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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) 

 

LIETUVOS ŠAUDYMO SPORTO SĄJUNGOS NARIŲ RINKIMINIS SUSIRINKIMAS 

VYKDOMAS RAŠTU 

PROTOKOLAS 

 

2021 m. balandžio 30 d. 

Vilnius 

 

Susirinkimo pirmininkas – Algirdas Antanas Keršulis. 

Susirinkimo sekretorius – Laura Šaučikovaitė-Astrauskienė. 

LŠSS narių skaičius yra 19 (devyniolika) juridinių asmenų, turinčiu Susirinkime po 1 (vieną) 

balsą, iš kuriu: 

- 13 (trylika) narių yra kulkinio šaudymo sporto šakos atstovai; 

- 6 (šeši) nariai yra stendinio šaudymo sporto šakos atstovai. 

Kiekvienas Lietuvos šaudymo sporto sąjungos narys, turi Susirinkime 1 (vieną) balsą. 

Susirinkimo data 2021 m. balandžio mėn. 30 d. 

Susirinkimas vykdomas raštu. 

Mandatų komisijos ir balsų skaičiavimo komisijos susirinkimo data 2021 m. gegužės 10 d., 

vieta: Kūno kultūros ir sporto departamentas, V aukšto, 503 kab., adresu Žemaitės 6, Vilnius. 

Susirinkimo protokolo surašymo data: 2021 m. gegužės mėn. 11 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 2020 metų 

laikotarpį pristatymas ir tvirtinimas (parengė – prezidentas Algirdas A. Keršulis ir buhalterė 

Greta Žemgulytė); 

4. Lietuvos šaudymo sporto sąjungos veiklos prezidento ataskaitos už 2020 metų laikotarpį 

pristatymas ir tvirtinimas (parengė – prezidentas Algirdas A. Keršulis); 

5. Lietuvos šaudymo sporto sąjungos biudžeto ataskaitos už 2020 metų laikotarpį 

pristatymas ir tvirtinimas (parengė – prezidentas Algirdas A. Keršulis; pristato generalinė 

sekretorė Laura Šaučikovaitė-Astrauskienė); 
6. Lietuvos šaudymo sporto sąjungos revizijos komisijos ataskaitos už 2020 metų laikotarpį 

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

7. Lietuvos šaudymo sporto sąjungos 2021 metų veiklos pristatymas (parengė – prezidentas 

Algirdas A. Keršulis); 

8. Lietuvos šaudymo sporto sąjungos 2021 metų biudžeto projekto pristatymas ir 

tvirtinimas (parengė – prezidentas Algirdas A. Keršulis, pristato generalinė sekretorė Laura 

Šaučikovaitė-Astrauskienė); 

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

sąjungos KŠK rinkimuose; 

10. Stendinio šaudymo sporto šakai atstovaujančių narių balsavimas Lietuvos šaudymo 

sporto sąjungos SŠK rinkimuose; 
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11. Balsavimas Lietuvos šaudymo sporto sąjungos revizoriaus (revizijos komisijos) 

rinkimuose; 

12. Lietuvos šaudymo sporto sąjungos SŠK ir KŠK narių paskelbimas ir tvirtinimas; 

 

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 

Šaučikovaitė-Astrauskienė.  

 

Mandatų komisijos pranešimas dėl Susirinkimo kvorumo: 

Mandatų komisijos narys Laura Šaučikovaitė-Astrauskienė praneša, kad visi Susirinkimo 

dokumentai buvo išsiusti LŠSS nariams el. paštu. 2021 m. gegužės 10-tai dienai LŠSS gavo 19 

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

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

u balsavimo priedu ir kitais reikalingais dokumentais, įgaliojimais. 

Susirinkime sudalyvavo 19 (devyniolika) iš 19 (devyniolikos) LŠSS narių, kiekvienas 

atstovaujamas vienu fiziniu asmeniu (fizinių asmenų atstovavimo dokumentai tinkami, turinčių 

19 (devyniolika) 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. 

 

Nutarta: Susirinkimo primininku išrinktas prezidentas Algirdas, A. Keršulis.  

 

Balsavimas: iš balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolo, pritarta vienbalsiai, 18 

balsavimo biuletenių UŽ. Nepritarta 0, susilaikiusiųjų 0. 

 

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, 18 
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. 
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Balsavimo klausimas: 

Patvirtinti Susirinkimo balsų skaičiavimo komisiją – Miroslav Leščevski, Virginiją Karandienę ir 

Aleksėj Zareckij. 

 

Balsavimas: iš balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolo, pritarta vienbalsiai, 18 

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 1) 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, balsavimo biuletenių UŽ 

17, Nepritarta 0, susilaikiusiųjų 1. 

 

Nutarta: patvirtinti Lietuvos šaudymo sporto sąjungos Susirinkimo darbotvarkę. 

 

3. Darbotvarkės klausimas: Lietuvos šaudymo sporto sąjungos veiklos ir finansinės veiklos 

ataskaitos už 2020 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 2020 m. laikotarpį (Priedas Nr. 2), bei pasiūlė ją patvirtinti. 

 

Balsavimo klausimas: 

Patvirtinti Lietuvos šaudymo sporto veiklos ir finansinės veiklos ataskaitas už 2020 metų 

laikotarpį. 

 

Balsavimas: : iš balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolo, balsavimo biuletenių 

UŽ 17, Nepritarta 0, susilaikiusiųjų 1. 

 

Nutarta: patvirtinti Lietuvos šaudymo sporto sąjungos veiklos ir finansinės veiklos ataskaitą už 

2020 m. 

 

4. Darbotvarkės klausimas: Lietuvos šaudymo sporto sąjungos veiklos prezidento ataskaitos 
už 2020 metų laikotarpį pristatymas ir tvirtinimas (parengė – prezidentas Algirdas A. Keršulis); 

 

Svarstyta: LŠSS prezidentas A. A. Keršulis pristatė veiklos ataskaitą už 2020 metus (Priedas Nr. 

3). 

 

Balsavimo klausimas: 

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

 

Balsavimas: iš balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolo, balsavimo biuletenių UŽ 

17, Nepritarta 0, susilaikiusiųjų 1. 

 

Nutarta: patvirtinti Lietuvos šaudymo sporto sąjungos veiklos prezidento ataskaitą už 2020 m. 
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5. Darbotvarkės klausimas: Lietuvos šaudymo sporto sąjungos biudžeto ataskaitos už 2020 

metų laikotarpį pristatymas ir tvirtinimas (parengė – prezidentas Algirdas A. Keršulis, pristato 

generalinė sekretorė Laura Šaučikovaitė-Astrauskienė). 

 

Svarstyta: LŠSS generalinė sekretorė Laura Šaučikovaitė-Astrauskienė pristatė 2020 m. biudžetą 

(Žiūrėti susietus Priedus Nr. 4, 5, 6, 7). Administracinės išlaidos nebuvo viršytos. Dėl visą šalį ir 

pasaulį apėmusio COVID-19 viruso per 2020 m. buvo sutaupyta 9518,97 eurų, dėl neįvykusios 

ISSF generalinės asamblėjos, taip pat sutaupytos kanceliarinės išlaidos, pastarosios buvo gautos 

kaip parama. Planuoti seminarai vyko nuotoliniu būdu. 

Stendinis skyrius: dėl COVID-19 neišnaudojo 19298,94 eurų suplanuotų išlaidų. Nevyko 

Europos čempionatas ir suplanuotos MTS. Iš šių lėšų Alisa Bogdanova pagal LTOK finansavimą 

neišleido 1980,30 eurų.  

Kulkinis skyrius: dėl COVID-19 pandemijos neišnaudojo įvairiuose renginiuose bendroje 

sumoje 44136,13 eurų. Neįvyko Europos ir pasaulio jaunimo čempionatai mažo kalibro ginklais. 

Bendroje sumoje viršytos numatytos veiklos išlaidos 2828,99 eurų. Tačiau mažiau išleista 

varžybų vykdymui Lietuvoje 3197,62 eurais dėl sujungtų varžybų ir neįvykusios Lietuvos taurės. 

Kulkinio komiteto sprendimu buvo nupirktas šaudymo teisėjavimo inventorius šaulių aprangai 

testuoti, taip pat monitorius, projektorius ir ekranas rezultatų rodymui Rokiškio šaudykloje, 

išlaidos atsispindi „Taikiniai varžyboms“ grafoje. 

 

Pasisakė: Stendinio šaudymo mėgėjų klubo prezidentas Ronaldas Račinskas pateikė klausimus 

susijusius su 2020 m. stendinio šaudymo biudžeto formavimo principais. Kokios buvo detalesnės 

išlaidos LČ, LT, ir jaunimo pasiruošimui.  

Vice prezidentas Aleksėj Zareckij pateikė išlaidų detalią ataskaitą, kuri pateikiama šiame 

protokole kaip 7 atskiri priedai. 

 

Balsavimo klausimas: 

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

 

Balsavimas: iš balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolo, balsavimo biuletenių UŽ 

17, Nepritarta 0, susilaikiusiųjų 1. 
 

Nutarta: patvirtinti Lietuvos šaudymo sporto sąjungos biudžeto ataskaitą už 2020 m. 

 

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

2020 metų laikotarpį pranešimas ir tvirtinimas (parengė – revizijos komisijos pirmininkas 

Virgilijus Grigaitis). 

 

Svarstyta: LŠSS revizijos komisijos pirmininkas Virgilijus Grigaitis pristatė revizijos komisijos 

ataskaitą už 2020 metų laikotarpį (Priedas Nr. 8). 

 

Balsavimo klausimas: 

Patvirtinti Lietuvos šaudymo sporto sąjungos revizijos komisijos ataskaitą už 2020 metų 

laikotarpį. 

 

Balsavimas: : iš balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolo, balsavimo biuletenių 

UŽ 17, Nepritarta 0, susilaikiusiųjų 1. 

 

Nutarta: patvirtinti Lietuvos šaudymo sporto sąjungos revizijos komisijos ataskaitą už 2020 m. 

 

7. Darbotvarkės klausimas: Lietuvos šaudymo sporto sąjungos 2021 m. veiklos programos 

pristatymas ir tvirtinimas (parengė – prezidentas Algirdas A. Keršulis). 
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Svarstyta: Prezidentas Algirdas A. Keršulis pristatė ir pasiūlė tvirtinimui LŠSS 2021 m. veiklos 

programą (Priedas Nr. 9). Dėl vis besitęsiančios COVID-19 pandemijos ir LR Vyriausybės bei 

kitų šalių skelbiamais apribojimais LŠSS 2021 m. veiklos programa bus derinama prie būsimos 

situacijos ir konkretaus laikotarpio. 

 

Balsavimo klausimas: 

Patvirtinti Lietuvos šaudymo sporto sąjungos 2021 metų veiklos programą. 

 

Balsavimas: iš balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolo, pritarta vienbalsiai, 18 

balsavimo biuletenių UŽ. Nepritarta 0, susilaikiusiųjų 0. 

 

Nutarta: patvirtinti Lietuvos šaudymo sporto sąjungos 2021 m. veiklos programą. 

 

8. Darbotvarkės klausimas: Lietuvos šaudymo sporto sąjungos 2021 metų biudžeto projekto 

pristatymas ir tvirtinimas (parengė – prezidentas Algirdas A. Keršulis, pristato generalinė 

sekretorė Laura Šaučikovaitė-Astrauskienė). 

 

Svarstyta: LŠSS generalinė sekretorė Laura Šaučikovaitė-Astrauskienė pristatė 2021 m. 

biudžeto projektą (Žiūrėti susietus Priedus Nr. 10, 11, 12, 13). Susirinkimo pirmininkas pasiūlė 

patvirtinti biudžeto projektą 2021 metams.  

Dėl vis besitęsiančios COVID-19 pandemijos ir LR Vyriausybės bei kitų šalių skelbiamais 

apribojimais LŠSS 2021 m. veiklos programa bus derinama prie būsimos situacijos ir konkretaus 

laikotarpio. 

 

Balsavimo klausimas: 

Patvirtinti Lietuvos šaudymo sporto sąjungos 2021 metų biudžeto projektą. 

 

Balsavimas: iš balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolo, pritarta vienbalsiai, 18 

balsavimo biuletenių UŽ. Nepritarta 0, susilaikiusiųjų 0. 

 

Nutarta: patvirtinti Lietuvos šaudymo sporto sąjungos 2021 m. biudžeto projektą. 

 

9. Darbotvarkės klausimas: Kulkinio šaudymo sporto šakai atstovaujančių narių balsavimas 

Lietuvos šaudymo sporto sąjungos KŠK rinkimuose (Priedas Nr.15);  

 

Svarstyta: narių teikiamų kandidatų į KŠK kandidatūros. 

 

Balsavimo klausimas: 

Patvirtinti Lietuvos šaudymo sporto sąjungos keturių KŠK narių kandidatūras? 

 

Balsavimas: iš balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolo, pritarė 13, nepritarė 0, 

susilaikė 0. 
 

Nutarta: patvirtinti Lietuvos šaudymo sporto sąjungos kulkinio komiteto 4 metų kadencijai 

Miroslav Leščevski, Virginiją Karandienę, Ramintą Pauliukevičienę ir Česlovą Pavilonį. Naujai 

išrinktas komitetas savo kadenciją pradeda eiti iškart po pasibaigusio LŠSS rinkiminio narių 

Susirinkimo. 

 

10. Darbotvarkės klausimas: Stendinio šaudymo sporto šakai atstovaujančių narių balsavimas 

Lietuvos šaudymo sporto sąjungos SŠK rinkimuose (Priedas Nr.16); 

 

Svarstyta: narių teikiamų kandidatų į SŠK kandidatūros. 

 

 



 6 

Balsavimo klausimas: 

Patvirtinti Lietuvos šaudymo sporto sąjungos keturių SŠK narių kandidatūras? 

 

Balsavimas: iš balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolo,  pritarė 6, nepritarė 0, 

susilaikė 0 

 
Nutarta: patvirtinti Lietuvos šaudymo sporto sąjungos kulkinio komiteto 4 metų kadencijai 

Aleksėj Zareckij, Nerijų Vaitekūną, Saulių Kukenį ir Gediminą Kielą. Naujai išrinktas komitetas 

savo kadenciją pradeda eiti iškart po pasibaigusio LŠSS rinkiminio narių Susirinkimo. 
 

11. Darbotvarkės klausimas: Balsavimas Lietuvos šaudymo sporto sąjungos revizoriaus 

(revizijos komisijos) rinkimuose (Priedas Nr.17); 
 

Svarstyta: narių teikiamų kandidatų į revizoriaus (revizijos komisiją) kandidatūros.. 

 

Balsavimo klausimas: 

Patvirtinti Lietuvos šaudymo sporto sąjungos revizoriaus (revizijos komisijos) kandidatūras? 

 

Balsavimas: iš balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolo, pritarė 18, nepritarė 0, 

susilaikė 1. 

 

Nutarta: patvirtinti Lietuvos šaudymo sporto sąjungos revizoriumi Virgilijų Grigaitį, revizorius 

savo kadenciją pradeda eiti iškart po pasibaigusio LŠSS rinkiminio narių Susirinkimo. 

 

12. Darbotvarkės klausimas: Lietuvos šaudymo sporto sąjungos SŠK ir KŠK narių paskelbimas 

ir tvirtinimas; 

 

Pasisakė: iš balsų skaičiavimo komisijos protokolo: 

buvo gautos iš vieno šaudymo sporto klubo, Stendinio šaudymo mėgėjų sporto klubas Pastabos 

gautos dėl 14 balsavimo biuletenio priedo, 3.10 šio 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 balsų), Nerijus Vaitekūnas (4 

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

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

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

 

Susirinkimas skelbiamas baigtu 2021 m. balandžio 30 d.  

 

 

Suvažiavimo pirmininkas     Algirdas A. Keršulis 

 

Suvažiavimo sekretorė                        Laura Šaučikovaitė-Astrauskienė 

 

 

 


