos sudėties patvirtinimo teisėtumo. 

LSTA VK vykdė savo funkcijas preziumuodama, kad rinkiminės konferencijos metu 

išrinkta ir visų tikrųjų narių patvirtinta Teisės ir etikos komisija yra LSTA įstatuose 

numatytas organas, kuris veikloje atlikinėjo jam pavestas funkcijas ir vykdė užduotis. 

VK narių patvirtinimas nekeičia Teisės ir etikos komisijos narių sudėties ir niekaip 

neįtakoja jų pradėtų darbų ir nekeičia veiklos organizavimo. Kadangi įstatai reikalauja 

VK narių patvirtinti, todėl šio posėdžio metu juos siūloma patvirtinti. 

BALSAVIMAS: 9 už. 

NUTARTA: patvirtinti LSTA VK Teisės ir etikos komisijos pirmininku Paulių Gūrą, 

jos nariais: Auksę Gecevičiūtę ir Moniką Mazur. 

 

e) dėl svetainės informacijos atnaujinimo. 

Buvo gautas užklausimas dėl informacijos atnaujinimo dažnumo. Kadangi dirba tik 1  

darbuotojas pilnu etatu, o antras tik 0,2 etato, visų darbų operatyviai neįmanoma atlikti. 

Pirmumas skiriamas informacijai, kurios reikalauja Švietimo, mokslo ir sporto 

ministerija. Kitą informaciją siekiama atnaujinti kuo greičiau. 

Šituo klausimu prezidentė kreipėsi į visus LSTA VK narius su prašymu būti 

atsakingiems šiuo klausimu ir peržiūrėti už jų atsakingų sričių informacijos atnaujinimą 

ir jos teisingą pateikimą. Taip bus išvengiama netikslumo ir klaidų. 

 

                  2. SVARSTYTA. Prašymo priimti į LSTA narius svarstymas. 

Gen. sekretorė J. Mažeikienė pateikė VK nariams susipažinti stalo teniso klubo 

“Vikrusis Feniksas” prašymą ir reikiamus dokumentus dėl priėmimo į LSTA narius. 

Kadangi buvo pristatyti visi reikalingi dokumentai, niekam nekilo klausimo dėl šio nario 

priėmimo. 

BALSAVIMAS: 9 už. 
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NUTARTA: teikti LSTA ataskaitinei konferencijai stalo teniso klubo “Vikrusis 

Feniksas” prašymą dėl priėmimo į LSTA narius. 

 

                  3. SVARSTYTA. Įstatų papildymas. 

a) Prezidentė supažindino VK narius su 2022 m. kovo 30 d. Švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijos pranešimu “Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo pakeitimo”. Pranešime 

buvo nurodyta, kokius kriterijus turės atitikti sporto šakos federacija, kad galėtų siekti 

2023 ir vėlesnių metų finansavimo. 

Privalomi šie įstatų punktų, kurių buvo ir anksčiau reikalaujama, bet yra nauji 

papildymai: 

- savo įstatuose nustatyta tvarka patvirtinti plėtojamos sporto šakos sporto varžybų 

saugumo taisykles; 

- savo įstatuose nustatyta tvarka patvirtinti etikos kodeksą ir veiklos dokumentuose 

būti įtvirtinusi atsakomybę už etikos ir Pasaulinop antidopingo kodekso pažeidimus ir 

kt. 

- savo įstatuose nustatyta tvarka patvirtintą strateginį veiklos planą. 

Dėl šių 3 punktų keliamų reikalavimų siūloma įtraukti į Įstatų punktus dėl LSTA VK 

kompetencijos  patvirtinti juos VK posėdžio metu. 

BALSAVIMAS: 9 už. 

NUTARTA: patvirtinti, kad nurodytų šių 3 punktų reikalvimai nustatyta tvarka būtų 

LSTA VK kompetencija ir tvirtinami VK posėdžiuose. 

b) Kiti nauji punktai: 

- privaloma įtvirtinti sporto šakos federacijos valdymo organų rotaciją, numatant 4 

kadencijas po 2 metus arba 2 kadencijas po 4 metus ir 4 metų pertrauką šioms 

kadencijoms pasibaigus; 

Siūloma 4 metus po 2 kadencijas. 

- būti atlikusiai praėjusių kalendorinių metų finasinę ataskaitų auditą ir švietimo, 

mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka pateikusiai nepriklausomo audito išvadą; 

Finansinė ataskaita tvirtinama narių konferencijoje ir kartu su audito išvadomis teikiami 

Registrų centrui. 

- būti suformavusią nacionalinę rinktinę ir sudariusi sporto veiklos sutartis su 

sportininkais, kurie rengiasi įgyvendinti AM sporto programas ir gauna valstybės 

stipendiją. 

Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad teikiant vėlesnių metų AM sporto programas, sporto 

šakų federacijos galės numatyti atliekamas funkcijas su klubinės veiklos plėtojimu ir 

stiprinimu, dėl to klubams keliami tam tikri reikalavimai. 

BALSAVIMAS: 9 už. 

NUTARTA: 1) ataskaitinėje konferencijoje priimti įstatų pataisą ir įtvirtinti valdymo 

organų rotaciją 4 metus po 2 kadencijas ir 4 metų pertrauką šioms kadencijoms 

pasibaigus ir šį papildymą įtraukti į įstatus; 

Išsiaiškinti iki konferencijos ar nėra privaloma įtraukti į įstatus, tiksliau atlikti 

pakeitimus, kad finasinę ataskaitą teikia ne revizija, o nepriklausomas auditas. 
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Jei tai yra būtina ir audito nespėsime atlikti iki konferencijos, išvadą išsiųsime nariams  

el.paštu. Konferencijos metu pateiksime finansines ataskaitas ir informuosime, kad 

netrukus persiųsime ir audito išvadą susipažinimui ir patvirtinimui. 

Jei nėra privaloma įtraukti į Įstatus dėl audito patikrinimo, tuomet tik pateikti 

informaciją konferencijos dalyviams dėl audito atasakaitų – jei bus atliktas su išvadomis, 

jei nebus atliktas – kad bus persiųsta informacija susipažinimui. 

2) informuoti sporto klubus dėl nuo 2023 metų įsigaliosiančių reikalavimų. 

c)Taip pat prezidentė pasiūlė atlikti 8.2.8 punkto pakeitimą, kad LSTA VK aprobuoja 

Trenerių tarybos nuostatuose nurodytas LSTA VK teikiamas rekomendacijas: 

-  klausimus dėl LSTA asmeninių čempionatų nuostatų; 

-  dėl LSTA vykdomų varžybų kalendoriaus; 

-  dėl visų amžiaus grupių Lietuvos rintinių sudarymo principinnių nuostatų; 

-  dėl visų amžiaus grupių Lietuvos rinktinių treneriš skyrimo; 

-  dėl stovyklų organizavimo; 

-  dėl varžybų dalyvių sąrašo tvirtinimo į varžybas ir stovyklas; 

-  dėl finasinių lėšų skyrimo; 

LSTA VK tvirtina Lietuvos lygų varžybų nuostatus, parengtus šių varžybų 

organizatorių. 

Visų varžybų nuostatai yra derinami su LSTA Teisėjų kolegija. 

VK narė A. Kybartaitė iškėlė klausimą dėl gen.sekretorės, kaip etatinio darbuotojo 

pareigybės. Jos nuomone, gen. sekretorė turėtų būti priimama į darbą, o ne renkama 

konferencijoje. Buvo nuspręsta peržiūrėti senus įstatus ir apsvarstyti šią situaciją. 

BALSAVIMAS: 9 už. 

NUTARTA: patvirtinti siūlymą dėl 8.2.8. punkto siūlomų pakeitimų. 

Pasidomėti kaip tai yra kitose organizacijose dėl gen. sekretoriaus pareigų: ar tai 

samdomi, ar renkami konferencijose darbuotojai. 

O kaip tada su VK narių skaičiumi: Tad reikėtų, kad 9 būtų? 

                  4. SVARSTYTA. Dėl audito pirkimo patvirtinimo. 

Gen. sekretorė J. Mažeikienė informavo VK narius, kad netrukus bus atliekamas auditas. 

Buvo išsiųsti 4 pasiūlymai atsiliepė tik 2. Kadangi abiejų pasiūlymų suma ta pati tai  

buvo renkamasi pagal atlikimo laiką – tas, kuris anksčiau gali atlikti. 

BALSAVIMAS: 9 UŽ. 

NUTARTA: patvirtinti audito paslaugos pirkimą. 

                  5. SVARSTYTA. LSTA 95—io minėjimas.  

                  Klausymo svarstymas nukeltas kitam  atskiram posėdžiui. 

 

                  6. SVARSTYTA. Varžybų transliavimo programos pasiūlymo pristatymas. 

VK narė G.Matukaitytė-Klimienė pristatė įmonės „Videosport” pasiūlymų 2 variantus 

dėl LSTA varžybų filmavimo ir transliavimo. 

Kadangi Lietuvos čempionato metu filmavimo kokybė buvo labai prasta, dauguma narių 

nepritarė šios paslaugos pirkimui. Siūloma buvo rinktis pagal tai, koks yra auditorijos 

pasiekiamumas ir  transliavimo kokybė. 

NUTARTA: svarstyti kitus pasiūlymus dėl filmavimo. Prioritetai: kokybė ir žiūrovų  

pasiekiamumas.  
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                 7. SVARSTYTA. Lietuvos čempionato aptarimas. 

LSTA VK Nariai buvo supažindinti su varžybų komisaro ataskaita, pasidalinta 

nuomonėmis dėl organizavimo, aptartas dalyvių apklausos įvertinimas. Apklausoje 

dalyvavo beveik pusė čempionato dalyvių. Dauguma buvo patenkinti apgyvendinimu, 

maitinimu, sporto sale. Dėl varžybų sistemos nuomonės išsiskyrė. 

NUTARTA: Lietuvos čempionato vykdymo sistemą koreguoti, kiek įmanoma 

atsižvelgiant į pareikštas pastabas.  

                  8. SVARSTYTA: Rinktinių tvirtinimas. 

Sąrašai jau yra paruošti ir išsiųsti VK nariams el.paštu.  Rinktinės sudarytos atsižvelgiant 

į atrankos kriterijus. VK nariams el.paštu bus išsiųsta nuoroda į balsavimą ir patvirtinta  

el.balsavimu. 

                  9. SVARSTYTA. LSTA nario “Sportininkų gidas” prašymo svarstymas. 

Buvo teiktas prašymas dėl Vilniaus rajono varžybų organizavimo, siekiant populiarinti, 

užtikrinti tinkamą varžybų pravedimą ir teisingą atranką į Lietuvos čempionatus iš 

Vilniaus rajono. 

*Posėdį paliko 3 Nariai prieš balsavimą.  

                 BALSAVIMAS: 5 už, 1 susilaikė. 

                 NUTARTA: patvirtinti sporto klubo  “Sportininko gidas” prašymą, organizuoti Vilniaus                 

rajono atrankos varžybas į Lietuvos čempionatus, organizuojamus LSTA.  

 

 

 

      

LSTA prezidentė        Inga Navickienė     

 

 

 

 

Generalinė sekretorė                  Justė Mažeikienė 

 

 


