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LIETUVOS STALO TENISO ASOCIACIJOS ATASKAITINĖS KONFERENCIJOS 

ELEKTRONINIO BALSAVIMO PROTOKOLAS 

2020 m. birželi 1 d. Nr. 1 

 

 

Balsavimas vyko gegužės 29 d. nuo 8 iki 17 val.  

Konferencijos pirmininkė Inga Navickienė, sekretorė Justė Mažeikienė 

 

DARBOTVARKĖ 

 

1. LSTA  2019 m. veiklos ataskaitos tvirtinimas. 

2. 2019 m. biudžeto ataskaitos tvirtinimas. 

3. Revizijos akto tvirtinimas.  

4. Prašymų dėl naujų LSTA narių priėmimo tvirtinimas (nepateikė) 

5. Konferencijos dalyvių klausimai ir pasiūlymai. 

6. LSTA įstatų papildymų, pakeitimų, pasiūlymų svarstymas ir patvirtinimas. 

 

Konferencijos eiga 

 

1. Pateikti siūlymus dėl balsų skaičiavimo komisijos. Siūlymus teikti iki gegužės 11 d. 

užpildžius formą: https://forms.gle/kMY4n49tEQEtTsbE6  

Komisijos sudarymo taisyklės: komisija sudaroma iš 3 (trijų) narių. Į komisiją galima siūlyti 

LSTA narius (sąrašas http://www.stalotenisas.lt/lsta-nariai/) arba LSTA darbuotojus. 

Komisijos tvirtinimas:  

a. Jeigu pasiūlomi daugiau nei 3 (trys) skirtingi žmonės, komisija išrenkama burtų keliu. Burtų 

traukimas yra įrašomas.  

b. Jeigu pasiūlomi 3 (trys) žmonės, komisija sudaroma iš jų. 

c. Jeigu pasiūlomi mažiau nei 3 (trys) žmonės, LSTA VK paskiria komisiją savo nuožiūra.  
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d. Sudarytą komisiją, LSTA paskelbs gegužės 22 d. kartu su teikiamais LSTA ataskaitinės 

konferencijos dokumentais.  

2. Iki gegužės 15 d. teikiami siūlymai, prašymai tapti LSTA nariu su visais reikalingais 

dokumentais. Jeigu siūlymai nebus pateikti iki nurodytos datos, konferencijoje jie nebus 

teikiami svarstymui gegužės 29 d..  

3. LSTA siunčia el. paštu nariams LSTA ataskaitinės konferencijos dokumentus gegužės 22 d. 

Turint klausimų susijusių su pateikta medžiaga, rašykite el. paštu info@stalotenisas.lt iki 

gegužės 29 d.  

4.  LSTA siunčia nariams ataskaitinės konferencijos biuletenius gegužės 29 d. nuo 8 iki 10:00 

val.  

5. LSTA nariai grąžina užpildytus biuletenius su parašu el. paštu info@stalotenisas.lt gegužės 

29 d. iki 17 val.  

6. Balsų skaičiavimo komisija tikrina biuletenius ir suskaičiuoja balsus iki birželio 1 d. LSTA 

ataskaitinės konferencijos balsavimo rezultatus pateikia el.paštu info@stalotenisas.lt LSTA 

generalinė sekretorė balsavimo rezultatus nariams siunčia el.paštu iki birželio 2 d.  

 

Mandatinės komisijos pranešimas: 

į konferenciją užsiregistravo 27 juridiniai nariai. Iš viso LSTA turi 40 juridinių narių. 

Užsiregistravę nariai yra susimokėję narystės mokestį. Mandatinė komisija (Eglė Kažytė, 

Raimondas Jackevičius, Justė Mažeikienė), patikrino ir patvirtino, kad užsiregistravę nariai 

atitinka nurodytus kriterijus ir turi teisę dalyvauti LSTA ataskaitinėje konferencijoje su 

balsavimo teise. Kvorumas yra. Balsavimas yra galimas. Balsavime dalyvaus 6 įgalioti 

asmenys. 

 

Balsavimo rezultatai 

1. Balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas. Balsų skaičiavimo komisijos narius siūlė 

LSTA nariai iki gegužės 11 d. Šią komisiją sudaro: Ona Jucevičiūtė, Rytis Velička, 

Eugenijus Jafimovas. 

BALSAVIMAS: 25 UŽ, 2 SUSILAIKĖ 

NUTARTA: balsų skaičiavimo komisija patvirtinta. 

2. LSTA  2019 m. veiklos ataskaitos tvirtinimas 

BALSAVIMAS: 26 UŽ, 1 SUSILAIKĖ 

NUTARTA: 2019 m. veiklos ataskaita patvirtinta. 
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3. 2019 m. biudžeto ataskaitos tvirtinimas (2019 m. veiklos rezultatų finansinė ataskaita, 

balansas) 

BALSAVIMAS:26 UŽ, 1 SUSILAIKĖ 

NUTARTA: finansinės ataskaitos patvirtintos. 

4. Įstatų keitimas. Siūloma sumažinti LSTA VK narių skaičių iki 9. Dabar yra 11 narių 

(prezidentė, du viceprezidentai, generalinė sekretorė, trenerių tarybos pirmininkas, 

teisėjų kolegijos pirmininkas ir 5 nariai). Siūloma rinkti ne 5 narius, o 3. Bendras VK 

narių skaičius būtų 9. 

BALSAVIMAS: 12 UŽ, 13 PRIEŠ, 2 SUSILAIKĖ 

NUTARTA: nemažinti LSTA VK narių skaičiaus.  

 

     

Prezidentė                                                                           Inga Navickienė             

 

 

 

  Posėdžio sekretorė                   Justė Mažeikienė 

 

 


