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VISUOTINIO LIETUVOS ŠAUDYMO SPORTO SĄJUNGOS
NARIŲ SUSIRINKIMO
PROTOKOLAS
2020 m. balandžio 30 d.
Vilnius
Susirinkimo pirmininkas – Algirdas Antanas Keršulis.
Susirinkimo sekretorius – Laura Šaučikovaitė-Astrauskienė.
LŠSS narių skaičius yra 17 (septyniolika) juridinių asmenų, turinčiu Susirinkime po 1 (vieną) balsą,
iš kuriu:
-

12 (vienuolika) narių yra kulkinio šaudymo sporto šakos atstovai;

-

5 (penki) nariai yra stendinio šaudymo sporto šakos atstovai.

Kiekvienas Lietuvos šaudymo sporto sąjungos narys, turi Susirinkime 1 (vieną) balsą.
Susirinkimo data 2020 m. balandžio mėn. 30 d.
Susirinkimas vykdomas raštu.
Mandatų komisijos ir balsų skaičiavimo komisijos susirinkimo (vokų atplėšimo) data 2020 m.
gegužės 11 d., vieta: Kūno kultūros ir sporto departamentas, V aukšto, 503 kab., adresu Žemaitės 6,
Vilnius.
Susirinkimo protokolo surašymo data: 2020 m. gegužės mėn. 13 d.
DARBOTVARKĖ:
1.
Procedūriniai klausimai:
Visuotinio Lietuvos šaudymo sporto sąjungos narių susirinkimo:
1.1.
mandatų komisijos pristatymas;
1.2.
pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio pristatymas ir tvirtinimas;
1.3.
balsų skaičiavimo komisijos pristatymas ir tvirtinimas.
2.
Lietuvos šaudymo sporto sąjungos narių susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas.
3.
Lietuvos šaudymo sporto sąjungos veiklos ir finansinės veiklos ataskaitos už 2019 metų
laikotarpį pristatymas ir tvirtinimas (parengė – generalinė sekretorė Laura Šaučikovaitė-Astrauskienė
ir buhalterė Greta Žemgulytė);
4.
Lietuvos šaudymo sporto sąjungos veiklos prezidento ataskaitos už 2019 metų laikotarpį
pristatymas ir tvirtinimas (parengė – prezidentas Algirdas A. Keršulis);
5.
Lietuvos šaudymo sporto sąjungos biudžeto ataskaitos už 2019 metų laikotarpį pristatymas ir
tvirtinimas (parengė – generalinė sekretorė Laura Šaučikovaitė-Astrauskienė);
6.
Lietuvos šaudymo sporto sąjungos revizijos komisijos ataskaitos už 2019 metų laikotarpį
pranešimas ir tvirtinimas (parengė – revizijos komisijos pirmininkas Virgilijus Grigaitis);
7.
Lietuvos šaudymo sporto sąjungos 2020 metų veiklos pristatymas (parengė – prezidentas
Algirdas A. Keršulis);
8.
Lietuvos šaudymo sporto sąjungos 2020 metų biudžeto projekto pristatymas ir tvirtinimas
(parengė – generalinė sekretorė Laura Šaučikovaitė-Astrauskienė);
9.
Lietuvos šaudymo sporto sąjungos dviejų naujų narių priėmimo svarstymas.
10.
Lietuvos šaudymo sporto sąjungos įstatų pakeitimai.
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11. Lietuvos šaudymo sporto sąjungos SŠK, KŠK ir Valdybos kadencijos svarstymas.
1. Darbotvarkės klausimas: Procedūriniai klausimai
1.1.
Visuotinio Lietuvos šaudymo sporto sąjungos narių susirinkimo mandatų komisijos
pristatymas.
Prezidentas sudarė mandatų komisiją, kurią sudarė LŠSS generalinė sekretorė Laura ŠaučikovaitėAstrauskienė.
Mandatų komisijos pranešimas dėl Susirinkimo kvorumo:
Mandatų komisijos narys Laura Šaučikovaitė-Astrauskienė praneša, kad visi Susirinkimo
dokumentai buvo išsiusti 2020 m. kovo 28 d. LŠSS nariams paštu ir el. paštu. 2020 m. gegužės 11-tai
dienai LŠSS gavo 15 narių balsavimo biuletenių (ir kitų dokumentų) paštu (1 balsavimo biuletenis
gautas po skaičiavimo komisijos posėdžio) ir 11 narių balsavimo biuletenių (ir kitų dokumentų) el.
paštu.
Susirinkime sudalyvavo 15 ( penkiolika) iš 17 (septyniolikos) LŠSS narių, kiekvienas atstovaujamas
vienu fiziniu asmeniu (fizinių asmenų atstovavimo dokumentai tinkami, turinčių 15 ( penkiolika )
balsų.
Pranešimas apie kvorumą: Kvorumas yra. Visi šio Susirinkimo priimti sprendimai yra teisėti ir
galiojantys.
1.2.
Visuotinio Lietuvos šaudymo sporto sąjungos narių susirinkimo pirmininkaujančio ir
sekretoriaujančio pristatymas ir tvirtinimas.
Svarstyta: Prezidentas Algirdas A. Keršulis pasisiūlė būti išrinktas pirmininku.
Balsavimo klausimas:
Susirinkimo pirmininku išrinkti Algirdą A. Keršulį.
Balsavimas: iš balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolo, pritarta vienbalsiai, 15
balsavimo biuletenių UŽ. Nepritarta 0, susilaikiusiųjų 0.
Nutarta: Susirinkimo primininku išrinktas prezidentas Algirdas, A. Keršulis.
Svarstyta: Prezidentas Algirdas A. Keršulis pasiūlė susirinkimo sekretoriumi išrinkti Laurą
Šaučikovaitę-Astrauskienę.
Balsavimo klausimas:
Susirinkimo sekretoriumi išrinkti Laurą Šaučikovaitę-Astrauskienę.
Balsavimas: iš balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolo, pritarta vienbalsiai, 15
balsavimo biuletenių UŽ. Nepritarta 0, susilaikiusiųjų 0.
Nutarta: Susirinkimo sekretoriumi išrinkta generalinė sekretorė Laura Šaučikovaitė-Astrauskienė.
1.3.
Visuotinio Lietuvos šaudymo sporto sąjungos narių susirinkimo balsų skaičiavimo
komisijos pristatymas ir tvirtinimas.
Svarstyta: Prezidentas Algirdas A. Keršulis pasiūlė Susirinkimo balsų skaičiavimo komisiją –
Miroslav Leščevski, Virginiją Karandienę ir Aleksėj Zareckij ir pateikė Susirinkimo tvirtinimui.
Balsavimo klausimas:
Patvirtinti Susirinkimo balsų skaičiavimo komisiją – Miroslav Leščevski, Virginiją Karandienę ir
Aleksėj Zareckij.
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Balsavimas: iš balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolo, pritarta vienbalsiai, 15
balsavimo biuletenių UŽ. Nepritarta 0, susilaikiusiųjų 0.
Nutarta: Susirinkimo balsų skaičiavimo komisijos nariais išrinkti Miroslav Leščevski, Virginiją
Karandienę ir Aleksėj Zareckij.
2. Darbotvarkės klausimas: Lietuvos šaudymo sporto sąjungos narių susirinkimo darbotvarkės
tvirtinimas.
Svarstyta: Susirinkimo pirmininkas pristatė (Priedas 14) ir pasiūlė patvirtinti darbotvarkę ir tęsti
Susirinkimą pagal patvirtintą darbotvarkę.
Balsavimo klausimas:
Patvirtinti darbotvarkę ir tęsti Susirinkimą pagal patvirtintą darbotvarkę.
Balsavimas: iš balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolo, pritarta vienbalsiai, 15
balsavimo biuletenių UŽ. Nepritarta 0, susilaikiusiųjų 0.
Nutarta: patvirtinti Lietuvos šaudymo sporto sąjungos Susirinkimo darbotvarkę.
3. Darbotvarkės klausimas: Lietuvos šaudymo sporto sąjungos veiklos ir finansinės veiklos
ataskaitos už 2019 metų laikotarpį pristatymas ir tvirtinimas (parengė – generalinė sekretorė Laura
Šaučikovaitė-Astrauskienė ir buhalterė Greta Žemgulytė);
Svarstyta: LŠSS prezidentas A. A. Keršulis pristatė LŠSS veiklos ir finansinės veiklos ataskaitą už
2019 m. laikotarpį (Priedas Nr. 1), bei pasiūlė ją patvirtinti.
Balsavimo klausimas:
Patvirtinti Lietuvos šaudymo sporto sąjungos veiklos ir finansinės veiklos ataskaitą už 2019 metų
laikotarpį.
Balsavimas iš balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolo, pritarta vienbalsiai, 15
balsavimo biuletenių UŽ. Nepritarta 0, susilaikiusiųjų 0.
Nutarta: patvirtinti Lietuvos šaudymo sporto sąjungos veiklos ir finansinės veiklos ataskaitą už 2019
m.
4. Darbotvarkės klausimas: Lietuvos šaudymo sporto sąjungos veiklos prezidento ataskaitos už
2019 metų laikotarpį pristatymas ir tvirtinimas (parengė – prezidentas Algirdas A. Keršulis);
Svarstyta: LŠSS prezidentas A. A. Keršulis pristatė veiklos ataskaitą už 2019 metus (Priedas Nr. 2).
Balsavimo klausimas:
Patvirtinti Lietuvos šaudymo sporto sąjungos veiklos prezidento ataskaitą už 2019 metus.
Balsavimas: iš balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolo, gauta 15 balsavimo
biuletenių, Pritarta 14, Nepritarta 1, susilaikiusiųjų 0.
Nutarta: patvirtinti Lietuvos šaudymo sporto sąjungos veiklos prezidento ataskaitą už 2019 m.
5. Darbotvarkės klausimas: Lietuvos šaudymo sporto sąjungos biudžeto ataskaitos už 2019 metų
laikotarpį pristatymas ir tvirtinimas (parengė – generalinė sekretorė Laura ŠaučikovaitėAstrauskienė).
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Svarstyta: LŠSS generalinė sekretorė Laura Šaučikovaitė-Astrauskienė pristatė 2019 m. biudžetą
(Žiūrėti susietus Priedus Nr. 3, 4, 5, 7). Administracinės išlaidos: viršytos dvi administracinių išlaidų
eilutės: biuro išlaidos viršytos 435 eurais. Pakilusios išlaidos už Tele2 ir komunalines išlaidas
mokesčiai. Taip pat viršytos reprezentacinės išlaidos 1308 eurais. Ši suma išleista už kelionės išlaidas
į nenumatytą ISSF neeilinę generalinę asamblėją, bei padengtos kelionės išlaidos už 2020 m. sausio
mėn. vykimą į TV Kuveite. Bendrame numatytame kontekste administracinės išlaidos nebuvo
viršytos.
Stendinis skyrius: neišnaudotos skirtos lėšos EČ ir PČ pasirengimui. Taip pat dalinai susitaupė
numatytos išlaidos dėl nedalyvavimo EČ Ryčiui Sventickui (laiku nepranešus apie nedalyvavimą EČ
buvo sumokėtas starto mokestis 170 eurų) ir dėl ligos Donatui Blaškevičiui (dalį patirtų išlaidų
pavyko susigražinti, nakvynės išlaidos).
Kulkinis skyrius: viršytos EČ išlaidos, kadangi jaunimo ir suaugusiųjų grupės turėjo vykti skirtingu
laiku, skirtingais automobiliais, išvyko daugiau negu buvo planuota sportininkų ir trenerių dėl ginklo
gabenimo taisyklių ir dėl brangaus pragyvenimo lygio Bolonijos mieste. Biudžeto projekte nebuvo
numatytas taikinių įsigijimas, tokia didelė suma susidarė todėl, kad pirkome ne tik Lietuvoje
vykstančioms varžyboms, bet turėjome gražinti skolą ir Estams už paskolintus taikinius 2018 m.
„Baltic cup“ pravedimui. LTU varžybų išlaidos padidėjo ryšium su pakeltomis maitinimo normomis
bei apmokėti 2020 m. jaunių ir jaunučių čempionatų medaliai ir diplomai. Nebuvo numatytos vykimo
į Baltic cup išlaidos. Viršytos LTOK Fondas trenerių kursų išlaidos, nes buvo užsakinėjami stendai,
tušinukai, bloknotai, ženkliukai ir marškinėliai, kada užsakant po 100 vnt. gaunama panaši kaina nei
užsakant tik dalyviams t. y. 20 žmonių. Likusi atributika galėtų būti panaudota Lietuvoje vykstančio
„Baltic cup 2020“ metu, marškinėliai išdalintos treneriams ar teisėjams, tušinukai ar bloknotai kaip
suvenyrai.
Balsavimo klausimas:
Patvirtinti Lietuvos šaudymo sporto sąjungos biudžeto ataskaitos už 2019 metų laikotarpį.
Balsavimas: iš balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolo, gauta 15 balsavimo
biuletenių, Pritarta 14, Nepritarta 0, susilaikiusiųjų 1.
Nutarta: patvirtinti Lietuvos šaudymo sporto sąjungos biudžeto ataskaitą už 2019 m.
6. Darbotvarkės klausimas: Lietuvos šaudymo sporto sąjungos revizijos komisijos ataskaitos už

2019 metų laikotarpį pranešimas ir tvirtinimas (parengė – revizijos komisijos pirmininkas Virgilijus
Grigaitis).
Svarstyta: LŠSS revizijos komisijos pirmininkas Virgilijus Grigaitis pristatė revizijos komisijos
ataskaitą už 2019 metų laikotarpį (Priedas Nr. 6).
Balsavimo klausimas:
Patvirtinti Lietuvos šaudymo sporto sąjungos revizijos komisijos ataskaitą už 2019 metų laikotarpį.
Balsavimas: iš balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolo, gauta 15 balsavimo
biuletenių, Pritarta 14, Nepritarta 0, susilaikiusiųjų 1.
Nutarta: patvirtinti Lietuvos šaudymo sporto sąjungos revizijos komisijos ataskaitą už 2019 m.
7. Darbotvarkės klausimas: Lietuvos šaudymo sporto sąjungos 2020 m. veiklos programos
pristatymas ir tvirtinimas (parengė – prezidentas Algirdas A. Keršulis).
Svarstyta: Prezidentas Algirdas A. Keršulis pristatė ir pasiūlė tvirtinimui LŠSS 2020 m. veiklos
programą (Priedas Nr. 8). Dėl atsiradusių nenumatytų aplinkybių susijusių su korona viruso
(COVID-19) plitimu ir LR Vyriausybės paskelbtu karantinu visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje
LŠSS 2020 m. veiklos programa bus derinama prie būsimos situacijos ir konkretaus laikotarpio.
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Balsavimo klausimas:
Patvirtinti Lietuvos šaudymo sporto sąjungos 2020 metų veiklos programą.
Balsavimas: iš balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolo, gauta 15 balsavimo
biuletenių, Pritarta 13, Nepritarta 1, susilaikiusiųjų 1.
Nutarta: patvirtinti Lietuvos šaudymo sporto sąjungos 2020 m. veiklos programą.
8. Darbotvarkės klausimas: Lietuvos šaudymo sporto sąjungos 2020 metų biudžeto projekto
pristatymas ir tvirtinimas (parengė – generalinė sekretorė Laura Šaučikovaitė-Astrauskienė).
Svarstyta: LŠSS generalinė sekretorė Laura Šaučikovaitė-Astrauskienė pristatė 2020 m. biudžeto
projektą (Žiūrėti susietus Priedus Nr. 9, 10, 11, 12). Susirinkimo pirmininkas pasiūlė patvirtinti
biudžeto projektą 2020 metams.
Dėl atsiradusių nenumatytų aplinkybių susijusių su korona viruso (COVID-19) plitimu ir LR
Vyriausybės paskelbtu karantinu visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje LŠSS 2020 m. biudžetas
bus derinama prie būsimos situacijos ir konkretaus laikotarpio.
Balsavimo klausimas:
Patvirtinti Lietuvos šaudymo sporto sąjungos 2020 metų biudžeto projektą.
Balsavimas: iš balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolo, gauta 15 balsavimo
biuletenių, Pritarta 14, Nepritarta 0, susilaikiusiųjų 1.
Nutarta: patvirtinti Lietuvos šaudymo sporto sąjungos 2020 m. biudžeto projektą.
9. Darbotvarkės klausimas: Lietuvos šaudymo sporto sąjungos dviejų naujų narių priėmimo
svarstymas.
Svarstyta: Siūloma priimti nauja narį, kulkinio šaudymo sporto šakos atstovą, asociaciją „Sportinio
šaudymo klubas „Trys linijos““, į LŠSS narius. Narys siūlomas valdybos sprendimu. Valdybos
protokolas Nr. V20/1 (nuoroda į protokolą
http://www.saudymosajunga.lt/bylos/tinklapis/turinys/394/bylos/1584520848_112785568.pdf )
(Žiūrėti susietus Priedus Nr. 17.)
Naujas narys turės sumokėti nustatyto dydžio stojamąjį mokestį ir metinį nario mokestį.
Pasisakė: Ronaldas Račinskas: neturėdamas pakankamai informacijos apie siūlomus priimti naujus
narius, negalių dėl jų balsuoti ir siūlau šį klausimą nukelti iki sekančio LŠSS betarpiškai surengto
susirinkimo.
Balsavimo klausimas:
Priimti kulkinio šaudymo sporto šakos atstovą asociaciją Sportinio šaudymo klubas „Trys linijos“ į
LŠSS narius.
Balsavimas: iš balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolo, gauta 15 balsavimo
biuletenių, Pritarta 12, Nepritarta 0, susilaikiusiųjų 3.
Nutarta: patvirtinti ir priimti į tikruosius Lietuvos šaudymo sporto sąjungos narius Šiaulių miesto
šaudymo klubą „Trys linijos“. Įpareigoti generalinę sekretorę informuoti klubą apie priimtą
sprendimą.
Svarstyta: Siūloma priimti nauja narį, stendinio šaudymo sporto šakos atstovą, viešoji įstaigą „VšĮ
Kauno miesto šaudymo klubas“, į LŠSS narius. Narys siūlomas valdybos sprendimu. Valdybos
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protokolas
Nr.
V20/2
(nuoroda
į
protokolą:
http://www.saudymosajunga.lt/bylos/tinklapis/turinys/394/bylos/1585047950_1234402593.pdf ).
(Žiūrėti susietus Priedus Nr. 16).
Naujas narys turės sumokėti nustatyto dydžio stojamąjį mokestį ir metinį nario mokestį.
Pasisakė: Ronaldas Račinskas: neturėdamas pakankamai informacijos apie siūlomus priimti naujus
narius, negalių dėl jų balsuoti ir siūlau šį klausimą nukelti iki sekančio LŠSS betarpiškai surengto
susirinkimo.
Balsavimo klausimas:
Priimti stendinio šaudymo sporto šakos atstovą viešoji įstaigą „VšĮ Kauno miesto šaudymo klubas“,
į LŠSS narius.
Balsavimas: iš balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolo, gauta 15 balsavimo
biuletenių, Pritarta 13, Nepritarta 0, susilaikiusiųjų 2.
Nutarta: patvirtinti ir priimti į tikruosius Lietuvos šaudymo sporto sąjungos narius viešąją įstaigą
„VšĮ Kauno miesto šaudymo klubas“. Įpareigoti generalinę sekretorę informuoti klubą apie priimtą
sprendimą.
10. Darbotvarkės klausimas: Lietuvos šaudymo sporto sąjungos įstatų pakeitimai.
Svarstyta: Darbotvarkės klausimą pristato Viceprezidentas Aleksėj Zareckij.
Primename (dėl pasikeitusios Įstatų punktų numeracijos), kad per neeilinį LŠSS susirinkimą 201912-04, buvo priimti sekantis LŠSS Įstatų (toliau – Įstatai) pakeitimai:
a)
punktas 7.1.2. išskaidytas į du punktus, dėl ko pasikeitė punkto 7.1. numeracija ir,
atitinkamai, nuokrypos į tuos punktus Įstatų tekste. Priimta redakcija:
(Susirinkimas) - 7.1.2. skiria (renka) ir atšaukia Valdybos narius, SŠK narius, KŠK narius;
(Susirinkimas) - 7.1.3. skiria (renka) ir atšaukia Prezidentą, Generalinį sekretorių;
b)
atitinkamai Įstatymo, Susirinkimui suteikiama dalis funkcijų dėl narių mokesčių, kurias
anksčiau atlikdavo Valdyba. Priimta redakcija:
(Susirinkimas) – 7.1.8. nustato LŠSS narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį;
(Valdyba) –
8.8.8. LŠSS narių stojamųjų įnašų ir narių mokesčių mokėjimo tvarką;
Kiti pasiūlymai nebuvo priimti dėl narių skirtingo požiūrio į tai, kaip turi būti traktuojamos
LIETUVOS RESPUBLIKOS ASOCIACIJŲ ĮSTATYMO (toliau – Įstatymas) normos.
Patirtis rodo, jog Įstatuose numatytas balsavimas rinkimų klausimais, o būtent aukštai iškelta
rinkiminė kartelė ir neaiškus balsų skaičiavimo būdas kelia pavojų likti neapibrėžtam laikui be
vienasmenio valdymo organo – prezidento ir/ar be asmens vykdančio kasdieninę LŠSS
administracinę veiklą – generalinio sekretoriaus, ypač kai rinkimuose dalyvauja keletą kandidatų.
Siekiant išvengti tokios situacijos, siūloma pakeisti Įstatų punktus 7.2., 9.6. ir 10.5. Siūloma
klausimus dėl kelių 7.2. punkto pakeitimų svarstyti ir balsuoti atskirai (pilna nauja punkto 7.2.
redakcija pateikta žemiau). Be tuo bus pasiūlytas punkto 15.1. papildymas dėl informacijos teikimo.
Dėl Įstatų 7.2. punkto pakeitimų – „rinkiminę kartelę“
Esminiu 7.2. punkto pakeitimu siūloma mažinti Prezidento ir Generalinio sekretoriaus rinkiminę
kartelę nuo 4/5 iki 2/3 balsų dauguma „už“. Nauja kartelė suteikia didesnę galimybę išrinkti
kandidatą į tam tikras pareigas.
Siūloma 7.2. punkto tekste, Prezidento ir Generalinio sekretoriaus balsavimo tvarką išskirti ir
išdėstyti taip:
“Susirinkimo sprendimai, nurodyti šių įstatų 7.1.3. punkte, priimami 2/3 (dviejų trečiųjų)
balsavimo metu dalyvaujančių LŠSS narių balsų dauguma.“
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Balsavimo klausimas:
Pakeisti Įstatų 7.2. punktą, išskiriant Prezidento ir Generalinio sekretoriaus balsavimo tvarka
sekančiai:
“Susirinkimo sprendimai, nurodyti šių įstatų 7.1.3. punkte, priimami 2/3 (dviejų trečiųjų) balsavimo
metu dalyvaujančių LŠSS narių balsų dauguma.“
Balsavimas: iš balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolo, gauta 15 balsavimo
biuletenių, Pritarta 13, Nepritarta 1, susilaikiusiųjų 1.
Nutarta: patvirtinti siūlomą Įstatų pakeitimo punktą.
Svarstyta: Dėl Įstatų 7.2. punkto pakeitimų – „balsų skaičiavimo būdas“
Siekiant išvengti neaiškumo, kaip susirinkimo metu turėtų būti skaičiuojami susilaikiusių narių
balsai, siūloma perkelti šią nuostatą iš Įstatymo 8 str. 7 p. į Įstatus.
Asociacijų Įstatymo ištrauka:
8 str.
„7. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2
asociacijos narių, jeigu asociacijos įstatuose nenustatyta kitaip. Visuotinio narių susirinkimo
sprendimas, išskyrus šio straipsnio 1 dalies 1 ir 6 punktuose nurodytus sprendimus ir tuos atvejus,
kai renkami kolegialių organų nariai, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu
dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami,
tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis), jeigu asociacijos įstatai nenustato
didesnės daugumos. Šio straipsnio 1 dalies 1 ir 6 punktuose nurodytiems visuotinio narių susirinkimo
sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių asociacijos narių balsų.
Tais atvejais, kai skiriami (renkami) kolegialių organų nariai, sprendimai priimami asociacijos įstatų
nustatyta tvarka.“
Pagal Įstatymą, toks „susilaikiusių“ skaičiavimo būdas taikomas LŠSS narių Susirinkimui priimant
visus sprendimus, išskyrus sprendimus, nurodytus Įstatų 7.1.1., 7.1.2., 7.1.7. ir 7.1.10 punktuose, kai
sprendimai priimami susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma.
Siūloma papildyti Įstatų 7.2. punktą sakiniu:
„Asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu
nedalyvavusiais asmenimis.“
Pasisakė: Kauno šaudymo sporto klubo valdybos pirmininkas Arvydas Šulskas, Balsavimo
biuletenyje 10 punkto antroje dalyje „Asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, ...“. Šis
punktas nelogiškas ir nedemokratiškas. Jeigu žmogus dalyvavo balsavime ir susilaikė, jis negali būti
traktuojamas kaip nedalyvavęs balsavime. Jeigu balsavęs ir susilaikęs asmuo nesutiktų dėl jo
įvertinimu kaip nedalyvavęs balsavime, jis gali kreiptis į teismą ir laimėtų. Lietuvos Respublikos
įstatymų viršenybė yra aukščiau organizacijų įstatų ir vis vien reikia tuomet laikytis LR įstatymų, bet
ne organizacijos įstatų. Demokratinės valstybės šių punktų netaiko nes jis nedemokratiškas ir
ignoruojantis laisvą žmogaus nuomonę. Tuo labiau, kad šis punktas net korupcinis. Aš pats dirbu su
atitinkamais valstybinės reikšmės dokumentais ir pastoviai deklaruoju privačių interesų deklaracijas
bei dokumentuose su balsavimo rezultatais negaliu taikyti tokių balsavimo rezultatų vertinimo (esu
komisijos pirmininkas).
Balsavimo klausimas:
Papildyti Įstatų 7.2. punktą sakiniu:
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„Asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais
asmenimis.“
Balsavimas: iš balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolo, gauta 15 balsavimo
biuletenių, Pritarta 11, Nepritarta 3, susilaikiusiųjų 1.
Nutarta: Įstatų pakeitimui nepritarta.
Svarstyta: Dėl Įstatų 7.2. punkto pakeitimų – „slapto balsavimo biuleteniai“
Siekiant išvengti neaiškumo, kaip susirinkimo metu turi būti skaičiuojami slapto balsavimo
biuleteniai, siūloma papildyti Įstatus išaiškinimu, kad skaičiuojami tik rasti balsadėžėje tinkamai
užpildyti balsavimo biuleteniai. Kitaip tariant, skaičiuojant susirinkime dalyvaujančių LŠSS narių
balsus po slapto balsavimo: neįmesti į balsadėžę balsavimo biuleteniai, neužpildyti, užpildyti
neaiškiai ar dviprasmiškai ir pan. balsavimo biuleteniai nebus skaičiuojami, nepriklausomai, kiek
narių dalyvauja susirinkime.
Siūloma papildyti Įstatų 7.2. punktą sakiniu:
„Slapto balsavimo metu LŠSS narių balsai skaičiuojami pagal balsadėžėje rastus tinkamai
užpildytus (galiojančius) balsavimo biuletenius; netinkamai užpildyti (negaliojantys) arba
balsadėžėje nerasti biuleteniai neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu
nedalyvavusiais.“
Pasisakė: Kauno šaudymo sporto klubo valdybos pirmininkas Arvydas Šulskas, šio įstatymų
punkto prasmė dėl balsavimo rezultatų vertinimo, analogiškai kaip ir šio punkto antroje dalyje, negali
būti užskaitomas, kaip nedalyvavęs balsavime, jeigu asmuo balsavęs netinkamai užpildė balsavimo
biuletenį.
Tolesniame šio punkto dalyje minima, kad nerasti biuleteniai neskaičiuojami. O ar gali būti kaip
nors kitaip, juk natūralu, kad negali skaičiuoti tai ko nėra. Nerašykite tokių „juokų“. Apsijuoksite
prieš tuos, kurie tai perskaitys ir pagalvos, kad jus anksčiau užsiiminėjote korupcija – skaičiuodavote
tai ko nebūdavo. Kas parašys dėl šio punkto išsireiškimo, kad „pritariu“ tai reikš, kad net
nesusimasto už ką balsuoja.
Balsavimo klausimas:
Papildyti Įstatų 7.2. punktą sakiniu:
„Slapto balsavimo metu LŠSS narių balsai skaičiuojami pagal balsadėžėje rastus tinkamai užpildytus
(galiojančius) balsavimo biuletenius; netinkamai užpildyti (negaliojantys) arba balsadėžėje nerasti
biuleteniai neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais.“
Balsavimas: iš balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolo, gauta 15 balsavimo
biuletenių, Pritarta 14, Nepritarta 1, susilaikiusiųjų 0.
Nutarta: Įstatų pakeitimui pritarta.
Pilna Įstatų 7.2. punkto redakcija po pakeitimų (siūlomi pakeitimai išskirti kursyvu):
7.2. Susirinkimas turi teisę priimti sprendimus ir laikomas įvykusiu, jeigu jame dalyvauja LŠSS
nariai, turintys daugiau kaip ½ visų balsų. Visi LŠSS nariai, nepriklausomai nuo jų įnašų dydžių,
Susirinkime turi po 1 (vieną) balsą. Susirinkimo sprendimai laikomi priimtais, kai už juos gauta
daugiau balsavimo metu dalyvaujančių LŠSS narių balsų „už“ negu „prieš“, išskyrus Susirinkimo
sprendimus, nurodytus šių įstatų 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.7. ir 7.1.10. punktuose - Susirinkimo
sprendimai, nurodyti šių įstatų 7.1.1, 7.1.2, 7.1.7. ir 7.1.10. punktuose, priimami ⅘ (keturių penktųjų)
Susirinkime dalyvaujančių LŠSS narių balsų dauguma; Susirinkimo sprendimai, nurodyti šių įstatų
7.1.3. punkte, priimami 2/3 (dviejų trečiųjų) balsavimo metu dalyvaujančių LŠSS narių balsų
dauguma. Asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu
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nedalyvavusiais asmenimis. Sprendimai priimami atviru balsavimu, išskyrus slaptą balsavimą, kai
renkamas Prezidentas ir Generalinis sekretorius. Slapto balsavimo metu LŠSS narių balsai
skaičiuojami pagal balsadėžėje rastus tinkamai užpildytus (galiojančius) balsavimo biuletenius;
netinkamai užpildyti (negaliojantys) arba balsadėžėje nerasti biuleteniai neskaičiuojami, tai yra jie
laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais.
Svarstyta: Dėl Įstatų 9.6. punktų pakeitimų – „nesant Prezidentui“.
Dabartinė šių Įstatų punktų redakcija:
9.6. Nesant Prezidentui, laikinai Prezidento pareigas eina Valdybos sprendimu paskirtas
vienas iš Viceprezidentų arba Generalinis sekretorius.
Tokia formuluotė suteikia Valdybai prerogatyvą paskirti asmenį eiti aukštų LŠSS pareigų, bet riboje
tokių asmenų pasirinkimo ratą. Tam, kad būtų galimybė paskirti asmenį kuo labiau atitinkantį
reikalaujamas pareigas, neatsirastų kadrų stokos, nesidubliuotų funkcijos ir pareigos, siūloma
praplėsti kandidatų pasirinkimo galimybes. Be to Įstatų 9.6. punktas nenumato termino iki kada
gali veikti laikinai paskirtas asmuo. Siūloma šio punkto redakcija:
9.6. Nesant Prezidentui, laikinai iki Susirinkimas paskirs (išrinks) naują Prezidentą, jo
pareigas eina Valdybos sprendimu paskirtas asmuo.
Pavyzdys: tokia punkto formuluotė leidžia Valdybai paskirti laikinai eiti Prezidento pareigos ne tik
Viceprezidentus ar Generalinį sekretorių, kaip anksčiau, bet ir baigusį kadenciją prezidentą,
Valdybos ar komitetų narį, kitą tinkamą asmenį.
Pasisakė: Marijampolės šaulių sporto klubo prezidentas atsiuntė siūlymus, tačiau neišlaikė
reglamento, t. y. savo siūlymą pateikė po 20 dienų termino, todėl nario siūlomas įstatų punkto
išdėstymas nebuvo pateiktas balsavimui.
Balsavimo klausimas:
Pakeisti Įstatų 9.6. punktą sekančiai:
„9.6. Nesant Prezidentui, laikinai iki Susirinkimas paskirs (išrinks) naują Prezidentą, jo pareigas
eina Valdybos sprendimu paskirtas asmuo.“
Balsavimas: iš balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolo, gauta 15 balsavimo
biuletenių, Pritarta 14, Nepritarta 1, susilaikiusiųjų 0.
Nutarta: Įstatų pakeitimui pritarta.
Svarstyta: Dėl Įstatų 10.5. punktų pakeitimų – „nesant Generaliniam sekretoriui“
Dabartinė šių Įstatų punktų redakcija:
10.5. Nesant Generaliniam sekretoriui, laikinai Generalinio sekretoriaus pareigas eina
Valdybos sprendimu paskirtas vienas iš Viceprezidentų arba kitas SŠK ar KŠK pasiūlytas
kandidatas.
Tokia formuluotė suteikia Valdybai prerogatyvą paskirti asmenį eiti aukštų LŠSS pareigų, bet riboje
tokių asmenų pasirinkimo ratą. Žinoma, kad LŠSS Generalinio sekretoriaus funkcijoms atlikti
reikalingos specifinės žinios ir gebėjimai, kurių gali neturėti riboto rato asmenys. Tam, kad būtų
galimybė paskirti asmenį kuo labiau atitinkantį reikalaujamas pareigas, neatsirastų kadrų stokos,
nesidubliuotų funkcijos ir pareigos, siūloma praplėsti tokių asmenų pasirinkimo galimybes. Be to
Įstatų 10.5. punktas nenumato termino iki kada gali veikti laikinai paskirtas asmuo. Siūloma šių
punktų redakcija:
10.5. Nesant Generaliniam sekretoriui, laikinai iki Susirinkimas paskirs (išrinks) naują
Generalinį sekretorių, jo pareigas eina Valdybos sprendimu paskirtas asmuo.
Pasisakė: Marijampolės šaulių sporto klubo prezidentas atsiuntė siūlymus, tačiau neišlaikė
reglamento, t. y. savo siūlymą pateikė po 20 dienų termino, todėl nario siūlomas įstatų punkto
išdėstymas nebuvo pateiktas balsavimui.
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Balsavimo klausimas:
Pakeisti Įstatų 10.5. punktą sekančiai:
10.5. Nesant Generaliniam sekretoriui, laikinai iki Susirinkimas paskirs (išrinks) naują Generalinį
sekretorių, jo pareigas eina Valdybos sprendimu paskirtas asmuo.
Balsavimas: iš balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolo, gauta 15 balsavimo
biuletenių, Pritarta 14, Nepritarta 1, susilaikiusiųjų 0.
Nutarta: Įstatų pakeitimui pritarta.
Svarstyta: Dėl Įstatų 15.1. punkto pakeitimų – „elektroninio ryšio priemonės“
Siūloma praplėsti Įstatų 15.1. punktą galimybe, siunčiant pranešimus ir informaciją LŠSS nariams,
naudotis elektroninio ryšio priemonėmis (pvz. el. paštas), papildant šį punktą fraze „arba
perduodami nario nurodytomis elektroninio ryšio priemonėmis“. Tokiu atveju, LŠSS narys pats
nurodys, kokiu būdu jis pageidauja gauti pranešimus – paštu arba el. paštu.
Siūloma pakeisti Įstatų 15.1. punktą sekančiai:
LŠSS pranešimai ir informacija nariams siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai,
arba perduodami nario nurodytomis elektroninio ryšio priemonėmis. Skubūs pranešimai gali būti
perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku
ar įteikiami pasirašytinai, ar perduodami nario nurodytomis elektroninio ryšio priemonėmis.
Pasisakė: Stendinio šaudymo mėgėjų sporto klubo prezidentas Ronaldas Račinskas, pritariu
pasiūlymui dėl elektroninių ryšio priemonių su pastaba, kad elektroninėmis ryšio priemonėmis
išsiųstas pranešimas laikomas įteiktu tinkamai, jeigu yra gautas gavėjo patvirtinimas (atsakymas).
Balsavimo klausimas:
Pakeisti Įstatų 15.1. punktą sekančiai:
LŠSS pranešimai ir informacija nariams siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai,
arba perduodami nario nurodytomis elektroninio ryšio priemonėmis. Skubūs pranešimai gali būti
perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu
laišku ar įteikiami pasirašytinai, ar perduodami nario nurodytomis elektroninio ryšio priemonėmis.
Balsavimas: iš balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolo, gauta 15 balsavimo
biuletenių, Pritarta 15, Nepritarta 0, susilaikiusiųjų 0.
Nutarta: Įstatų pakeitimui pritarta.
Tuo pagrindu, atsižvelgiant į aukščiau minėtus neeiliniame LŠSS susirinkime priimtus bei narių patvirtintus
atitinkamus įstatų pakeitimus dėl 7.1.2., 7.1.3., 7.1.8. ir 8.8.8. punktų, bei šiame LŠSS susirinkime priimtus bei
narių patvirtintus atitinkamus įstatų pakeitimus dėl 7.2.; 9.6.; 10.5.; 15.1. punktų, išdėstyti įstatus nauja
redakcija, įtraukiant į juos minėtus įstatų pakeitimus, ir patvirtinti naują LŠSS įstatų redakciją, kurią
vadovaujantis LR Asociacijų įstatymo 12 str. 5 d. pasirašo LŠSS valdymo organas – prezidentas ALGIRDAS
ANTANAS KERŠULIS.

11. Darbotvarkės klausimas: Lietuvos šaudymo sporto sąjungos SŠK, KŠK ir Valdybos kadencijos
svarstymas.
Svarstyta: Prezidentas Algirdas A. Keršulis informavo, kad liepos mėnesį baigiasi Lietuvos šaudymo
sporto sąjungos kolegialių organų - SŠK, KŠK ir Valdybos kadencijos laikotarpis, todėl reikės šių
organų rinkimų organizavimo. Dėl to, kad pagal LŠSS Įstatus kolegialių organų rinkimai vyksta
dviem etapais (Susirinkimo metu šaudymo sporto šakos delegatai atskirai renka komitetus, o
išrinktieji siūlo atstovus į Valdybą), dėl šios priežasties organizuoti juos nuotolinių būdu (paštu) yra
labai sudėtinga. Siūloma pratęsti LŠSS stendinio šaudymo komiteto, LŠSS kulkinio šaudymo
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komiteto ir LŠSS Valdybos kadencijos laikotarpį iki sekančio akivaizdaus Susirinkimo t. y. narių
delegatų fizinio atstovavimo Susirinkime.
Balsavimo klausimas:
Pratęsti LŠSS stendinio šaudymo komiteto, LŠSS kulkinio šaudymo komiteto ir LŠSS Valdybos
kadencija iki artimiausio akivaizdaus Susirinkimo.
Balsavimas: iš balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolo, gauta 15 balsavimo
biuletenių, Pritarta 13, Nepritarta 1, susilaikiusiųjų 1.
Nutarta: pratęsti esamų Lietuvos šaudymo sporto sąjungos kolegialių organų - SŠK, KŠK ir
Valdybos narių kadencijos laikotarpį iki artimiausio akivaizdaus Susirinkimo. Apie priimtą
sprendimą informuoti organų narius.

Susirinkimas skelbiamas baigtu 2020 m. balandžio 30 d.
Suvažiavimo pirmininkas

Algirdas A. Keršulis

Suvažiavimo sekretorė

Laura Šaučikovaitė-Astrauskienė
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