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Posėdyje dalyvavo: 

NSTL valdybos pirmininkas Andrius Gaidys,  
     NSTL valdybos nariai:  Raminta Kuktaitė  (VGTU),  Alisa Česnulevičiūtė (NSTL), Aivaras 

Strockis (ŠU), Jolanta Simanavičienė (LSU). 
 

DARBOTVARKĖ: 
 

1. Dėl 2020-2021 m.  Lietuvos studentų salės tinklinio čempionato vykdymo 
 
Svarstoma: Valdybos posėdžio metu buvo keliamas klausimas dėl 2020-2021 m. Lietuvos 
studentų salės tinklinio čempionato vykdymo. NSTL Valdybos pirmininkas supažindino narius 
su esama padėtimi: sprendžiant klausimą dėl 2020-2021 m. Lietuvos studentų salės tinklinio 
čempionato vykdymo ir eigos, visu karantino laikotarpiu buvo vykdomas nuolatinis situacijos 
dėl COVID-19 vertinimas ir universitetų sporto centrų apklausos, dalyvaujama LSSA 
nuotoliniuose posėdžiuose, kuriuose nuolat supažindinama su studentų sporto situacija 
universitetuose, kuri parodė, kad dėl šalyje įvesto karantino, tik labai maža dalis universitetų 
sporto centrų vykdė veiklą. Įvertinus tai, kad daugumoje sporto centrų studentai viso laikotarpio 
metu dirbo nuotoliniu būdu, treniruotės nebuvo vykdomos, o čempionate galėtų dalyvauti tik 
minimalus komandų skaičius, dauguma studentų vis dar mokosi nuotoliniu būdu, buvo 
svarstoma ar tikslinga, likus trumpam salės tinklinio sezono laikotarpiui vykdyti čempionatą, 
atsižvelgiant  į tai, kad daugeliui studentų dar negrįžus į mokslus, dauguma universitetų sporto 
centrų neturi galimybių kokybiškai pasiruošti čempionatui. Atsižvelgus į tai buvo siūloma 2020-
2021 m. salės tinklinio varžybas nukelti į 2021 m. spalio – lapkričio mėnesius, kuomet studentai 
grįš į universitetus, ir varžybas vykdyti prieš pradedant 2021 – 2022 m. Lietuvos studentų salės 
tinklinio čempionato sezoną.  
Balsuota: sprendimas dėl 2020-2021 m. čempionato perkėlimo į 2021 m. spalio mėnesį priimtas 

vienbalsiai.  
Nuspręsta: 2020-2021 m. Lietuvos studentų salės tinklinio sezono varžybas nukelti į 2021 m. 
spalio mėn.  
 

2. Dėl 2020 m. Lietuvos studentų paplūdimio tinklinio čempionato organizavimo. 
 
Svarstoma: siūloma 2021 m. Lietuvos studentų paplūdimio tinklinio čempionatą vykdyti birželio 
26 – 27 d. Vilniuje, prie Baltojo tilto, kartu su Lietuvos Tautinio olimpinio komiteto 
organizuojama Olimpine diena.  
Balsuota: siūlymui pritarta vienbalsiai.  

Nuspręsta: atlikti universitetų apklausą dėl ketinimo dalyvauti 2021 m. Lietuvos studentų 

paplūdimio tinklinio čempionate.  

 

 

 

Valdybos pirmininkas     Andrius Gaidys 


