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Dalyvauja SŠK nariai Aleksej Zareckij, Saulius Kukenys, Tomas Kovėra ir Gediminas Kiela. 
Posėdyje dalyvauja visi SŠK nariai, kvorumas yra ir visi priimti sprendimai teisėti. 
Pirmininkauja ir sekretoriauja SŠK pirmininkas A. Zareckij. 

 
DARBOTVARKĖ: 

1. Stendinio šaudymo skyriaus biudžetas. 
 
Darbotvarkės klausimas 

1. Stendinio šaudymo skyriaus biudžetas.  
 
Svarstyta 
A.Z. informavo dėl numatomų LŠSS metinių pajamų ir išlaidų. Dar nėra patvirtinta biudžetinio 
finansavimo suma, prognozuojama, kad viso tai bus apie 20000€. 
Esant COVID-19 neaišku, kaip keisis situacija su renginiais Lietuvoje ir užsienije, ar bus leidiama 
treniruotis ir vykdyti varžybos. Siūloma formuoti biudžetą atitinkamai galiojančio šaudymo kalendoriaus, 
tinkamo sportininkų pasiruošymo ir įprastinės veiklos tęsimo. 
Planuojamas kompensacinis finansavimas suaugusių rinktinės dalyvavimo Europos čempionate, kuris 
vyks Chateauroux, FRA, po 1130€ vienam sportininkui.  
Rinktinės nariams Blaškevičiui, Zareckiui, Sventickui ir Lisauskui, kompensacinė tvarka finansuojamas 
pasiruošimas Europos čempionatui 1440€. 
LŠSS organizuojamoms varžyboms numatoma 6180€. 
Jaunimo grupėje šiuo metų treniruojasi 6 jauni sportininkai. Šiuo metu lėšos jaunimo paruošimui 
skiriamos tik treniruotėms Vilniaus šaudykloje 7570€. Reikia ieškoti galimybių padėti finansuoti kita 
jaunimo sporto veiklą ir poreikius – išvykos į varžybos, stovyklas, įrangą ir t.t. 
Pagal Programa “Tokijas 2020” LTOK skyrė 6000 eurų A. Bogdanovajos pasiruošimui, kaip talentingai ir 
perspektyviai sportininkei, dėl ko sportininkė bus finansuojama pagal atskirai sudaryta pasiruošimo 
programą. Be to, A. Bogdanova treniruojasi Vilniaus šaudykloje, kartu su jaunimo grupė naudojant 
sportinį inventoriu (taikinius ir šovinius) skirta jaunimo pasiruošimui.  
Pagal Programa “Tokijas 2020” LTOK skyrė 6000 eurų R. Račinskio pasiruošimui ir iš šitų lėšų 
sportininkas vykdys individualia pasiruošimo programą, įskaitant pasiruošimą Europos čempionatui. 
2000 eurų suma numatyta elektroninės įrangos nepabaigtiems montavimo šaudykloje darbams. Suma bus 
tikslinama po sutarties su darbų vykdytoju sudarymo.  
LTOK skyrė 1000€ tiksliniam panaudojimui – olimpines rinktinės kandidatų medicininems moksliniams 
tyrimams. 
Vykdant SŠK spręndimą dėl lygiavamzdžio šautuvo 28 kalibro pirkimo jaunučių treniravimui ir 
šaudymui, numatoma faktinių išlaidų1938,40€ suma. 
2019 metais nebuvo atsiskaityta su rinktinės nariu R.S. (kompensacija patirtų išlaidų dalyvavimo PČ). 
Siūloma patvirtinti stendinio šaudymo skyriaus biudžeto 2020 m. projektą. 
 
Balsuota 
Už – 4, Prieš – 0, Susilaikė – 0. 
 

Nutarta 
Patvirtinti stendinio šaudymo skyriaus biudžeto 2020 m. projektą (Priedas Nr. 1) ir pateikti šį projektą 
Prezidentui. 
 
Priedai: 
Nr. 1 Stendinio šaudymo skyriaus biudžeto 2020 m. projektas. 
 



Visi darbotvarkės klausimai išspręsti, SŠK posėdis baigia savo darbą. 

SŠK pirmininkas      Aleksej Zareckij 

SŠK narys       Saulis Kukenys  

SŠK narys       Tomas Kovėra 

SŠK narys       Gediminas Kiela 


