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LIETUVOS STALO TENISO ASOCIACIJA 

ATASKAITINĖ – RINKIMINĖ KONFERENCIJA 

2021 m. balandžio mėn. 30 d. Nr. 1 

 

Pradžia 14.00 val., pabaiga  val. 

Posėdžio pirmininkas: Inga Navickienė 

Posėdžio sekretorė: Justė Mažeikienė 

 

Dalyvavo: registracijos sąrašas pridedamas 

Konferencijos salę paliko Jackevičius, Ušackas 16:30 ir  grįžo 16:45 į  balsavimą už 5 LSTA VK 

narius. 

DARBOTVARKĖ: 

 

1. LSTA Prezidento įžanginis žodis; 

2.       Procedūriniai klausimai: 

✓ Darbotvarkės tvirtinimas. 

✓ Sekretoriato, rinkiminės – ataskaitinės konferencijos pirmininko tvirtinimas. 

✓ Darbo reglamento tvirtinimas. 

✓ Balsų skaičiavimo, mandatinės komisijos tvirtinimas. 

✓  Pasisakymo laiko, klausimų-atsakymų reglamento patvirtinimas. 

✓ LSTA mandatinės komisijos pranešimas. 

3. LSTA įstatų papildymų, pakeitimų svarstymas ir patvirtinimas. 

4. LSTA veiklos ataskaita. Pranešėjas – prezidentė Inga Navickienė. 

5. 2020 m. biudžeto  ataskaitos ir revizijos akto tvirtinimas. Pranešėjas – RK pirmininkas Rytis 

Velička, Justė Mažeikienė. 

6. LSTA Vykdomojo komiteto narių pasisakymai: 

✓ Trenerių taryba – trenerių tarybos pirmininkas Gediminas Ušackas. 
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✓ Teisės ir etikos komisija – teisės ir etikos komisijos pirmininkas Kazimieras 

Gaigalis.  

✓ Teisėjų kolegija – teisėjų kolegijos pirmininkas Romualdas Franckaitis. 

✓ LSTA VK narių pasisakymai. 

7. Diskusijos; 

8. LSTA valdymo organų rinkimai. 

I-as etapas:  

1. Rinkimų komisijos pranešimas. 

2. Kandidatų į LSTA prezidentus prisistatymas. 

3. Prezidento rinkimai. 

  II-as etapas: 

1. viceprezidentų rinkimai. 

2. generalinio sekretoriaus rinkimai. 

  III-ias etapas: 

1.   Prezidento siūloma VK sudėtis. 

2.   Trenerių tarybos pirmininko rinkimai. 

3. Teisėjų kolegijos pirmininko rinkimai. 

4. VK narių rinkimai. 

5. Revizijos komisijos rinkimai. 

6. Teisės ir etikos komisijos rinkimas. 

 

 

9. Prezidento baigiamasis žodis. 

 

 

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

džiaugiasi, kad jau galėjome susirinkti gyvai ir, kad nereikėjo konferencijos daryti nuotoliniu 

būdu. Konferencijoje dalyvauja 26 LSTA nariai. Iš viso LSTA turi 31 narį. Skelbiu, kad kvorumas 

yra.  

2. SVARSTYTA:  

1) procedūriniai klausimai. Generalinė sekretorė Justė Mažeikienė siūlo konferencijos pirmininke 

patvirtinti Ingą Navickienę iki kol bus išrinktas naujas prezidentas, o sekretoriato darbus atlikti 

Justei Mažeikienei, Gabrielei Matukaitytei – Klimienei. Tuo pačiu sėkmingam konferencijos 

darbui J. Mažeikienė siūlo patvirtinti konferencijos darbotvarkę. 

BALSAVIMAS: Vienbalsiai UŽ. 

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

– Klimienę sekretoriato narėmis. Darbotvarkė patvirtinta.  

2) darbo reglamento tvirtinimas. Kad darbas vykstų sklandžiai, J. Mažeikienė siūlo patvirtinti 

darbo reglamentą: 
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1. Prezidento ataskaitinis pranešimas 20 min. 

2. Revizinės komisijos pranešimas iki 5 min. 

3.Teisės ir etikos komisijos pirmininko pranešimas iki 10 min.  

4. Pasisakymai iki 3 min. 

II dalis. LSTA Organų rinkimai 90 min. 

BALSAVIMAS: vienbalsiai UŽ. 

NUTARTA: Darbo reglamentas patvirtintas. 

3) į balsų skaičiavimo, mandatinę komisiją J. Mažeikienė siūlo G. Matukaitytę – Klimienę, 

Ingridą Maknevičienę, Vincą Franckaitį ir Loreną Vismantą. 

BALSAVIMAS: vienbalsiai UŽ. 

NUTARTA: Balsų skaičiavimo komisija patvirtinta.  

4) LSTA mandatinės komisijos pranešimas iki 3 min.  

BALSAVIMAS: vienbalsiai UŽ. 

NUTARTA: mandatinės komisijos pranešimas iki 3 min.  

3. SVARTYTA: LSTA įstatų pakeitimui tinkamų siūlymų nebuvo. 

4. SVARSTYTA: LSTA veiklos ir finansinė ataskaitos. Pranešėjos Inga Navickienė ir Justė 

Mažeikienė.  Pranešimas pridedamas. 

BALSAVIMAS: siūloma patvirtinti 2020 m. LSTA veiklos ir finasinę ataskaitas. 25 UŽ, 1 

SUSILAIKĖ. 

NUTARTA: patvirtinti 2020 m. LSTA veiklos ir finansinę ataskaitas. 

5. SVARSTYTA: 2021 m. biudžeto sąmata. Pranešėjas Justė Mažeikienė. Sąmata pridedama 

BALSAVIMAS: 25 UŽ, 1 SUSILAIKO 

NUTARTA: 2021 m. biudžeto sąmatą patvirtinti. 

SVARSTYTA: Trenerių tarybos pirmininkas pasisakė, kad LSTA ne visada atsižvelgdavo į 

trenerių tarybos siūlymus ir sprendimus, jo manymu, į trenerių nuomonę reikėtų atsižvelgti labiau. 

LSTA VK narys Raimondas Jackevičius savo pranešime paminėjo, kad buvo atsakingas už 

nuostatų koregavimą, paruošimą ir visada padėdavo kai į jį kreipdavosi kiti LSTA VK nariai su 

klausimais. Teisės ir etikos komisijos pirmininkas Kazimieras Gaigalis išvardino protokolus, 

kuriuos gavo teisės ir etikos komisija nagrinėti per 4 metų kadenciją. Jų buvo apie 15. Teisėjų 

kolegijos pirmininkas Romualdas Franckaitis paruošė video pristatymą – siužetą apie stalo teniso 

istoriją.  

 

II dalis. Rinkimai 

1. LSTA valdymo organų rinkimai. 
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1. Mandatinės komisijos pranešimas. 

Ingrida Maknevičienė prisistato konferencijos dalyviams. Ji yra Jonavos stalo teniso klubo 

prezidentė. I. Maknevičienė pristato kandidatą į prezidento pareigas. Kandidatų buvo tik vienas. 

Į prezidento pareigas kandidatavo Inga Navickienė. Kviečia ją prisistatyti.   

Inga Navickienė pristato savo programą. Programa pridėta 

Inga Maknevičienė sako: gerbiamieji dabar turime išrinkti LSTA vykdomąjį komitetą ( 

prezidentą, viceprezidentus, generalinį sekretorių, trenerių tarybos pirmininką, teisėjų kolegijos 

pirmininką, VK narius, teisės ir etikos komisiją, revizijos komisiją). 

Vykdomasis komitetas renkamas 4 metams. Siūlome už prezidentą balsuoti atviru balsavimu 

pakeliant balsavimo korteles. 

BALSAVIMAS: 25 UŽ, 1 SUSILAIKO 

NUTARTA: Inga Navickienė išrinkta LSTA prezidente. Išrinktas prezidentas toliau veda 

konferenciją. 

   

2. Viceprezidentų rinkimai. 

Prezidentė Inga Navickienė į viceprezidentus siūlo Evaldą Skyrių, Žygimantą Malecką, o į 

generalines sekretores Justę Mažeikienę.  

Kandidatas į viceprezidentus Evaldas Skyrius prisistato. Jis teigia, kad turi daug patirties sporto 

vadybos srityje ir turi matymą kuria linkme reikia dirbti, kad rezultatai būtų geresni.  

Bendradarbiausiu su savivaldybėmis, olimpiniu komitetu, švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 

Reikia dirbti visur, kad būtų rezultatas. Dėl trenerių tarifikacijų, dėl trenerių kategorijų, kad 

treneriai gautų aukštesnes kategorijas. Eisiu visur ir atstovausiu, kad mus išgirstų. Laikas bėga, 

daug kas keičiasi. Užsiimsiu sporto šakos plėtra. Per  sporto mokyklas važiuosiu, išsiaiškinsiu 

kiek trenerių kokiame mieste, rajone, kiek vaikų, kokie jų rezultatai. Bet be finansavimo nieko 

nebus. Todėl kitas viceprezidentas ieškos rėmėjų. Aš pristatysiu kitą kandidatą į viceprezidentus, 

sako E. Skyrius, su kuriuo norėčiau dirbi. Žygimantas Maleckas, iš Jonavos, treniravosi pas 

Maskovką. Baigęs KKI. Darbo patirtis vadovavimo yra didelė. Dabar dirba verslo plėtros 

direktoriumi. Mes visi esame asociacija. Mes nenorime nieko nuskriausti, o padėti. Aš pats 

plaukimo federacijos prezidentu tapau 30 metų. Jeigu kartu dirbsime tai per vieną kadenciją 

pasieksime žymiai geresnių rezultatų, negu dabar yra.  

Maknevičienė siūlo balsuoti už abu kandidatus į viceprezidentus, tačiau nariai nesutinka. Tokiu 

atveju balsuokime už kiekvieną atskirai, sako mandatinės komisijos narė I. Maknevičienė.  

SVARTYTA: kas už tai, kad viceprezidentu būtų išrinktas Evaldas Skyrius?  

BALSAVIMAS: vienbalsiai UŽ. 

NUTARTA: Evaldas Skyrius išrinktas į viceprezidento pareigas. 

SVARTYTA: kas už tai, kad viceprezidentu būtų išrinktas Žygimantas Maleckas? 

BALSAVIMAS: 25 už, 1 SUSILAIKO. 

NUTARTA: Žygimantas Maleckas išrinktas į viceprezidento pareigas. 

Turime išrinkti generalinį sekretorių, kandidatė yra Justė Mažeikienė.  

SVARTYTA: kas už tai, kad būtų išrinkta Justė Mažeikienė į generalinio sekretoriaus pareigas? 

BALSAVIMAS: vienbalsiai UŽ 

NUTARTA: Justė Mažeikienė išrinkta į generalinio sekretoriaus pareigas.  

Tęsiame rinkimus, sako LSTA prezidentė I. Navickienė. Į trenerių tarybos pirmininkus siūlau 

Viktorą Frizelį.  
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SVARTYTA: kas už tai, kad trenerių tarybos pirmininku būtų Viktoras Frizelis? 

BALSAVIMAS: 25 UŽ 

NUTARTA: Viktoras Frizelis išrinktas trenerių tarybos pirmininku.  

 Prezidentė pristato du kandidatus į teisėjų kolegijos pirmininkus. Tai Šarūnas Stankevičius ir 

Gediminas Gataveckas. Š. Stankevičius man patinka, nes yra iniciatyvus, o G. Gataveckas, nes 

turi didelę patirtį. Kviečia prisistatyti kandidatus. Š. Stankevičius teigia, kad pirmininkas neturi 

būti vertinamas pagal teisėjavimo patirtį. Pirmininkas turi būti veiklus, organizuotas ir geras 

vadybininkas. Turi būti vykdomas monotoringas, reikia skirti laiko stalo teisėjams, suburti 

komandą ir ją motyvuoti. Bendradarbiaučiau su kitų šalių teisėjais, kviesčiau juos atvykti pas 

mus, mes vyktume pas juos. Tokiu būdu dalintumėmės gerąja patirtimi.  

Kviečiame kitą kandidatą. Gediminas Gataveckas sako, kad pas mus taupoma ant teisėjų, bent jau 

Vilniuje, kaip kitose miestuose sako nežinau. Latvių vaikai net laukia prie staliukų, nes už 

susitikimą gauna 1 eurą. Jis teigia, kad jam didelė garbė kandidatuoti į šias pareigas ir stengsis 

nenuvilti.  

Siūloma balsuoti atviru balsavimu, tačiau salėje yra tam prieštaraujančių. Vyksta balsavimas kaip 

balsuoti.  

BALSAVIMAS: 11 UŽ atvirą balsavimą, 13 už slaptą. 

NUTARTA: balsuoti slaptu balsavimu, biuletenyje pažymint pasirinktą kandidatą ženklu „x“ 

BALSAVIMAS: 13 UŽ, 13 PRIEŠ.  

Esant vienodam balsų skaičiui, lemiamą žodį turi prezidentas. Inga Navickienė apgailestauja ir 

atsiprašo Šarūno, tačiau ji savo balsą atiduoda už Gediminą Gatevecką.  

NUTARTA: Gediminas Gataveckas išrinktas teisėjų kolegijos pirmininku.  

Mandatinės komisijos pirmininkė I. Maknevičienė pristato 8 kandidatus į LSTA VK narius: 

Aurelija Kybartaitė, Gabrielė Matukaitytė – Klimienė, Lina Sabaliauskienė, Matas Skučas, 

Matas Vilkas, Raimondas Jackevičius, Gediminas Ušackas, Artūras Orlovas. 

Prezidentė Inga Navickienė vadovaudamasi LSTA įstatų 8.6.2. punktu siūlo 5 narius, kuriuos 

nori matyti savo komandoje. R. Jackevičius sako, kad turėtų būti sudaryta galimybė visiems 

kandidatams. Jeigu yra 8 tai už juos reikia ir balsuoti. A. Kybartaitė sako, kad prezidentė turi 

teisę teikti, bet nariai gali ir nesutikti su jos siūlymu.  

Prezidentė siūlo atviru balsavimu balsuoti už kiekvieną kandidatą atskirai. Salėje yra 

nesutinkančių su šiuo pasiūlymu Gediminas Ušackas sako, kad turi būti sudaryta galimybė 

slaptam balsavimui. Nariai balsuoja kokiu balsavimu balsuos. Balsai pasiskirsto 13/13, lemiamą 

balsą turi prezidentė ir ji sutinka, kad balsavimas būtų slaptas, išdalinant balsavimo biuletenius 

su 8 kandidatais.  

BALSAVIMAS: balsuoja 26 nariai, vienas biuletenis sugadintas. Tai balsavo 25 nariai 

5 kanditatai surinkę daugiausiai balsų: 

1) Lina Sabaliauskienė  22  

2) Matas Skučas 22  

3) Matas Vilkas 14 

4) Aurelija Kybartaitė 14 

5) Gabrielė Matukaitytė - Klimienė 16 

Kiti kandidatai  

6) Raimondas Jackevičius 13 

7) Gediminas Ušackas 12 

8) Artūras Orlovas 11 



________________________________________________________________________ 

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

Posėdį paliko 3 nariai.  

Dar turime išrinkti teisės ir etikos komisijos pirmininką bei narius.  

SVARTYTA: siūlau į teisės ir etikos komisijos pirmininko pareigas Paulių Gūrą, į narius Auksę 

Gecevičiūtę ir Moniką Mazur.  

BALSAVIMAS: 14 UŽ, 9 SUSILAIKĖ, 3 paliko posėdį prieš balsavimą 

NUTARTA: Paulių Gūrą patvirtinti teisės ir etikos komisijos pirmininku. Auksė Gecevičiūtę ir 

Monika Mazur – komisijos nariais.  

Prezidentė sako, kad liko dar viena komisija, tai revizijos komisija. Į pirmininkus siūlo Ingridą 

Maknevičienę, o į narius kviečia iš salės pasisiūlyti. Eugenijus Jafimovas ir Lorenas Vismantas 

sutinka būti nariais.  

SVARTYTA: išrinkti revizijos komisijos pirmininke Ingridą Maknevičienę, į narius Loreną 

Vismantą ir Eugenijų Jafimovą.  

BALSAVIMAS: 22 UŽ, 4 paliko posėdį.  

NUTARTA: patvirtinti siūlomą revizijos komisiją.  

 

 

 

Sveikinu naujus LSTA VK narius, tikiuosi dirbsime išvien ir sėkmingai.  

 

Posėdžio pirmininkas        Inga Navickienė 

 

 

Posėdžio sekretorė       Justė Mažeikienė 

 

 

 

  Kvorumo buvimas nurodomas teisės aktų nustatytais atvejais.  

 


