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2018 M. VEIKLOS ATASKAITA 

2019 m. balandžio 30 d. 

Vilnius 

 

Vieneto pavadinimas: Lietuvos šaudymo sporto sąjunga 

Vieneto rūšis: Lietuvos šaudymo sporto sąjunga (toliau – Sąjunga) yra savarankiška 

visuomeninė organizacija, atkurta 1990 metų vasario 10 d. Vilniuje įvykusios Lietuvos šaudymo 

sporto mėgėjų atstovų suvažiavimo nutarimu. Sąjungos jurisdikcija apima visą Lietuvos 

Respublikos teritoriją. 

Vieneto veiklos pobūdis: Sąjunga veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, 

visuomeninių organizacijų, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos nutarimų, ir 

savo veiklą grindžia nustatyta tvarka įregistruotais įstatais. Sąjunga savo veikloje remiasi narių 

iniciatyva. 

Sąjungos tikslai yra plėtoti, populiarinti ir apjungti šaudymo sportą Lietuvoje, stiprinti jo 

materialinę bazę, rengti didelio meistriškumo sportininkus, atstovauti Lietuvos šaudymo sportą 

užsienyje. Siekdama šių tikslų, Sąjunga bendradarbiauja su valstybinėmis sporto organizacijomis ir 

visuomeninėmis sportą remiančiomis organizacijomis. 

Sąjunga pripažįsta Olimpinę chartiją ir atstovauja Lietuvos šaudymo sportą Lietuvos 

tautinio olimpinio komiteto veikloje. Atstovauja Lietuvos šaudymo sportą tarptautinėje šaudymo 

sąjungoje ir Europos šaudymo konfederacijoje. Rengia Lietuvos čempionatus, mokomąsias 

treniruočių stovyklas ir kitas varžybas Lietuvoje ir už Lietuvos Respublikos ribų. 

Vieneto buveinės adresas: Žemaitės g. 6 – 503, tel. ( 8 – 5 ) 2133447, info@shooting.lt, 

LT-03117 Vilnius. Prezidentas Algirdas Antanas Keršulis (dirbantis visuomeniniais pagrindais). 

Vienetas įregistruotas : Registro tvarkytojas Valstybės įmonė Registrų centras, 

įregistravimo data 1996-10-10, versija 15 ( 2012-11-30), įmonės kodas 191683884, teisinė forma -  

Asociacija. 

Sąjungos finansiniai metai trunka 12 mėnesių. Finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir 

baigiasi gruodžio 31 d. 

Sąjungos lėšas sudaro: įstatuose numatyti narių ar veikloje dalyvaujančių asmenų 

mokesčiai, rėmėjų, fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos lėšos. 

Valstybės lėšos, skirtos tikslinių programų įgyvendinimui ir kitos teisėtai gautos lėšos. 

Sąjungos valdymo organai yra prezidentas, generalinis sekretorius ir valdybos nariai. 

Sąjungos 2018 m. veiklos ir finansinės atskaitomybės ataskaita patvirtinta 2019-03-26 

Valdybos protokolu Nr. V-2 
2018 metais Sąjungoje dirbo 1 samdomas darbuotojas ši darbovietė pagrindinė. 

 

          Lietuvos šaudymo sporto sąjunga vienija 16 juridinių narių, bei 11 sporto mokyklų iš 

skirtingų Lietuvos regionų, kurie vienija visą organizaciją į vieningą bei stiprią komandą, kuri 2018 

metais garbingai atstovavo Lietuvai bei savo miestui, regioninėse, nacionalinėse bei tarptautinėse 

varžybose. 

         Svarbiausi ir skambiausi 2018 metų Lietuvos šaulių startai: pasaulio taurės etapai pasaulio 

čempionatas, Europos čempionatai ir Jaunimo olimpinės žaidynės. Sėkmingiausiai, rezultatų 

prasme, metai susiklostė olimpinės pamainos šauliams – jaunimo rinktinės atstovams. Pasaulio 

čempionate Čangvonge, Pietų Korėjoje sėkmingiausiai pasirodė Gabrielė Rankelytė, iškopusi į 

finalą ir ten užėmusi 7 vietą, tame pačiame pasaulio čempionate, apvalioje aikštelėje Alisa 
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Bogdanova jaunimo grupėje iškovojo 19 vietą. Suaugusiųjų grupėje Ronaldas Račinskas užėmė 17 

vietą, o TRAP vyrų rinktinė Donatas Blaškevičius, Rytis Sventickas ir Aleksėj Zareckij užėmė 28 

vietą. Pastarieji rezultatai pagal KKSD vertinimo sistemą atnešė LŠSS 86,9 taško. Spalio mėnesį 

vykusiose Jaunimo olimpinėse žaidynėse sėkmingai pasirodė Greta Rankelytė, finale iškovojo 8 

vietą, ir tai sudarė 22,25 taško KKSD vertinimo sistemoje. Europos čempionato apvalios aikštelės 

įskaitoje, jaunimo grupėje Alisa Bogdanova užėmė 17 vietą. TRAP vyrų komanda Donatas 

Blaškevičius, Rytis Sventickas ir Aleksėj Zareckij užėmė 20 v., pastarasis rezultatas LŠSS davė 

29,85 taškus. Europos čempionate pneumatiniais ginklais Goryje, Vengrijoje puikiai pasirodė 

Jakaterina Ždanova užėmusi 17 v. ir uždirbusi LŠSS 11,95 taško. Tame pačiame čempionate tik 

jaunimo grupėje gerai pasirodė ir Gabrielė Rankelytė užimdama 13 vietą, kas sudarė 2,30 taško. 

Gabrielė Rankelytė užėmė 1 vietą Dobelėje vykusiame turnyre kur pagerino Lietuvos suaugusiųjų 

10 m. Png stovint rekordą. 

Džiaugiamės ir Lietuvos komandos laimėjimu tarptautiniuose varžybose „Baltic Cup“, kurie 2018 

metais vyko Lietuvoje, Rokiškyje.  

Lietuvoje vykstančiuose varžybose buvo irgi daug džiugių momentų. Lietuvos čempionais 2018 

metais tapo: Jakaterina Ždanova, Martyna Džapbarovaitė, Jūratė Česynaitė, Justina Ramanauskaitė, 

Vida Kazakauskė, Karolis Girulis, Tomas Simokaitis, Rimantas Stasiukynas, Giedrius Biconas, 

Alisa Bogdanova, Ronaldas Račinskas, Rytis Sventickas. 

Sportininkams, prieš svarbiausius metų startus, buvo rengiamos mokomosios treniruočių stovyklos 

Vilniuje ir Alytuje. Trys kulkinio šaudymo treneriai tobulino profesinę kvalifikaciją kursuose Elvos 

mieste Estijoje, į kurią vyko pagal Erasmus+ programą. Šaudymo sąjungą papildė savo turtą – 

nupirkome stendinio šaudymo keturioms aikštelėms elektroninę valdymo įrangą bei taikinių 

metimo įranga. Kartu su Lietuvos sporto federacijų sąjunga pravedėme Lietuvos Jaunių Žaidynes 

Alytuje ir Rokiškyje. 

 

2018 m. Sąjungos uždirbtos per ataskaitinį laikotarpį pajamos 

 Pajamomis laikomas tik sąjungos ekonominės naudos padidėjimas. Trečiųjų asmenų vardu 

surinktos sumos  ir pridėtinės vertės mokestis pajamomis nepripažįstamos. 

Parduotų prekių savikaina pripažįstama, užregistruojama apskaitoje ir pateikiama 

finansinėje ataskaitoje tą pati ataskaitinį laikotarpį, kai prekės yra parduodamos ir kai pajamų suma 

gali būti patikimai įvertinta. 

2018 m. Sąjungos pajamos už suteiktas paslaugas (uždirbtos) pajamos sudarė (starto, 

dalyvavimo mokesčiai, perparduotas prekės ). 
 

.

Eil.Nr. 
Pavadinimas Suma Eurais 

1.  Varžybų starto mokestis 2883,37 

2.  Varžybų dalyvavimo mokestis 3472,81 

 Iš viso: 3897,81 
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2018 m. gautas finansavimas 

2018 m.  Sąjungos finansavimas (dotacijos, tiksliniai įnašai, nario mokestis ir kiti būdai). 

Dotacijos apskaitoje užregistruojamos tada, kai jos faktiškai gaunamos. Dotacija 

pripažįstama panaudota tiek, kiek per tą laikotarpį apskaičiuota patirtų sąnaudų. Pripažįstant 

dotaciją panaudota, mažinamos sąjungos patirtos kompensuojamos sąnaudos ir mažinama 

nepanaudota dotacijos suma. 

2018 metų Sąjungos finansavimas per ataskaitinį laikotarpį sudarė  (gautas finansavimas iš 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (pagal sutartį su  Lietuvos Kūno kultūros ir sporto rėmimo 

fondų (programos vykdymui),  Lietuvos tautinio olimpinio komiteto, Lietuvos sporto federacijų 

sąjungos, 2 % Valstybinės mokesčių inspekcijos, paramos, narystės mokesčių). 

 

Eil.Nr Pavadinimas Suma  Eurais. 

1. Kūno kultūros ir sporto departamentas prie LRV ( rėmimo fondo 

programa ) 

47171,00 

2. Kūno kultūros ir sporto departamentas prie LRV ("Elektroninės taikinių 

sistemos ir teisėjavimo įrangos įsigijimas"“ 

45000,00 

3. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas 80249,00 

4. Parama 6070,00 

5. Erasmus + programa 4805,00 

6 Nario mokestis 750,00 

7 VMI 2% 115,19 

8. Kompensacinės pajamos 1189,00 

 Iš viso: 185349,19 

 

2018 m. Sąjungos patirtos sąnaudos, pagal išlaidų rūšis 

Eil.Nr. Pavadinimas Suma EUR. 

1. Dalyvavimui Pasaulio, Europos čempionatuose, varžybose 80493,62 

2. Dalyvavimui Lietuvos čempionatuose, varžybose 16243,36 

3. Dalyvavimui  seminare, generalinėje asamblėjoje kvalifikacijos kėlimo 

kursuose 

1435,69 

4. Bazių nuomai ( seifų nuoma ginklams ) 581,80 

5. Tarptautiniams narystės mokesčiams 901,82 

6. Ilgalaikio turto nusidėvėjimui 18431,65 

7. Treniruotėms 9896,54 

8. Administravimo išlaidoms (nario mokestis, internetinis puslapis,  

kanceliarinės prekės,  LŠSS visuot. susirinkimas, dalyvavimas parodoje,  

banko mokesčiai ir t.t.) 

7482,64 

9. Komunalinėms išlaidoms 803,43 

10. Ryšių paslaugoms 310,50 

11. Darbo užmokesčiui, socialiniam draudimui (1 darbuotojas) 19252,87 

12.  Buhalterinių paslaugų išlaidos 6000,00 

13.  Atsargų nurašymai 7653,06 

14.  Ilgalaikio turto pirkimo sąnaudos 3445,45 

 Iš viso: 172932,43 
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2018 m. gruodžio 31 d. Sąjungos  ilgalaikis materialusis turtas 
 

Sąjungoje ilgalaikis materialusis turtas balanse atvaizduojamas įsigijimo vertė atėmus 

sukauptą amortizaciją bei nusidėvėjimą. Ilgalaikis turtas Sąjungoje pripažįstamas ir registruojamas 

apskaitoje, jei jis atitinka šiuos kriterijus: 

• Sąjunga ketina jį naudoti ilgiau negu vienerius metus; 

• Sąjunga gali patikimai nustatyti ilgalaikio turto įsigijimo savikainą; 

• Ilgalaikio turto savikaina yra ne mažesnė už minimalią turto savikainą – 500,00 eurų. 

• Sąjungoje taikomas tiesinis ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo metodas. 
 

.

Eil.Nr. 
Pavadinimas Suma Eurais 

1. Šaudymo  mašinėlių elektroninės sistemos 22501,92 

2. Šaudymo  mašinėlių elektroninės sistemos 4614,20 

3. Šaudymo  mašinėlių elektroninės sistemos 33741,40 

4. Šautuvai BERETTA ( 6 vnt. ) 36 650,00 

5. Šaudymo  mašinėlių elektroninės sistemos 8742,93 

6. Šaudymo  mašinėlių elektroninės sistemos 28634,68 

 Iš viso: 134915,13 

 

PASTABA: 2018 m. pabaigoje Sąjungoje buvęs ilgalaikis materialusis turtas, kurio likutinę 

vertę 0,29 eurų, bet yra naudojamas Sąjungos reikmėms , perkeltas į  už balansine sąskaita, tai yra; 

 

.

Eil.Nr. 
Pavadinimas Vnt. 

1.  Automobilis VW Saran 1. 

2.  Nešiojamas kompiuteris Acer Extensa 5220 1. 

3.  Šautuvas MC 1. 

4.  Medžioklinis graižtv. šautuvas  Nr.CK7790/7790 1. 

5.  Elektroniniai taikiniai 1.  

 

Sąjungos apskaitoje ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai 

proporcingą (tiesinį) metodą. Nusidėvėjimas skaičiuojamas nuo sekančio mėnesio pirmos dienos, 

kai patvirtinamas turto įvedimo į eksploataciją aktas ir turtas pradedamas eksploatuoti. Ilgalaikio 

materialiojo turto eksploatavimo ir nusidėvėjimo išlaidos priskiriamos prie to ataskaitinio 

laikotarpio, kuriame jos buvo patirtos kaip veiklos sąnaudos. Jei ilgalaikio turto rekonstravimas ar 

remontas nepagerina naudingųjų turto savybių ir neprailgina jo tarnavimo laiko, šių darbų vertė 

pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis. 

Kai Sąjungoje apskaitomas ilgalaikis materialus turtas nebeatitinka turto priskyrimo 

ilgalaikiam materialiam turtui požymių, arba jis yra perleidžiamas, šis turtas nurašomas. 

Ilgalaikio materialaus turto nurašymo rezultatas pripažįstamas ataskaitinio laikotarpio pelnu 

arba nuostoliu. 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo suma per ataskaitinius 2018 metus sudarė  -   18431,65 eurų. 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai ilgalaikio turto likutinė vertė sudarė     –  134915,13 eurų. 
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2018 m. gruodžio 31 d. Sąjungos atsargos  
 

Sąjungos apskaitoje atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina. 
 

Eil.Nr Pavadinimas Suma  Eurais. 

1. Pistoletai, šautuvai 3371,24 

2. Kitas trumpalaikis turtas ( seifas, spintos, spausdintuvai, kompiuteriai ir 

t.t ) 

2265,40 

 Iš viso: 5636,64 

 

Inventorizacijos metu atsargų pertekliaus bei trūkumo neužfiksuota. Per 2018 m. nurašytos 

atsargos ( pasenusios, netinkamos naudoti ) . 

 

2018 m. gruodžio 31 d. Sąjungos pirkėjų įsiskolinimas 

 

.

Eil.Nr. 
Pavadinimas Suma Eurais 

 1. Agnė Dženkaitytė ( avansas ) 647,35 

 2. Merūnas Griška ( avansas ) 22,00 

 Iš viso: 669,35 

 

2018 m. gruodžio 31 d. Sąjungos trumpalaikiai įsipareigojimai 

 

.

Eil.Nr. 
Pavadinimas Suma Eurais 

1. UAB „Tele2“ 10,54 

2.  AB“Telia Lietuva“ 17,94 

3.  Lietuvos olimpinis sporto centras 150,00 

5. UAB „Apskaitos sprendimų centras“ 500,00 

 Iš viso: 678,48 

 

2018 m. gruodžio 31 d. pinigai  banke ir kasoje 
 

Eil.Nr. Pavadinimas Suma  Eurais. 

1. „ Swedbank “ AB LT277300010000631816 15265,69 

2. Kasoje 192,47 

 Iš viso : 15458,16 
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2018 m. Sąjungos veiklos rezultatas 
 

Straipsnis Finansiniai metai ( EUR.) Praėję finansiniai metai (EUR  

Ankstesnių laikotarpių veiklos 

rezultatai 

 0,00 

Ataskaitinių metų veiklos 

rezultatas 

                0,00  

 

Sąjunga yra pelno nesiekianti organizacija. 2018 metais Sąjungos veiklos rezultatas yra 0,00 

eurų.                                                                                                                 

2018 m. gauta parama panaudota pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme 

nustatytą paramos paskirtį. Per mokestinį laikotarpį grynais pinigais gautos paramos dalis, viršijanti 

250 MGL dydžio sumos, nebuvo gauta. 

 

 

 

Algirdas Antanas Keršulis 

Lietuvos šaudymo sporto sąjungos 

Prezidentas      

 

 

 

 

Greta Žemgulytė 

Lietuvos šaudymo sporto sąjungos 

Buhalterė                                                                               
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