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1. SVARSTYTA: prezidentės Ingos Navickienės žodis. Prezidentė sveikina visus susirinkusius   

LSTA narius su jubiliejiniais, 95-iais asociacijos metais ir žodį perduoda mandatinės komisijos 

narei Gabrielei Matukaitytei – Klimienei.  

G. Matukaitytė – Klimienė informuoja, kad LSTA VK patvirtino mandatinės komisijos nariais: 

Gabrielę Matukaitytę – Klimienę, Justę Mažeikienę ir Gediminą Gatvecką. Konferencijos dalyvių 

prašoma pasisakyti ar yra prieštaraujančių ir tokių nesant, prašoma patvirtinti šią mandatinės 

komisijos sudėtį, kuri jau pradėjo savo darbą ir patikrino narių mokėjimus, įgaliojimus. Su 

įgaliojimu šiandien dalyvauja 13-a asmenų.  

Rinkiminėje konferencijoje dalyvauja 21-as delegatas. Kvorumas yra, kai konferencijoje 

dalyvauja daugiau 1/2 narių. Šiuo metu asociacija turi 30 narių.   

2. SVARSTYTA:  

1) procedūriniai klausimai. Prezidentė Inga Navickienė siūlo konferencijos pirmininke patvirtinti 

ją pačią, o sekretoriato darbus atlikti Justei Mažeikienei, Gabrielei Matukaitytei – Klimienei.  

BALSAVIMAS: Vienbalsiai UŽ. 

NUTARTA: patvirtinti I. Navickienę konferencijos pirmininke, J. Mažeikienę ir G. Matukaitytę 

– Klimienę sekretoriato narėmis.  

2) darbotvarkės ir jos reglamento tvirtinimas. Kad darbas vyktų sklandžiai, I. Navickienė siūlo 

patvirtinti darbotvarkę ir jos reglamentą: 

1. Procedūriniai klausimai, 10 min. 

2. Prezidento ataskaitinis pranešimas 20 min. 

3. Finansinės ataskaitos pristatymas 10 min. 

2. Revizinės komisijos pranešimas iki 10 min. 

4. Pasisakymai iki 3 min. 

BALSAVIMAS: vienbalsiai UŽ. 

NUTARTA: darbotvarkė ir jos reglamentas patvirtintas. 

3) į balsų skaičiavimo komisiją prezidentė I. Navickienė siūlo Ingridą Maknevičienę ir kviečia 

siūlyti kandidatus iš dalyvaujančių narių. Vincas Franckaitis pasisiūlo būti balsų skaičiavimo 

komisijos nariu. Siūloma balsuoti už kandidatų patvirtinimą.. 

BALSAVIMAS: vienbalsiai UŽ. 

NUTARTA: Balsų skaičiavimo komisija patvirtinta, jos nariai Ingrida Maknevičienė ir Vincas 

Frackaitis. 

3. SVARSTYTA: LSTA veiklos ataskaita. Pranešėja prezidentė Inga Navickienė.  

2021 m. veiklos ataskaitą perskaitė prezidentė I. Navickienė (ataskaita pridedama). 

4. SVARSTYTA: 2021 m. biudžeto ataskaita. Pranešėja generalinė sekretorė Justė Mažeikienė. 
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 Gen. sekretorė Justė Mažeikienė apibendrino 2021 m. biudžeto ataskaitą, nes informacija 

susipažinimui buvo išsiųsta el. paštu visiems LSTA nariams (ataskaitos pridedamos). Gen. 

sekretorė taip pat informavo, kad buvo atliktas finansų auditas už 2021 m., nes to pagal Sporto 

įstatymo redakcijas reikalaus Švietimo, mokslo ir sporto ministerija prieš skirdama finansavimą 

2023 m. J. Mažeikienė perskaitė audito išvadą (pridedama).  

5. SVARSTYTA: Revizijos komisijos pranešimas. Pranešėja – Ingrida Maknevičienė, RK 

pirmininkė. 

Revizijos ataskaitą pristatė revizijos komisijos pirmininkė I. Maknevičienė. Ji informavo narius, 

kad revizija buvo atlikta balandžio 19 d., LSTA būstinėje. Joje dalyvavo ji pati bei kiti komisijos 

nariai: Eugenijus Jafimovas ir Lorenas Vismantas. Pažymėjo, kad dokumentai tvarkomi pagal LR 

reikalavimus, apskaita vedama tvarkingai, o revizijos komisija išsamiai atliko jai patikėtą darbą 

(ataskaita pridedama).  

6. SVARSTYTA: Konferencijos dokumentų tvirtinimas.  

J. Mažeikienė siūlo nariams balsuoti ir patvirtinti visas ataskaitas vienu balsavimu. Nariai pritaria.  

BALSAVIMAS: vienbalsiai UŽ 

NUTARTA: 2021 m. veiklos ir finansinės ataskaitos patvirtintos. 

7. SVARSTYTA: Prašymų svarstymas dėl naujų LSTA narių priėmimo ir tvirtinimas. 

Gen. sekretorė J. Mažeikienė informuoja konferencijos narius, kad buvo gautas sporto klubo 

vadovo Kazimiero Ramanausko prašymas priimti klubą „Vikrusis feniksas“ į LSTA narius. 

Dokumentai atsiųsti ir pateikti taip, kaip numato LSTA įstatai. Klubas organizuoja varžybas, yra 

veikiantis. Siūloma balsuoti už naujo nario priėmimą į LSTA narius. 

BALSAVIMAS: 19 UŽ, 2 SUSILAIKĖ. 

NUTARTA: priimti sporto klubą „Vikrusis feniksas“ į LSTA narius.  

8. SVARSTYTA: Konferencijos dalyvių klausimai, pasisakymai (klausimai pranešėjams ir 

registracija pasisakymams pateikiami raštu į sekretoriatą). 

Gen. sekretorė J. Mažeikienė informuoja, kad buvo gauti du prašymai pasisakyti Lietuvos lygų 

klausimais, įstatų keitimo klausimu ir dėl naujų varžybų įtraukimo į biudžeto sąmatą klausimu.  

Kviečiamas pasisakyti Gediminas Ušackas. Jo manymu LSTA prarado daug pinigų perduodama 

lygas vykdyti į privačias rankas, dėl ko naujame sezone dėl pasikeitusio varžybų formato 

sumažėjo komandų ir dalyvių skaičius, net 64 komandomis. Jo paskaičiavimu asociacija netenka 

15 000 Eur per sezoną ir yra blogai tai, kad tiek daug komandų vienu metu varžosi vienoje arenoje. 

Pasak G. Ušacko anksčiau 25% nuo starto mokesčio atitekdavo LSTA. Gen. sekretorė J. 

Mažeikienė informuoja visus, kad tai yra netiesa, nes nuo lygų surinkto mokesčio asociacijai 

likdavo apie 1000 eurų, o paskutiniais metais, padidinus teisėjams mokestį, buvo išdalintas ir šitas 
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likutis. Jai paantrino prezidentė, kuri skaičiavo kiek sportininkų sumažėjo lygose, tai buvo 

skirtumas tik 97,o tris kartus didesnis skaičius, kaip informavo Gediminas Ušackas, kadangi 

sportininkai iš išardytų komandų perėjo į kitas komandas ir jose registravosi didesnis skaičius 

sprtininkų – ne 3 ar 4, o 5 ir daugiau. Taip pat G. Ušackas pageidavo pamatyti naujojo sezono 

sutartį tarp LSTA ir STL. Gen. sekretorė J. Mažeikienė informuoja, kad sutartis, kuri sudaryta 

2021 m. yra galiojanti tol, kol kuri nors viena šalis jos nenutrauks. Dėl naujos sutarties dar nėra 

su niekuo kalbėta. Lygų sezonas dar tik baigėsi ir aptarimo dėl naujo sezono dar nebuvo. Tik prieš 

keletą dienų baigėsi komandų apklausa, dėl lygų organizavimo ir ji dar nebuvo aptarinėjama. 

Kviečiamas pasisakyt Raimondas Jackevičius. Jis turi pastabų dėl lygų varžybų, nes jos 

vykdomos ne pagal ITTF taisykles. Niekur nėra baudžiama komanda jeigu jai atstovauja du 

žaidėjai. O STL skiria už tai baudas. Su komandų vadovais nebuvo aptartas naujas lygų formatas. 

Nėra sudaroma galimybė peržaisti nesužaistus susitikimus, kai jie neįvyko dėl ligos ar traumos. 

Per pandemiją skirti baudas, rašyti 0 už neatvykimą yra nelogiška. Už neatvykimą rašomas 0, nors 

tai yra neteisinga, pritaria ir  Artūras Orlovas, kurio komandoje sirgo 2 žaidėjos. Pagal susitarimą 

lygas organizuoja LSTA su STL, reiškia asociacija turi sprendimo galią, jei iškyla koks nelogiškas 

sprendimas, sako R. Jackevičius. Jo manymu, dėl varžybų nuostatų ir mokesčio turi būti tariamasi 

ir su lygų vadovais, kurių komandos 20 metų žaidžia lygų varžybose. 

Donatas Petrauskas teiraujasi ar yra kokių teigiamų atsiliepimų dėl šio sezono lygų organizavimo. 

R. Jackevičiaus nuomone buvo geros salių sąlygos, sudaryti tvarkaraščiai visam sezonui.  

R.Jackevičius informavo, kad ETTU organizuoja naujo formato varžybas, Europos jaunučių 

čempionatą U13 grupei, todėl siūloma kitiems metams įtraukti į sąmatą šias varžybas, nes tai yra 

oficialus čempionatas. Dar R.Jackevičius siūlo grąžinti trenerių tarybos ir teisėjų kolegijos 

pirmininkų ankstesnę rinkimų tvarką. Anksčiau įstatuose buvo parašyta, kad rinkimuose 

paliekama tuščia vieta, o visuotiniuose susirinkimuose treneriai ir teisėjai išsirenka pirmininkus. 

Taip yra teisingiausia, nes kaip konferencijos dalyvis gali rinkti pirmininką, jei jam tai visai 

neaktualu.  

J. Mažeikienė klausia narių ar jie sutinka svarstyti dabar šį keitimą? 

BALSAVIMAS: 11 UŽ, 9 PRIEŠ, 2 SUSILAIKĖ. 

NUTARTA: svarstyti šį įstatų keitimą šiandien.  

J. Mažeikienė perskaito įstatų 7.11.4 punktą ir informuoja koks norimas pakeitimas. Dabar yra 

taip: 7.11.4 Atviru balsavimu ataskaitinėje-rinkiminėje konferencijoje ketveriems metams 

renka ir/ar atšaukia prezidentą, viceprezidentus, generalinį sekretorių, teisės ir etikos komisijos 

pirmininką, revizijos komisiją ir LSTA VK narius, trenerių tarybos ir teisėjų kolegijos 

pirmininkus, kurie ataskaitinėse-rinkiminėse konferencijose atsiskaito už veiklą savo kadencijos 
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metu. Kandidatus į VK narius turi teisę siūlyti ne mažiau kaip 5 (penkių) LSTA narių grupės, iki 

ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo. Jei dėl kokių nors priežasčių eilinėje ar neeilinėje 

konferencijoje vienas ar kitas LSTA organas ar jo narys perrenkamas, naujai išrinktas LSTA 

organas ar jo narys savo pareigas vykdo iki artimiausios ataskaitinės-rinkiminės konferencijos; 

SIŪLOMA: Atviru balsavimu ataskaitinėje-rinkiminėje konferencijoje ketveriems metams 

renka ir/ar atšaukia prezidentą, viceprezidentus, generalinį sekretorių, teisės ir etikos komisijos 

pirmininką, revizijos komisiją ir LSTA VK narius, išskyrus trenerių tarybos ir teisėjų kolegijos 

pirmininkus, kurie ataskaitinėse-rinkiminėse konferencijose atsiskaito už veiklą savo kadencijos 

metu bei juos atšaukia. Tvirtina LSTA VK nariais trenerių taryboje ir teisėjų kolegijoje išrinktus 

jų pirmininkus. Jei dėl kokių nors priežasčių eilinėje ar neeilinėje konferencijoje vienas ar kitas 

LSTA organas ar jo narys perrenkamas, naujai išrinktas LSTA organas ar jo narys savo pareigas 

vykdo iki artimiausios ataskaitinės-rinkiminės konferencijos. 

Ištrauka iš LSTA įstatų 7.11.1 punkto „įstatų pakeitimai priimami 2/3 susirinkime dalyvaujančių 

balso teisę turinčių LSTA narių dauguma“. 

BALSAVIMAS: 13 UŽ, 1 PRIEŠ, 7 SUSILAIKĖ. 

NUTARTA: siūlymui nepritarti ir palikti taip kaip yra dabar. Reikia laiko šiam pakeitimui 

apsvarstyti.  

9. SVARSTYTA: LSTA įstatų papildymų, pakeitimų, pasiūlymų svarstymas ir patvirtinimas. 

Pranešėja prezidentė Inga Navickienė. 

I. Navickienė informuoja narius kodėl yra būtini kai kurie įstatų keitimai. Keičiantis sporto 

įstatymui turime atlikti ir mes pakeitimus savo įstatuose, kitaip negausime finansavimo. Prieš 

kelis metus jau keitėme įstatus, dėl naujų reikalavimų vėl turime tai padaryti. LSTA VK jau 

svarstė posėdyje šiuos pakeitimus ir jiems pritarė.  

Taigi siūloma keisti punktą 6.5 ir numatyti 2 kadencijas po 4 metus.  

6.5 punktas dabar: LSTA valdymo organai gali būti renkami ne daugiau nei 3 kartus iš eilės (ne 

daugiau nei trim kadencijoms iš eilės). 

Siūloma keisti: LSTA valdymo organai gali būti renkami 2 kadencijoms po 4 metus tam pačiam 

asmeniui, numatant 4 metų pertrauką šioms kadencijoms pasibaigus. 

BALSAVIMAS: 16 UŽ, 5 SUSILAIKĖ. 

NUTARTA: siūlymui pritarti. 

Prezidentė I. Navickienė teigia konferencijos nariams, kad įstatuose reikia pridėti naują punktą, 

kad būtų aišku, kokias kompetencijas dar be išvardintų turi LSTA VK nariai. Sporto įstatyme 

parašyta, kad asociacija turi savo įstatuose nustatyta tvarka būti patvirtinusi sporto varžybų 

saugumo taisykles, etikos kodeksą ir veiklos dokumentuose būti įtvirtinusiai atsakomybę už 
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etikos ir Pasaulinio antidopingo kodekso pažeidimus, manipuliavimą aukšto meistriškumo sporto 

varžybomis, brutalų elgesį sporto varžybų metu, strateginį veiklos planą.  

Siūloma pridėti naują punktą: 8.2.26 be išimties ir (ar) jokių apribojimų rengia bei tvirtina visas 

tvarkas, taisykles bei kitus su LSTA veikla susijusius dokumentus (tiek vidinius, tiek susijusius 

su trečiaisiais asmenimis), išskyrus tvarkas, taisykles bei kitus su LSTA veikla susijusius 

dokumentus, kurių rengimas bei tvirtinimas šių įstatų tvarka yra priskiriamas išimtinai tik 

Konferencijos kompetencijai. 

BALSAVIMAS: 15 UŽ, 6 SUSILAIKĖ. 

NUTARTA: patvirtinti siūlymą.  

Toliau siūlau pakeisti esamą įstatų 8.2.8 punktą.  

Dabar: aprobuoja LSTA komisijų paruoštus klausimus: 

          - tvirtina atskirų amžiaus kategorijų LSTA asmeninių čempionatų nuostatus, parengtus 

Trenerių tarybos, dalyvaujant Jaunių ir jaunimo komisijos bei Veteranų tarybos atstovams; 

          -  tvirtina LSTA komandinio čempionato nuostatus, parengtus Teisėjų kolegijos; 

          - tvirtina LSTA vykdomų oficialių varžybų kalendorių, sudarytą Trenerių tarybos, 

įtraukiant aktualias Lietuvos stalo tenisininkams svarbiausias varžybas užsienyje; 

          -  tvirtina rinktinių sudarymo principines nuostatas, parengtas Metodinės komisijos, 

bendrai su Trenerių taryba bei Jaunių ir jaunimo komisija; 

- tvirtina LSTA I-V lygų komandinių pirmenybių nuostatus bei kalendorių, parengtus 

Teisėjų kolegijos; 

Siūloma keistį į: aprobuoja LSTA komisijų paruoštus klausimus: 

-  tvirtina LSTA strateginį veiklos planą, parengtą bendrai su Trenerių taryba ir Teisėjų kolegija; 

- tvirtina pagal Trenerių tarybos teikiamas rekomendacijas parengtus atskirų amžiaus kategorijų 

LSTA asmeninių čempionatų nuostatus,  suderintus su LSTA Teisėjų kolegija; 

- tvirtina LSTA vykdomų oficialių varžybų kalendorių, sudarytą Trenerių tarybos, įtraukiant 

Lietuvos stalo tenisininkams svarbiausias varžybas užsienyje; 

-  tvirtina rinktinių sudarymo principines nuostatas, parengtas Trenerių tarybos; 

- tvirtina Lietuvos komandinio čempionato ir LSTA lygų komandinių pirmenybių nuostatus 

bei kalendorių, parengtus bendrai su šių varžybų organizatorių. 

BALSAVIMAS: vienbalsiai UŽ 

NUTARTA: siūlymui pritarti. 

Siūloma išbraukti iš įstatų 8.2.16 punktą, kuris nebeatitinka tikrovės.  

Dabar: suteikia Lietuvos stalo teniso sporto meistro, jaunojo sporto meistro, tarptautinio sporto 

meistro, veterano sporto meistro vardus; 
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BALSAVIMAS: vienbalsiai UŽ. 

NUTARTA: siūlymui pritarti. 

Prezidentė tęsia toliau ir siūlo pataisyti įstatų 2.2.5 punktą, nes nebėra Kūno kultūros 

departamento, o jų veiklą vykdo Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.  

Dabar: bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos Kūno kultūros ir sporto departamentu bei 

LTOK; 

Siūloma keisti į: bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo, sporto 

ministerija, LTOK ir kitomis sporto organizacijas vienijančiomis įstaigomis.  

BALSAVIMAS: vienbalsiai UŽ. 

NUTARTA: siūlymui pritarti. 

Ir paskutinis siūlymas įstatų keitime. Siūlau pakeisti 3.6 punktą. 

Dabar: Narystė LSTA baigiasi LSTA nariui pateikus LSTA VK motyvuotą pareiškimą dėl 

narystės baigimo – nuo tokiame pareiškime nurodytos dienos, narį pašalinus iš LSTA - nuo 

atitinkamame sprendime nurodytos dienos, o taip pat nariui nustojus galioti kaip juridiniam 

asmeniui. 

Siūloma keisti į: Narystė LSTA baigiasi LSTA nariui pateikus LSTA VK prašymą dėl narystės 

baigimo – nuo tokiame pareiškime nurodytos dienos, narį pašalinus iš LSTA - nuo atitinkamame 

sprendime nurodytos dienos, o taip pat nariui nustojus galioti kaip juridiniam asmeniui. 

BALSAVIMAS: vienbalsiai UŽ 

NUTARTA: siūlymui pritarti. 

11. SVARSTYTA: 2022 m. LSTA veiklos planas. 

Prezidentė I. Navickienė trumpai apžvelgia planuojamus darbus, iš kurių keli jau yra atlikti, nes 

prasidėjo ketvirtas metų mėnuo ir darbas vyksta nuolat. Šiais metais jau įvykdėme visų amžiaus 

grupių čempionatus, LSTA VK patvirtino 2022 metų biudžeto sąmatą (pridėta). Buvo pateiktas 

projektas Šiaurės Europos šalių finansavimui gauti ir jau vyksta pasiruošimo darbai. Buvo 

siūlomas papildymas pristatant klausimą dėl 2022/23 metų lygų sezono įtraukti į planą, kad 

plėtojamas bendradarbiavimas ne tik su VšĮ „Stalo teniso lyga“, bet ir skelbiamas konkursas, 

kurio metu galės savo paslaugas siūlyti ir visi kiti, norintys ir galintys organizuoti šias varžybas. 

Toliau plėtosime veiklas, už kurias asociacijai yra skiriamas finansavimas. Šie metai kaip ir 

minėjau konferencijos pradžioje, yra jubiliejiniai, ta proga surengsime 95-io paminėjimo šventę.  

Taip pat prezidentė informuoja, kad gautas pranešimas iš viceprezidento Žygimanto Malecko dėl 

pasitraukimo iš LSTA veiklos ir atsisakymo viceprezidento pareigų. Bendruomenei siūloma kartu 

ieškoti, kas galėtų ir norėtų eiti šias pareigas ir kitų metų konferencijoje patvirtinti naują 

viceprezidentą. 



________________________________________________________________________ 

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

 

Posėdžio pirmininkas        Inga Navickienė 

 

 

Posėdžio sekretorė       Justė Mažeikienė 

 

Posėdžio sekretorė      Gabrielė Matukaitytė-Klimienė 

 

Kvorumo buvimas nurodomas teisės aktų nustatytais atvejais.  


