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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. Dėl sporto specialistų mokymų. 
2. Stendinio šaudymo skyriaus biudžetas. 

 
Darbotvarkės klausimas 

1. Dėl sporto specialistų mokymų. 
 
Svarstyta 
Dėl sporto specialistų mokymų. Pagal galiojanti Lietuvos Respublikos Sporto Įstatymą (11 str.) „dirbti 
treneriu“ gali tik asmuo įgijęs atitinkamą kvalifikaciją. Deja, šiuo metu tokių specialistų stendiniame 
šaudyme mes neturime. Bet gera žinia, kad trys asmenys, G. Bogdanovas, R. Račinskas ir A. Baronas 
išreiškė norą tokia kvalifikacija įgyti, jau mokosi Lietuvos sporto universitete ir prašo LŠSS paramos 
apmokėti studijas (pateikė prašymus į LŠSS). Račinsko ir Barono studijos tęsis 1,5 metų (pradėjo mokytis 
nuo sausio mėn. 2021 m.) ir kainuoja 2660 Eur, kurias reikia sumokėti šiais metais. Bogdanovo mokymai 
tęsis 4 metus (pradėjo mokytis nuo rugsėjo mėn. 2020 m.), pilna kaina neaiški, šiais metais reikia 
sumokėti 2052€. Bogdanovas jau kelis metus treniruoja jaunimą, tame tarpe jaunimo rinktinės narius, 
Račinskas šiais metais pradeda treniruoti jaunučius, Baronas planuoja treniruoti jaunimą. Visi planuoja 
ieškoti jaunimą ir formuoti grupės. Žinant aiški stoka naujų šalių, ypač jaunimo, stendiniame šaudyme, 
atsiradimas trijų kvalifikuotų specialistų, norinčių treniruoti šaudymą, labai sveikintinas. Siūloma skirti 
šiais metais 7372€ sporto specialistų mokymams. Su finansuojamomis asmenimis pasirašyti susitarimą, 
pagal kuri jie įsipareigos realizuoti įgytas žinias ir kvalifikacija, vykdant trenerių darbą. 
 
Balsuota 
Už – 4, Prieš – 0, Susilaikė – 0. 
 

Nutarta 
Paremti G. Bogdanovo, R. Račinsko ir A. Barono ketinimas ir pastangas įgyti kvalifikaciją ir treniruoti 
šaudymui. Įtraukti mokesti už jų mokslą į siūloma Prezidentui 2021 m. stendinio šaudymo biudžeto 
projektą. 
 
 

2. 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 10289€ sumoje suaugusių ir jaunimo rinktinės (7 žm.) 
dalyvavimo Europos čempionate, kuris vyks Osijek, CRO. 
Rinktinės nariams Blaškevičiui, Zareckiui, Sventickui ir Lisauskui, kompensacinė tvarka finansuojamas 
pasiruošimas Europos čempionatui 1452€.  
LŠSS organizuojamoms varžyboms numatoma 6531€. 



Jaunimo grupėje šiais metais planuoja treniruotis 8 jauni sportininkai. Be to, šiais metais šaudykloje 
pradeda treniruotis du jaunučiai. Treniruotėms Vilniaus šaudykloje numatoma 10440€ . Reikia ieškoti 
galimybių padėti finansuoti kita jaunimo sporto veiklą ir poreikius – išvykos į varžybos, stovyklas, įrangą 
ir t.t. 
Pagal Programa “Tokyo 2020” LTOK skyrė 5000 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. Kaip rinktinės narės, atskirai 
kompensuojamas juos dalyvavimas EČ. 
Pagal Programa “Tokyo 2020” LTOK skyrė 5000 eurų R. Račinskio pasiruošimui ir iš šitų lėšų 
sportininkas vykdys individualia pasiruošimo programą, įskaitant pasiruošimą Europos čempionatui. Kaip 
rinktinės nario, atskirai kompensuojamas juo dalyvavimas EČ. 
LTOK skyrė 1000€ tiksliniam panaudojimui – olimpines rinktinės kandidatų medicininėms moksliniams 
tyrimams. 
Sporto specialistų mokymams, trenerių kvalifikaciją įsigyti, numatoma 7372€.  
LŠSS ginklu laikymui už saugyklą LSC mokama 875€ per metus. 
Rinktinės nariams reikia atnaujinti aprangą dalyvavimui tarptautiniuose varžybuose. Ieškoma kur užsakyti 
apranga. Numatoma vieno komplekto kaina 120€. 
Nuo 2019 metu nebuvo atsiskaityta su rinktinės nariu R.S. (kompensacija patirtų išlaidų dalyvavimo PČ), 
liko išmokėti 730€. 
Nenumatytoms išlaidoms paliekama 2000€. 
Siūloma patvirtinti stendinio šaudymo skyriaus biudžeto 2021 m. projektą. 
 
Balsuota 
Už – 4, Prieš – 0, Susilaikė – 0. 
 

Nutarta 
Patvirtinti stendinio šaudymo skyriaus biudžeto 2021 m. projektą (Priedas Nr. 1) ir pateikti šį projektą 
Prezidentui. 
 
Priedai: 
Nr. 1 Stendinio šaudymo skyriaus biudžeto 2021 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 


