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IŠRAŠAS 

 

Lietuvos šaudymo sporto sąjunga 

kodas 191683884 

teisinė forma – asociacija 

buveinės adresas Žemaitės g. 6, Vilnius 

Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas 

(toliau tekste - LŠSS) 

 

VISUOTINIO LIETUVOS ŠAUDYMO SPORTO SĄJUNGOS  

ATASKAITINIO RINKIMINIO NARIŲ SUSIRINKIMO 

PROTOKOLAS 

 

2019 m. balandžio 30 d. 

Vilnius 

 

Susirinkimo pradžia – 11:03 val. 

Susirinkimo pirmininkas – Algirdas Antanas Keršulis. 

Susirinkimo sekretorius – Laura Šaučikovaitė-Astrauskienė. 

LŠSS narių skaičius yra 16 (šešiolika) juridinių asmenų, turinčiu Susirinkime po 1 (vieną) balsą, iš 

kuriu: 

- 11 (vienuolika) narių yra kulkinio šaudymo sporto šakos atstovai; 

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

 

DARBOTVARKĖ: 
1. Sveikinimo žodis. 
2. Procedūriniai klausimai; 

A) mandatų komisijos pristatymas, mandatų komisijos pranešimas dėl delegatų ir suvažiavimo kvorumo; 
B) pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio rinkimai ir tvirtinimas; 
C) pranešimas dėl Lietuvos šaudymo sporto sąjungos ataskaitinio rinkiminio suvažiavimo pradžios; 

3. Lietuvos šaudymo sporto sąjungos ataskaitinio rinkiminio suvažiavimo balsų skaičiavimo komisijos 
rinkimas; 
4. Lietuvos šaudymo sporto sąjungos ataskaitinio rinkiminio suvažiavimo darbotvarkės tvirtinimas; 
5. Lietuvos šaudymo sporto sąjungos veiklos ataskaitos už 2018 metų laikotarpį pristatymas ir tvirtinimas 
(pranešėjas – prezidentas Algirdas A. Keršulis); 
6. Lietuvos šaudymo sporto sąjungos biudžeto ir finansinės veiklos ataskaitos už 2018 metų laikotarpį 
pristatymas ir tvirtinimas (pranešėja – generalinė sekretorė Laura Šaučikovaitė-Astrauskienė); 
7. Lietuvos šaudymo sporto sąjungos revizijos komisijos ataskaitos už 2018 metų laikotarpį pranešimas ir 
tvirtinimas (pranešėjas – revizijos komisijos pirmininkas Virgilijus Grigaitis); 
8. Lietuvos šaudymo sporto sąjungos 2019 metų veiklos pristatymas (pranešėjas – prezidentas Algirdas A. 
Keršulis); 
9. Lietuvos šaudymo sporto sąjungos 2019 metų biudžeto projekto pristatymas (pranešėja – generalinė 
sekretorė Laura Šaučikovaitė-Astrauskienė); 
10. Lietuvos šaudymo sporto sąjungos prezidento rinkimai (kandidatų iškėlimas ir pasisakymai); 
11. Balsavimas Lietuvos šaudymo sporto sąjungos prezidento rinkimuose; 
12. Lietuvos šaudymo sporto sąjungos kulkinio šaudymo komiteto nario rinkimai (kandidatų iškėlimas ir 
pasisakymai); 
13. Balsavimas Lietuvos šaudymo sporto sąjungos KŠK nario rinkimuose; 
14. Diskusijos, pasisakymai; 
15. Lietuvos šaudymo sporto sąjungos rinkiminio suvažiavimo pabaiga. 

 

1. Darbotvarkės klausimas: Sveikinimo žodis. 
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Sušaukęs Susirinkimą LŠSS prezidentas Algirdas Antanas Keršulis tarė sveikinimo žodį. 

 

2. Darbotvarkės klausimas: Procedūriniai klausimai 

a) mandatų komisijos pristatymas, mandatų komisijos pranešimas dėl delegatų ir suvažiavimo 

kvorumo; 

Prezidentas pristatė mandatų komisijos sudėtį, kurią sudarė LŠSS generalinė sekretorė Laura 

Šaučikovaitė-Astrauskienė. 

Mandatų komisijos narys Laura Šaučikovaitė-Astrauskienė pranešė, kad Susirinkime dalyvauja 10 

(dešimt) iš 16 (šešiolikos) LŠSS narių, kiekvienas atstovaujamas vienu delegatu (delegatai pateikė 

tinkamus atstovavimo dokumentus, sąrašas su atstovų parašais pridedamas), turinčių 10 (dešimt) 

balsų. Kvorumas yra. 

Susirinkime dalyvauja 6 (šeši) nariai - kulkinio šaudymo sporto šakos atstovai, kurių 6 (šešiems) 

delegatams išduoti 6 (šeši) prezidento rinkimų balsavimo biuleteniai ir 6 (šeši) kulkinio šaudymo 

komiteto balsavimo biuleteniai taip pat 4 (keturi) nariai - stendinio šaudymo sporto šakos atstovai, 

kurių 4 (keturiems) delegatams išduoti 4 (keturi) prezidento balsavimo biuleteniai ir 4 (keturi) kulkinio 

šaudymo komiteto balsavimo biuleteniai. Iš viso išdalinta 10 (dešimt) LŠSS prezidento rinkimų 

biuletenių ir 10 (dešimt) kulkinio šaudymo komiteto balsavimo biuletenių (dėl kulkinio šaudymo 

komiteto nario balsavime dalyvauja tik kulkinio skyriaus delegatai).  

Susirinkimo svečiai – 6 (šeši). 

 

b) pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio rinkimai ir tvirtinimas 

 

Svarstyta: Prezidentas Algirdas A. Keršulis pasisiūlė būti išrinktas pirmininku, o susirinkimo 

sekretoriumi pasiūlė Laurą Šaučikovaitę-Astrauskienę. 

 

Balsavimas: 

Už – 10     Prieš – 0   Susilaikė – 0.  

 

Nutarta: Susirinkimo pirmininku išrinkti Algirdą A. Keršulį, o susirinkimo sekretoriumi – Laurą 

Šaučikovaitę-Astrauskienę. 

 

c) pranešimas dėl visuotinio Lietuvos šaudymo sporto sąjungos ataskaitinio rinkiminio 

suvažiavimo  pradžios 

 

Susirinkimo pirmininkas Algirdas Antanas Keršulis paskelbė apie susirinkimo pradžią. 
 

3. Darbotvarkės klausimas: Lietuvos šaudymo sporto sąjungos ataskaitinio rinkiminio suvažiavimo 

balsų skaičiavimo komisijos rinkimas; 

 

Svarstyta: Susirinkimo pirmininkas pasiūlė trijų narių skaičiavimo komisiją - Tadeušą Griniuką, 

Virginiją Karandienę ir Saulių Kukenį ir pateikė Susirinkimo tvirtinimui.  

 

Balsavimas: 

Už – 10     Prieš – 0   Susilaikė – 0.  

 

Nutarta: balsų skaičiavimo komisijos nariais patvirtinti: Tadeušą Griniuką, Virginiją Karandienę ir 

Saulių Kukenį. 

 

Susirinkimo pirmininkas Algirdas A. Keršulis pateikė siūlymą dėl kandidato į prezidentus Tomo 

Kovėros kandidatūros priėmimo, kadangi kandidato į prezidentus dokumentų pateikimo terminas 

neatitinka reglamento, nurodyto įstatuose, pasiūlė leisti dalyvauti LŠSS prezidento rinkimuose. 
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Svarstyta: LŠSS prezidentas pasiūlė leisti dalyvauti LŠSS prezidento rinkimuose Tomui Kovėrai pagal 

2019 04 29 dieną į LŠSS el. paštą info@shooting.lt gautą Tomo Kovėros prašymą kandidatuoti į LŠSS 

prezidentus. 

 

 

Balsavimas: 

Už – 10     Prieš – 0   Susilaikė – 0. 

 

Nutarta: Neprieštarauti Tomo Kovėros kandidatūrai bei leisti dalyvauti LŠSS prezidento rinkimuose. 

 

 

4. Darbotvarkės klausimas: Lietuvos šaudymo sporto sąjungos ataskaitinio rinkiminio  

suvažiavimo darbotvarkės tvirtinimas 

 

Svarstyta: Susirinkimo pirmininkas pristatė ir pasiūlė patvirtinti darbotvarkę ir tęsti Susirinkimą pagal 

patvirtintą darbotvarkę. 

 

Balsavimas: 

Už – 10     Prieš – 0   Susilaikė – 0.  

            

Nutarta: Patvirtinti darbotvarkę ir tęsti Susirinkimą pagal patvirtintą darbotvarkę: 

 

1. Sveikinimo žodis. 

2. Procedūriniai klausimai; 

A. mandatų komisijos pristatymas, mandatų komisijos pranešimas dėl delegatų ir Susirinkimo 

kvorumo; 

B. pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio rinkimai ir tvirtinimas; 

C. pranešimas dėl Lietuvos šaudymo sporto sąjungos ataskaitinio rinkiminio Susirinkimo 

pradžios; 

3. Lietuvos šaudymo sporto sąjungos ataskaitinio rinkiminio Susirinkimo balsų skaičiavimo 

komisijos rinkimas; 

4. Lietuvos šaudymo sporto sąjungos ataskaitinio rinkiminio Susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas; 

5. Lietuvos šaudymo sporto sąjungos veiklos ataskaitos už 2018 metų laikotarpį pristatymas ir 

tvirtinimas (pranešėjas – prezidentas Algirdas A. Keršulis); 

6. Lietuvos šaudymo sporto sąjungos biudžeto ir finansinės veiklos ataskaitos už 2018 metų 

laikotarpį pristatymas ir tvirtinimas (pranešėja – generalinė sekretorė Laura Šaučikovaitė-

Astrauskienė); 

7. Lietuvos šaudymo sporto sąjungos revizijos komisijos ataskaitos už 2018 metų laikotarpį 

pranešimas ir tvirtinimas (pranešėjas – revizijos komisijos pirmininkas Virgilijus Grigaitis); 

8. Lietuvos šaudymo sporto sąjungos 2019 metų veiklos pristatymas (pranešėjas – prezidentas 

Algirdas A. Keršulis); 

9. Lietuvos šaudymo sporto sąjungos 2019 metų biudžeto projekto pristatymas (pranešėja – 

generalinė sekretorė Laura Šaučikovaitė-Astrauskienė); 
10. Lietuvos šaudymo sporto sąjungos prezidento rinkimai (kandidatų iškėlimas ir pasisakymai); 

11. Balsavimas Lietuvos šaudymo sporto sąjungos prezidento rinkimuose; 

12. Lietuvos šaudymo sporto sąjungos kulkinio šaudymo komiteto nario rinkimai (kandidatų 

iškėlimas ir pasisakymai); 

13. Balsavimas Lietuvos šaudymo sporto sąjungos KŠK nario rinkimuose; 

14. Diskusijos, pasisakymai; 

15. Lietuvos šaudymo sporto sąjungos rinkiminio Susirinkimo pabaiga. 

 

5. Darbotvarkės klausimas: Lietuvos šaudymo sporto sąjungos veiklos ataskaitos už 2018 metus 

pristatymas ir tvirtinimas (pranešėjas – prezidentas Algirdas A. Keršulis) 
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Svarstyta: LŠSS prezidentas A. A. Keršulis pristatė LŠSS veiklos ataskaitą už 2018 m. laikotarpį, bei 

pasiūlė ją patvirtinti. 

 

Balsavimas:  

Už – 10     Prieš – 0   Susilaikė – 0. 

 

Nutarta: Patvirtinti Lietuvos šaudymo sporto sąjungos veiklos ataskaitą už 2018 metų laikotarpį. 

 

6. Darbotvarkės klausimas: Lietuvos šaudymo sporto sąjungos biudžeto ir finansinės veiklos 

ataskaitos už 2018 metų laikotarpį pristatymas ir tvirtinimas (pranešėja – generalinė sekretorė 

Laura Šaučikovaitė-Astrauskienė); 

 

Svarstyta: LŠSS generalinė sekretorė Laura Šaučikovaitė-Astrauskienė pristatė biudžeto ir finansinės 

veiklos ataskaitą už 2018 metus. Delegatas Ronaldas Račinskas uždavė klausimą dėl stendinio 

šaudymo biudžeto lėšų panaudojimo jaunimo išlaidų eilutėje. Susirinkimo pirmininkas pasiūlė 

patvirtinti LŠSS biudžeto ir finansinės veiklos ataskaitos už 2018 metų laikotarpį. 

 

Balsavimas:  

Už – 9     Prieš – 0   Susilaikė – 1. 

 

Nutarta: Patvirtinti Lietuvos šaudymo sporto sąjungos biudžeto ir finansinės veiklos ataskaitą už 2018 

metus. Susirinkimas įpareigojo stendinio šaudymo komiteto pirmininką A. Zareckį paruošti atsakymą 

dėl jaunimui skiriamų lėšų panaudojimo principų ir taisyklių. 

 

7. Darbotvarkės klausimas: Lietuvos šaudymo sporto sąjungos revizijos komisijos ataskaitos už 

2018 metų laikotarpį pranešimas ir tvirtinimas (pranešėjas – revizijos komisijos pirmininkas 

Virgilijus Grigaitis); 

 

Svarstyta: LŠSS revizijos komisijos pirmininko Virgilijaus Grigaičio paruoštą ataskaitą pristatė LŠSS 

generalinė sekretorė Laura Šaučikovaitė-Astrauskienė. Susirinkimo pirmininkas pasiūlė patvirtinti 

LŠSS revizijos komisijos ataskaitą už 2018 metų laikotarpį. 

 

Balsavimas:  

Už –10     Prieš – 0   Susilaikė – 0.  

  

Nutarta: Patvirtinti Lietuvos šaudymo sporto sąjungos revizijos komisijos ataskaitą už 2018 metus. 

            

8. Darbotvarkės klausimas: Lietuvos šaudymo sporto sąjungos 2019 m. veiklos pristatymas ir 

tvirtinimas (pranešėjas – prezidentas Algirdas A. Keršulis) 

 

Svarstyta: prezidentas Algirdas A. Keršulis pristatė ir pasiūlė tvirtinimui LŠSS 2019 m. veiklos 

programą. 

 

Balsavimas:  

Už –10     Prieš – 0   Susilaikė – 0.  

  

Nutarta: Patvirtinti Lietuvos šaudymo sporto sąjungos 2019 metų veiklos programą.  

 

9. Darbotvarkės klausimas: Lietuvos šaudymo sporto sąjungos 2019 metų biudžeto projekto 

pristatymas ir tvirtinimas (pranešėja – generalinė sekretorė Laura Šaučikovaitė-Astrauskienė). 

 

Svarstyta: LŠSS generalinė sekretorė Laura Šaučikovaitė-Astrauskienė pristatė 2019 m. biudžeto ir 

finansinės veiklos projektą. Susirinkimo pirmininkas pasiūlė patvirtinti biudžetą ir finansinės veiklos 

planą 2019 metams. 
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Balsavimas:  

Už – 9     Prieš – 0    Susilaikė – 1. 

 

Nutarta: Patvirtinti Lietuvos šaudymo sporto sąjungos 2019 metų biudžetą ir finansinės veiklos planą.  

 

10. Darbotvarkės klausimas: Lietuvos šaudymo sporto sąjungos prezidento rinkimai (kandidatų 

iškėlimas ir pasisakymai) 

 

Svarstyta: kandidatų iškėlimas vyko elektroniniu būdu, klubai pasiūlė savo kandidatus. Kandidatai 

pasisako ir pristato savo programas. 

 

 

11. Darbotvarkės klausimas: Balsavimas Lietuvos šaudymo sporto sąjungos prezidento 

rinkimuose 

 

Svarstyta: Mandatų komisijos narys patikrino ir paliudijo, kad urna yra tuščia ir tinkamai ją užklijavo 

bei antspaudavo. Pasibaigus balsavimo laikui, balsų skaičiavimo komisija suskaičiavo slapto 

balsavimo biuletenius ir pranešė, kad jokių pažeidimų nebuvo. Balsų skaičiavimo komisijos narys 

informavo, kad iš viso buvo rasti 10 teisingai užpildytų balsavimo biuletenių LŠSS prezidento 

rinkimuose. 

 

Balsavimas: 

Už kandidatą Algirdą A. Keršulį – 7  

Susilaikė – 0.  

Prieš – 0 

Už kandidatą Tomą Kovėrą - 3  

Susilaikė – 0.  

Prieš – 0 

 

Prezidentas neišrinktas, nes nei vienas kandidatas nesurinko nustatytų Įstatuose 4/5 ar daugiau visų 

susirinkime dalyvavusių balsų. 

 

Nutarta: įgalioti prezidento pareigas laikinai eiti Algirdą A. Keršulį. Dėl aktyvaus sporto varžybų 

kalendoriaus įpareigoti prezidentą sušaukti neeilinį Susirinkimą LŠSS prezidento rinkimams rudenį, 

bet nevėliau kaip iki 2019 m. spalio 31 dienos. 

 

12. Darbotvarkės klausimas: Lietuvos šaudymo sporto sąjungos kulkinio šaudymo komiteto 

nario rinkimai (kandidatų iškėlimas ir pasisakymai); 

 

Svarstyta: Lietuvos šaudymo sporto sąjungos nariai - kulkinio šaudymo sporto šakos atstovai - 

balsuoja dėl kooptavimo naujo nario į KŠK vietoje atsistatydinusio KŠK nario Vaidos Kamandulienės 

Kulkinio šaudymo sporto klubas „Polonia“ iškėlė narį elektroniniu būdu. Kandidatas Evelina 
Bondareva, dalyvaujanti Susirinkime svečio teisėmis, prisistatė. 

 

13. Darbotvarkės klausimas: Balsavimas Lietuvos šaudymo sporto sąjungos KŠK nario 

rinkimuose 

 

Svarstyta: Delegatas Juozas Budrys pasiūlė renkant kulkinio šaudymo narį, balsuoti atviru balsavimu. 

Siūloma balsuoti už šį pasiūlymą. 

 

Balsavimas dėl balsavimo būdo:  

Už – 6     Prieš – 0    Susilaikė – 0. 

 



 6 

Nutarta: balsuoti atviru balsavimu. 

 

Balsavimas dėl kandidato i KŠK narius: 

Už kandidatą Eveliną Bondarevą – 6  

Susilaikė – 0.  

Prieš – 0 

 

Nutarta: Vietoje atsisakiusio pareigų KŠK nario Vaidos Kamandulienės, kooptuoti į KŠK Eveliną 

Bondarevą iki veikiančios KŠK kadencijos pabaigos. 

 

14. Darbotvarkės klausimas: Diskusijos, pasisakymai 

 

Svarstyta: Diskusijų, pasisakymų nėra. 

 

15. Darbotvarkės klausimas: Lietuvos šaudymo sporto sąjungos rinkiminio Susirinkimo pabaiga. 

 

Susirinkimas skelbiamas baigtu 2019 m. balandžio 30 d. 15.22 val. 

 

 

 

 

 

 

Suvažiavimo pirmininkas     Algirdas A. Keršulis 

 

Suvažiavimo sekretorė                        Laura Šaučikovaitė-Astrauskienė 


