
  

LIETUVOS ŠAUDYMO SPORTO SĄJUNGOS 

 

____               Žemaitės g. 6, Vilnius_____________ 
 

 

BALSAVIMO RAŠTU BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS PROTOKOLAS 

 

2021 m. gegužės 10 d. Nr. 1 

 
Vilnius, Žemaitės g. 6, 503 kab. 

 

Posėdis įvyko 2021 m. gegužės 10 d. pradžia 10.00 val., pabaiga 12.45 val. 
 
 

1. Balsavimo organizatorius Lietuvos šaudymo sporto sąjunga, prezidentas Algirdas, Antanas 

Keršulis, info@shooting.lt, 191683884. 

2. Balsų skaičiavimo komisijos nariai:  

     1. Miroslav Leščevskij, Vilniaus sporto klubas „Polonia“  

     2. Virginija Karandienė, Kauno šaudymos sporto klubas „Šaulys“ 

     3. Aleksėj Zareckij, Leono Molotoko šaudymo klubas, VŠĮ 

................................................................................................................................................................ 

3. Sprendžiamas klausimas (klausimai):  

3.1. Susirinkimo pirmininku išrinkti Algirdą A. Keršulį. 

3.2. Susirinkimo sekretoriumi išrinkti Laurą Šaučikovaitę-Astrauskienę. 

3.3. Patvirtinti Susirinkimo balsų skaičiavimo komisiją – Miroslav Leščevski, Virginiją Karandienę 

ir Aleksėj Zareckij. 

3.4. Patvirtinti darbotvarkę ir tęsti Susirinkimą pagal patvirtintą darbotvarkę. 

3.5. Patvirtinti Lietuvos šaudymo sporto sąjungos veiklos ir finansinės veiklos ataskaitą už 2020 

metų laikotarpį. 

3.6. Patvirtinti Lietuvos šaudymo sporto sąjungos veiklos prezidento ataskaitą už 2020 metus. 

3.7. Patvirtinti Lietuvos šaudymo sporto sąjungos biudžeto ataskaitos už 2020 metų laikotarpį. 

3.8. Patvirtinti Lietuvos šaudymo sporto sąjungos revizijos komisijos ataskaitą už 2020 metų 

laikotarpį. 

3.9. Patvirtinti Lietuvos šaudymo sporto sąjungos 2021 metų veiklos programą. 

3.10. Patvirtinti Lietuvos šaudymo sporto sąjungos 2021 metų biudžeto projektą. 

3.11. Kulkinio šaudymo sporto šakai atstovaujančių narių balsavimas Lietuvos šaudymo sporto 

sąjungos KŠK rinkimuose. 

3.12. Stendinio šaudymo sporto šakai atstovaujančių narių balsavimas Lietuvos šaudymo sporto 

sąjungos SŠK rinkimuose. 

3.13. Balsavimas Lietuvos šaudymo sporto sąjungos revizoriaus (revizijos komisijos) rinkimuose . 

4. Įteikta (išsiųsta) biuletenių, viso išsiųsta 19 –ai narių el. laiškai su susirinkimo dokumentais, tame 

tarpe 19 biuletenių (14 ir 17 priedai skirti visiems LŠSS nariams), 6 biuleteniai pagal 3.12 

balsavimo biuletenio punktą LŠSS atstovaujantiems stendinį šaudymą nariams (16 priedas) ir 13 

biuletenių pagal 3.11 balsavimo biuletenio punktą (15 priedas) kur kiekvienas LŠSS narys turi po 1 

(vieną) balsą. 

5. Gauta, užpildyta (kai balsuota elektroninio ryšio priemonėmis) ir Lietuvos paštu biuletenių: 19 

(devyniolika) dokumentų su 17 balsavimo priedu, 18 (aštuoniolika) dokumentų su 14 balsavimo 

priedu, 6 (šeši) dokumentai su 16 balsavimo priedu ir 13 (trylika) dokumentų su 15 balsavimo 

priedu ir kitais reikalingais dokumentais, įgaliojimais.  

5.1. iš jų galiojantys 19 (devyniolika) 17 balsavimo biuletenio priedas, 18 (aštuoniolika) 14 

balsavimo biuletenio priedas, 6 (šeši) 16 balsavimo biuletenio priedas ir 13 (trylika) 15 balsavimo 

biuletenio priedas.  

5.2. negaliojantys 0 (nulis), negaliojančių ar sugadintų biuletenių nebuvo rasta. 
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6. Išvada dėl balsavimo. Balsavimas laikomas įvykusiu. 

7. Balsavimo rezultatai: 

7.1. pagal šio protokolo 3.1 papunktyje nurodytą sprendžiamą klausimą balsavo 18 narių, pritarė 18, 

nepritarė 0, susilaikė 0, nuspręsta : klausimas priimtas. 

 

Kiekvieno LŠSS nario balsavimo rezultatai  
Nario pavadinimas 

(narys balsavo sprendimui pritarti) 

Nario pavadinimas 

(nario balsavo sprendimui nepritarti) 

Nario pavadinimas 

(nario balsavo sprendimui 

susilaikau) 

VŠĮ Leono Molotoko 

šaudymo klubas 

  

Raseinių šaudymo klubas   

VŠĮ Gunstlak.lt šaudymo 

klubas 

  

Kauno rajono sportinio 

šaudymo klubas 

  

Kauno sportinio šaudymo 

klubas 

  

Kauno šaudymo sporto 

klubas „Šūvis“ 

  

Stendinio šaudymo mėgėjų 

sporto klubas 

  

Marijampolės šaulių klubas   

Kauno šaudymo klubas 

„Kulka“ 

  

Sporto klubas „Skardis“   

Sporto klubas „Taikiklis“   

Kauno šaudymo klubas 

„Šaulys“ 

  

Vilniaus sporto klubas 

„Polonia“ 

  

Šiaulių šaudymo klubas 

„Dešimtukas“ 

  

VŠĮ SK Tempas   

Šaudymo klubas Sportingas 

Lt 

  

Sportinio šaudymo klubas 

„Trys linijos“ 

  

VŠĮ Kauno miesto šaudymo 

klubas 

  

 

7.2. pagal šio protokolo 3.2 papunktyje nurodytą sprendžiamą klausimą 18 narių, pritarė 18, 

nepritarė 0, susilaikė 0, nuspręsta : klausimas priimtas. 

 

Kiekvieno LŠSS nario balsavimo rezultatai  
Nario pavadinimas 

(narys balsavo sprendimui pritarti) 

Nario pavadinimas 

(nario balsavo sprendimui nepritarti) 

Nario pavadinimas 

(nario balsavo sprendimui 

susilaikau) 

VŠĮ Leono Molotoko 

šaudymo klubas 

  

Raseinių šaudymo klubas   

VŠĮ Gunstlak.lt šaudymo 

klubas 
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Kauno rajono sportinio 

šaudymo klubas 

  

Kauno sportinio šaudymo 

klubas 

  

Kauno šaudymo sporto 

klubas „Šūvis“ 

  

Stendinio šaudymo mėgėjų 

sporto klubas 

  

Marijampolės šaulių klubas   

Kauno šaudymo klubas 

„Kulka“ 

  

Sporto klubas „Skardis“   

Sporto klubas „Taikiklis“   

Kauno šaudymo klubas 

„Šaulys“ 

  

Vilniaus sporto klubas 

„Polonia“ 

  

Šiaulių šaudymo klubas 

„Dešimtukas“ 

  

VŠĮ SK Tempas   

Šaudymo klubas Sportingas 

Lt 

  

Sportinio šaudymo klubas 

„Trys linijos“ 

  

VŠĮ Kauno miesto šaudymo 

klubas 

  

 

7.3. pagal šio protokolo 3.3 papunktyje nurodytą sprendžiamą klausimą 18 narių, pritarė 18, 

nepritarė 0, susilaikė 0, nuspręsta : klausimas priimtas. 

 

Kiekvieno LŠSS nario balsavimo rezultatai  
Nario pavadinimas 

(narys balsavo sprendimui pritarti) 

Nario pavadinimas 

(nario balsavo sprendimui nepritarti) 

Nario pavadinimas 

(nario balsavo sprendimui 

susilaikau) 

VŠĮ Leono Molotoko 

šaudymo klubas 

  

Raseinių šaudymo klubas   

VŠĮ Gunstlak.lt šaudymo 

klubas 

  

Kauno rajono sportinio 

šaudymo klubas 

  

Kauno sportinio šaudymo 

klubas 

  

Kauno šaudymo sporto 

klubas „Šūvis“ 

  

Stendinio šaudymo mėgėjų 

sporto klubas 

  

Marijampolės šaulių klubas   

Kauno šaudymo klubas 

„Kulka“ 

  

Sporto klubas „Skardis“   

Sporto klubas „Taikiklis“   
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Kauno šaudymo klubas 

„Šaulys“ 

  

Vilniaus sporto klubas 

„Polonia“ 

  

Šiaulių šaudymo klubas 

„Dešimtukas“ 

  

VŠĮ SK Tempas   

Šaudymo klubas Sportingas 

Lt 

  

Sportinio šaudymo klubas 

„Trys linijos“ 

  

VŠĮ Kauno miesto šaudymo 

klubas 

  

 

7.4. pagal šio protokolo 3.4. papunktyje nurodytą sprendžiamą klausimą 18 narių, pritarė 17, 

nepritarė 0, susilaikė 1, nuspręsta : klausimas priimtas. 

 

Kiekvieno LŠSS nario balsavimo rezultatai  
Nario pavadinimas 

(narys balsavo sprendimui 

pritarti) 

Nario pavadinimas 

(nario balsavo sprendimui nepritarti) 

Nario pavadinimas 

(nario balsavo sprendimui susilaikau) 

VŠĮ Leono Molotoko 

šaudymo klubas 

  

Raseinių šaudymo 

klubas 

  

  VŠĮ Gunstlak.lt šaudymo klubas 

Kauno rajono sportinio 

šaudymo klubas 

  

Kauno sportinio 

šaudymo klubas 

  

Kauno šaudymo sporto 

klubas „Šūvis“ 

  

Stendinio šaudymo 

mėgėjų sporto klubas 

  

Marijampolės šaulių 

klubas 

  

Kauno šaudymo klubas 

„Kulka“ 

  

Sporto klubas „Skardis“   

Sporto klubas 

„Taikiklis“ 

  

Kauno šaudymo klubas 

„Šaulys“ 

  

Vilniaus sporto klubas 

„Polonia“ 

  

Šiaulių šaudymo klubas 

„Dešimtukas“ 

  

VŠĮ SK Tempas   

Šaudymo klubas 

Sportingas Lt 

  

Sportinio šaudymo 

klubas „Trys linijos“ 
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VŠĮ Kauno miesto 

šaudymo klubas 

  

 

7.5. pagal šio protokolo 3.5. papunktyje nurodytą sprendžiamą klausimą 18 narių, pritarė 17, 

nepritarė 0, susilaikė 1, nuspręsta : klausimas priimtas. 

 

Kiekvieno LŠSS nario balsavimo rezultatai  
Nario pavadinimas 

(narys balsavo sprendimui 

pritarti) 

Nario pavadinimas 

(nario balsavo sprendimui nepritarti) 

Nario pavadinimas 

(nario balsavo sprendimui susilaikau) 

VŠĮ Leono Molotoko 

šaudymo klubas 

  

Raseinių šaudymo 

klubas 

  

  VŠĮ Gunstlak.lt šaudymo klubas 

Kauno rajono sportinio 

šaudymo klubas 

  

Kauno sportinio 

šaudymo klubas 

  

Kauno šaudymo sporto 

klubas „Šūvis“ 

  

Stendinio šaudymo 

mėgėjų sporto klubas 

  

Marijampolės šaulių 

klubas 

  

Kauno šaudymo klubas 

„Kulka“ 

  

Sporto klubas „Skardis“   

Sporto klubas 

„Taikiklis“ 

  

Kauno šaudymo klubas 

„Šaulys“ 

  

Vilniaus sporto klubas 

„Polonia“ 

  

Šiaulių šaudymo klubas 

„Dešimtukas“ 

  

VŠĮ SK Tempas   

Šaudymo klubas 

Sportingas Lt 

  

Sportinio šaudymo 

klubas „Trys linijos“ 

  

VŠĮ Kauno miesto 

šaudymo klubas 

  

 

7.6. pagal šio protokolo 3.6. papunktyje nurodytą sprendžiamą klausimą balsavo 18, pritarė 17, 

nepritarė 0, susilaikė 1, nuspręsta : klausimas priimtas. 

 

Kiekvieno LŠSS nario balsavimo rezultatai  
Nario pavadinimas 

(narys balsavo sprendimui 

pritarti) 

Nario pavadinimas 

(nario balsavo sprendimui nepritarti) 

Nario pavadinimas 

(nario balsavo sprendimui susilaikau) 

VŠĮ Leono Molotoko 

šaudymo klubas 
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Raseinių šaudymo 

klubas 

  

  VŠĮ Gunstlak.lt šaudymo klubas 

Kauno rajono sportinio 

šaudymo klubas 

  

Kauno sportinio 

šaudymo klubas 

  

Kauno šaudymo sporto 

klubas „Šūvis“ 

  

Stendinio šaudymo 

mėgėjų sporto klubas 

  

Marijampolės šaulių 

klubas 

  

Kauno šaudymo klubas 

„Kulka“ 

  

Sporto klubas „Skardis“   

Sporto klubas 

„Taikiklis“ 

  

Kauno šaudymo klubas 

„Šaulys“ 

  

Vilniaus sporto klubas 

„Polonia“ 

  

Šiaulių šaudymo klubas 

„Dešimtukas“ 

  

VŠĮ SK Tempas   

Šaudymo klubas 

Sportingas Lt 

  

Sportinio šaudymo 

klubas „Trys linijos“ 

  

VŠĮ Kauno miesto 

šaudymo klubas 

  

 

7.7. pagal šio protokolo 3.7. papunktyje nurodytą sprendžiamą klausimą balsavo 18, pritarė 17, 

nepritarė 0, susilaikė 1, nuspręsta : klausimas priimtas. 

 

Kiekvieno LŠSS nario balsavimo rezultatai  
Nario pavadinimas 

(narys balsavo sprendimui 

pritarti) 

Nario pavadinimas 

(nario balsavo sprendimui nepritarti) 

Nario pavadinimas 

(nario balsavo sprendimui susilaikau) 

VŠĮ Leono Molotoko 

šaudymo klubas 

  

Raseinių šaudymo 

klubas 

  

  VŠĮ Gunstlak.lt šaudymo klubas 

Kauno rajono sportinio 

šaudymo klubas 

  

Kauno sportinio 

šaudymo klubas 

  

Kauno šaudymo sporto 

klubas „Šūvis“ 

  

Stendinio šaudymo 

mėgėjų sporto klubas 
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Marijampolės šaulių 

klubas 

  

Kauno šaudymo klubas 

„Kulka“ 

  

Sporto klubas „Skardis“   

Sporto klubas 

„Taikiklis“ 

  

Kauno šaudymo klubas 

„Šaulys“ 

  

Vilniaus sporto klubas 

„Polonia“ 

  

Šiaulių šaudymo klubas 

„Dešimtukas“ 

  

VŠĮ SK Tempas   

Šaudymo klubas 

Sportingas Lt 

  

Sportinio šaudymo 

klubas „Trys linijos“ 

  

VŠĮ Kauno miesto 

šaudymo klubas 

  

 

7.8. pagal šio protokolo 3.8. papunktyje nurodytą sprendžiamą klausimą balsavo 18, pritarė 17, 

nepritarė 0, susilaikė 1, nuspręsta : klausimas priimtas. 

 

Kiekvieno LŠSS nario balsavimo rezultatai  
Nario pavadinimas 

(narys balsavo sprendimui 

pritarti) 

Nario pavadinimas 

(nario balsavo sprendimui nepritarti) 

Nario pavadinimas 

(nario balsavo sprendimui susilaikau) 

VŠĮ Leono Molotoko 

šaudymo klubas 

  

Raseinių šaudymo 

klubas 

  

  VŠĮ Gunstlak.lt šaudymo klubas 

Kauno rajono sportinio 

šaudymo klubas 

  

Kauno sportinio 

šaudymo klubas 

  

Kauno šaudymo sporto 

klubas „Šūvis“ 

  

Stendinio šaudymo 

mėgėjų sporto klubas 

  

Marijampolės šaulių 

klubas 

  

Kauno šaudymo klubas 

„Kulka“ 

  

Sporto klubas „Skardis“   

Sporto klubas 

„Taikiklis“ 

  

Kauno šaudymo klubas 

„Šaulys“ 

  

Vilniaus sporto klubas 

„Polonia“ 
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Šiaulių šaudymo klubas 

„Dešimtukas“ 

  

VŠĮ SK Tempas   

Šaudymo klubas 

Sportingas Lt 

  

Sportinio šaudymo 

klubas „Trys linijos“ 

  

VŠĮ Kauno miesto 

šaudymo klubas 

  

 

7.9. pagal šio protokolo 3.9. papunktyje nurodytą sprendžiamą klausimą balsavo 18, pritarė 18, 

nepritarė 0, susilaikė 0, nuspręsta : klausimas priimtas.. 

 

Kiekvieno LŠSS nario balsavimo rezultatai  
Nario pavadinimas 

(narys balsavo sprendimui 

pritarti) 

Nario pavadinimas 

(nario balsavo sprendimui nepritarti) 

Nario pavadinimas 

(nario balsavo sprendimui susilaikau) 

VŠĮ Leono Molotoko 

šaudymo klubas 

  

Raseinių šaudymo 

klubas 

  

VŠĮ Gunstlak.lt 

šaudymo klubas 

  

Kauno rajono sportinio 

šaudymo klubas 

  

Kauno sportinio 

šaudymo klubas 

  

Kauno šaudymo sporto 

klubas „Šūvis“ 

  

Stendinio šaudymo 

mėgėjų sporto klubas 

  

Marijampolės šaulių 

klubas 

  

Kauno šaudymo klubas 

„Kulka“ 

  

Sporto klubas „Skardis“   

Sporto klubas 

„Taikiklis“ 

  

Kauno šaudymo klubas 

„Šaulys“ 

  

Vilniaus sporto klubas 

„Polonia“ 

  

Šiaulių šaudymo klubas 

„Dešimtukas“ 

  

VŠĮ SK Tempas   

Šaudymo klubas 

Sportingas Lt 

  

Sportinio šaudymo 

klubas „Trys linijos“ 

  

VŠĮ Kauno miesto 

šaudymo klubas 
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7.10. pagal šio protokolo 3.10. papunktyje nurodytą sprendžiamą klausimą balsavo 18, pritarė 18, 

nepritarė 0, susilaikė 0 nuspręsta : klausimas priimtas. 

 

Kiekvieno LŠSS nario balsavimo rezultatai  
Nario pavadinimas 

(narys balsavo sprendimui 

pritarti) 

Nario pavadinimas 

(nario balsavo sprendimui nepritarti) 

Nario pavadinimas 

(nario balsavo sprendimui susilaikau) 

VŠĮ Leono Molotoko 

šaudymo klubas 

  

Raseinių šaudymo 

klubas 

  

VŠĮ Gunstlak.lt 

šaudymo klubas 

  

Kauno rajono sportinio 

šaudymo klubas 

  

Kauno sportinio 

šaudymo klubas 

  

Kauno šaudymo sporto 

klubas „Šūvis“ 

  

Stendinio šaudymo 

mėgėjų sporto klubas 

  

Marijampolės šaulių 

klubas 

  

Kauno šaudymo klubas 

„Kulka“ 

  

Sporto klubas „Skardis“   

Sporto klubas 

„Taikiklis“ 

  

Kauno šaudymo klubas 

„Šaulys“ 

  

Vilniaus sporto klubas 

„Polonia“ 

  

Šiaulių šaudymo klubas 

„Dešimtukas“ 

  

VŠĮ SK Tempas   

Šaudymo klubas 

Sportingas Lt 

  

Sportinio šaudymo 

klubas „Trys linijos“ 

  

VŠĮ Kauno miesto 

šaudymo klubas 

  

 

7.11. pagal šio protokolo 3.11. papunktyje nurodytą sprendžiamą klausimą balsavo 13, pritarė 13, 

nepritarė 0, susilaikė 0, nuspręsta : klausimas priimtas. 

 

Kiekvieno LŠSS nario balsavimo rezultatai  
Nario pavadinimas 

(narys balsavo sprendimui 

pritarti) 

Nario pavadinimas 

(nario balsavo sprendimui nepritarti) 

Nario pavadinimas 

(nario balsavo sprendimui susilaikau) 

Raseinių šaudymo 

klubas 

  

VŠĮ Gunstlak.lt 

šaudymo klubas 
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Kauno rajono sportinio 

šaudymo klubas 

  

Kauno sportinio 

šaudymo klubas 

  

Kauno šaudymo sporto 

klubas „Šūvis“ 

  

Kauno šaudymo klubas 

„Kulka“ 

  

Sporto klubas „Skardis“   

Sporto klubas 

„Taikiklis“ 

  

Kauno šaudymo klubas 

„Šaulys“ 

  

Vilniaus sporto klubas 

„Polonia“ 

  

Šiaulių šaudymo klubas 

„Dešimtukas“ 

  

VŠĮ SK Tempas   

Sportinio šaudymo 

klubas „Trys linijos“ 

  

 

7.12. pagal šio protokolo 3.12. papunktyje nurodytą sprendžiamą klausimą balsavo 6, pritarė 6, 

nepritarė 0, susilaikė 0, nuspręsta : klausimas priimtas. 

 

Kiekvieno LŠSS nario balsavimo rezultatai  
Nario pavadinimas 

(narys balsavo sprendimui 

pritarti) 

Nario pavadinimas 

(nario balsavo sprendimui nepritarti) 

Nario pavadinimas 

(nario balsavo sprendimui susilaikau) 

VŠĮ Leono Molotoko 

šaudymo klubas 

(Aleksėj Zareckij, 

Nerijus Vaitekūnas, 

Gediminas Kiela, 

Saulius Kukenys) 

  

Stendinio šaudymo 

mėgėjų sporto klubas 

(Tomas Kovėra, 

Ronaldas Račinskas) 

  

Marijampolės šaulių 

klubas (Aleksėj 

Zareckij, Nerijus 

Vaitekūnas, Gediminas 

Kiela, Saulius Kukenys) 

  

DAINOS ŠAUDYMO 

KLUBAS (Tomas 

KOvėra, Ronaldas 

Račinskas, Gediminas 

Kiela) 

  

VŠĮ Kauno miesto 

šaudymo klubas 

(Aleksėj Zareckij, 

Nerijus Vaitekūnas, 

Gediminas Kiela, 
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Saulius Kukenys) 

Šaudymo klubas 

Sportingas Lt (Aleksėj 

Zareckij, Nerijus 

Vaitekūnas, Gediminas 

Kiela, Saulius Kukenys) 

  

 

7.13. pagal šio protokolo 3.13. papunktyje nurodytą sprendžiamą klausimą balsavo 19, pritarė 18, 

nepritarė 0, susilaikė 1, nuspręsta : klausimas priimtas. 

 

Kiekvieno LŠSS nario balsavimo rezultatai  
Nario pavadinimas 

(narys balsavo sprendimui 

pritarti) 

Nario pavadinimas 

(nario balsavo sprendimui nepritarti) 

Nario pavadinimas 

(nario balsavo sprendimui susilaikau) 

VŠĮ Leono Molotoko 

šaudymo klubas 

  

Raseinių šaudymo 

klubas 

  

  VŠĮ Gunstlak.lt šaudymo klubas 

Kauno rajono sportinio 

šaudymo klubas 

  

Kauno sportinio 

šaudymo klubas 

  

Kauno šaudymo sporto 

klubas „Šūvis“ 

  

Stendinio šaudymo 

mėgėjų sporto klubas 

  

Marijampolės šaulių 

klubas 

  

Kauno šaudymo klubas 

„Kulka“ 

  

Sporto klubas „Skardis“   

Sporto klubas 

„Taikiklis“ 

  

Kauno šaudymo klubas 

„Šaulys“ 

  

Vilniaus sporto klubas 

„Polonia“ 

  

Šiaulių šaudymo klubas 

„Dešimtukas“ 

  

DAINOS ŠAUDYMO 

KLUBAS 

  

VŠĮ SK Tempas   

Šaudymo klubas 

Sportingas Lt 

  

Sportinio šaudymo 

klubas „Trys linijos“ 

  

VŠĮ Kauno miesto 

šaudymo klubas 

  

 

 

8. Balsų skaičiavimo komisijos pastabos: buvo gautos iš vieno šaudymo sporto klubo, Stendinio 

šaudymo mėgėjų sporto klubas Pastabos gautos dėl 14 balsavimo biuletenio priedo, 3.10 šio 
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protokolo klausimo, atsakymas į šį klausimą pateiktas bendrajame rinkiminiame Susirinkimo 

protokole. 

Balsų skaičiavimo komisijos sprendimas: 

Kulkinio komiteto nariais išrinkti Miroslav Leščevski (13 balsų), Virginija Karandienė (13 balsų), 

Raminta Pauliukevičienė (13 balsų), Česlovas Pavilonis (13 balsų). 

Stendinio šaudymo komiteto nariais išrinkti – Aleksėj Zareckij (4 balsai), Nerijus Vaitekūnas (4 

balsai), Saulius Kukenys (4 balsai), Gediminas Kiela (5 balsai). Kiti kandidatai: Ronaldas 

Račinskas (2 balsai), Tomas Kovėra (2 balsai). 

Revizoriumi išrinktas Virgilijus Grigaitis (18 pritarė, 1susilaikė, 0 nepritarė) 

 

 

Komisijos narys: ................................... 
(parašas) 

................................................  
(vardas, pavardė) 

 

Komisijos narys: ................................... 
(parašas) 

................................................  
(vardas, pavardė) 

 

Komisijos narys: ................................... 
(parašas) 

................................................ 
(vardas, pavardė) 

 

   

 

 

 

 


