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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) 

 

NEEILINIO VISUOTINIO LIETUVOS ŠAUDYMO SPORTO SĄJUNGOS  

RINKIMINIO NARIŲ SUSIRINKIMO 

PROTOKOLAS 

 

2019 m. gruodžio 4 d. 

Vilnius 

 

Susirinkimo pradžia – 11:05 val. 

Susirinkimo pirmininkas – Aleksėj Zareckij. 

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: 

- mandatų komisijos pristatymas, mandatų komisijos pranešimas dėl delegatų ir suvažiavimo kvorumo  

- pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio rinkimai ir tvirtinimas; 

- pranešimas dėl neeilinio Lietuvos šaudymo sporto sąjungos rinkiminio suvažiavimo pradžios  

3. Lietuvos šaudymo sporto sąjungos neeilinio rinkiminio suvažiavimo balsų skaičiavimo komisijos rinkimas;  

4. Naujų narių prisistatymas 

5. Naujų narių stojimo į LŠSS tikruosius narius balsavimas 

6. Lietuvos šaudymo sporto sąjungos prezidento rinkimai (kandidatų iškėlimas ir pasisakymai);  

7. Balsavimas Lietuvos šaudymo sporto sąjungos prezidento rinkimuose; 

8. Diskusijos, pasisakymai 

Lietuvos šaudymo sporto sąjungos rinkiminio suvažiavimo pabaiga 

 

1. Darbotvarkės klausimas: Sveikinimo žodis. 
Sušauktame Neeiliniame rinkiminiame susirinkime LŠSS viceprezidentas Aleksėj Zareckij tarė 

sveikinimo žodį ir pasiūlė pakoreguoti Darbotvarkę sekančiai: 

 

DARBOTVARKĖ: 
1. Sveikinimo žodis 

2. Procedūriniai klausimai: 

- mandatų komisijos pristatymas, mandatų komisijos pranešimas dėl delegatų ir suvažiavimo kvorumo; 

- pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio rinkimai ir tvirtinimas; 

- pranešimas dėl neeilinio Lietuvos šaudymo sporto sąjungos rinkiminio suvažiavimo pradžios; 

3. Lietuvos šaudymo sporto sąjungos neeilinio rinkiminio suvažiavimo balsų skaičiavimo komisijos rinkimas;  

4. Lietuvos šaudymo sporto sąjungos prezidento rinkimai (kandidatų iškėlimas ir pasisakymai);  

5. Balsavimas Lietuvos šaudymo sporto sąjungos prezidento rinkimuose; 

6. Įstatų pakeitimai; 

7. Naujų narių prisistatymas; 
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8. Naujų narių stojimo į LŠSS tikruosius narius balsavimas; 

9. Diskusijos, pasisakymai; 

Lietuvos šaudymo sporto sąjungos rinkiminio suvažiavimo pabaiga. 
 

Svarstyta: Naujai pateikta darbotvarkė.  

 

Balsavimas: 

Už – 14     Prieš – 0   Susilaikė – 0.  

 

Nutarta: Vadovautis naujai pateikta neeilinio rinkiminio susirinkimo darbotvarke. 

 

2. Darbotvarkės klausimas: Procedūriniai klausimai 

- mandatų komisijos pristatymas, mandatų komisijos pranešimas dėl delegatų ir 

suvažiavimo kvorumo; 

Vice prezidentas pristatė mandatų komisiją, kurią sudarė LŠSS generalinė sekretorė Laura 

Šaučikovaitė-Astrauskienė. 

Mandatų komisijos narys Laura Šaučikovaitė-Astrauskienė pranešė, kad Susirinkime dalyvauja 14 

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

tinkamus atstovavimo dokumentus, sąrašas su atstovų parašais pridedamas), turinčių 14 (keturioliką) 

balsų. Kvorumas yra. 

Susirinkime dalyvauja 10 (dešimt) narių - kulkinio šaudymo sporto šakos atstovų, kurių 10 (dešimčiai) 

delegatų išduota 10 (dešimt) prezidento rinkimų balsavimo biuletenių taip pat 4 (keturi) nariai - 

stendinio šaudymo sporto šakos atstovai, kurių 4 (keturiems) delegatams išduoti 4 (keturi) prezidento 

balsavimo biuleteniai. Iš viso išdalinta 14 (keturiolika) LŠSS prezidento rinkimų biuletenių.  

Susirinkimo svečiai – 4 (keturi). 

 

- pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio rinkimai ir tvirtinimas 

 

Svarstyta: generalinė sekretorė Laura Šaučikovaitė-Astrauskienė pasisiūlė būti išrinktu į pirmininkus 

vice prezidentą Aleksėjų Zareckij ir pasisiūlė būti susirinkimo sekretoriumi. 

 

Balsavimas: 

Už – 14     Prieš – 0   Susilaikė – 0.  

 

Nutarta: Susirinkimo pirmininku išrinkti Aleksėjų Zareckij, o susirinkimo sekretoriumi – Laurą 

Šaučikovaitę-Astrauskienę. 

 

- pranešimas dėl visuotinio Lietuvos šaudymo sporto sąjungos neeilinio rinkiminio susirinkimo 

pradžios 

 

Susirinkimo pirmininkas Aleksėj Zareckij paskelbė apie susirinkimo pradžią. 
 

3. Darbotvarkės klausimas: Lietuvos šaudymo sporto sąjungos neeilinio rinkiminio susirinkimo 

balsų skaičiavimo komisijos rinkimas; 

 

Svarstyta: Susirinkimo pirmininkas pasiūlė trijų narių skaičiavimo komisiją – Rytį Sventicką, 

Virginiją Karandienę ir Gediminą Aušrą ir pateikė Susirinkimo tvirtinimui.  

 

Balsavimas: 

Už – 14     Prieš – 0   Susilaikė – 0.  

 

Nutarta: Balsų skaičiavimo komisijos nariais patvirtinti: Ryti Sventicką, Virginiją Karandienę ir 

Gediminą Aušrą. 
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4. Darbotvarkės klausimas: Kandidato į prezidentus pasisakymas, Algirdo Antano Keršulio 

programos pristatymas. 

5. Darbotvarkės klausimas: Balsavimas Lietuvos šaudymo sporto sąjungos prezidento 

rinkimuose 

 

Svarstyta: Mandatų komisijos narys patikrino ir paliudijo, kad urna yra tuščia ir tinkamai paruošta. 

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 14 (keturiolika) teisingai užpildytų balsavimo biuletenių LŠSS prezidento rinkimuose. 

 

Balsavimas: 

Už kandidatą Algirdą A. Keršulį – 12  

Prieš – 1 

Susilaikė – 1 

 

Nutarta: Prezidentu išrinktas Algirdas Antanas Keršulis. 

 

6. Darbotvarkės klausimas : Įstatų pakeitimai. 

 

Svarstyta: Viceprezidentas Aleksėj Zareckij dar kartą supažindino visus narius su siūlomais įstatų 

pakeitimais. Pasiūlė dėl kiekvieno įstatų pakeitimo balsuoti atskirai. 

 

Balsavimas: 

Už – 14     Prieš – 0   Susilaikė – 0.  

 

Nutarta: balsuoti už kiekvieną įstatų pakeitimo punktą atskirai. 

 

Svarstyta: įstatų punkto pakeitimas. 9.6. Nesant Prezidentui, laikinai iki Susirinkimas paskirs (išrinks) 

naują Prezidentą, jo pareigas eina Valdybos sprendimu paskirtas asmuo.; 

10.5. Nesant Generaliniam sekretoriui, laikinai iki Susirinkimas paskirs (išrinks) naują Generalinį 

sekretorių, jo pareigas eina Valdybos sprendimu paskirtas asmuo. 

 

Balsavimas: 

Už – 9    Prieš – 2   Susilaikė – 3  

 

Nutarta: Nepritarta įstatų punktų pakeitimams. Nesurinkta 4/5 susirinkime dalyvavusių ir balsavusių 

narių balsų. 

 

Svarstyta: įstatų punkto pakeitimas. 7.1.8. nustato LŠSS narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių 

dydį; 

8.8.8. nustato LŠSS narių stojamųjų įnašų ir narių mokesčių mokėjimo tvarką; 

 

Balsavimas: 

Už – 14     Prieš – 0   Susilaikė – 0.  

 

Nutarta: Pritarta įstatų punktų pakeitimams. 

 

Svarstyta: Įstatų punktų pakeitimai. 7.1.2. skiria (renka) ir atšaukia Valdybos narius, SŠK narius, 

KŠK narius; 

7.1.3. skiria (renka) ir atšaukia Prezidentą, Generalinį sekretorių; 

 

Balsavimas: 

Už – 14     Prieš – 0   Susilaikė – 0.  
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Nutarta: Pritarta įstatų punktų pakeitimams. 

 

Svarstyta: įstatų punkto pakeitimas. 7.2. Susirinkimas turi teisę priimti sprendimus ir laikomas 

įvykusiu, jeigu jame dalyvauja LŠSS nariai, turintys daugiau kaip . 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 narių balsų „už“ negu 

„prieš“, išskyrus Susirinkimo sprendimus, nurodytus šių įstatų 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 11/22 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 nedalyvavusiais asmenimis. Sprendimai priimami atviru balsavimu išskyrus 

slaptą balsavimą, kai renkamas Prezidentas ir Generalinis sekretorius.; 

 

Balsavimas: 

Už – 10     Prieš – 1   Susilaikė – 3  

 

Nutarta: 7.2 punkto pakeitimui nepritarta. Nesurinkta 4/5 susirinkime dalyvavusių ir balsavusių narių 

balsų. 

 

7. Darbotvarkės klausimas :Naujų narių prisistatymas. 

Prisistatė pretendentai tapti tikraisiais Lietuvos šaudymo sporto sąjungos nariai. Pirmas prisistatė 

Utenos šaudymo sporto klubas „Skardis“, jį atstovavo klubo prezidentė Virginija Lišauskienė. Antru 

prisistatė „Kauno rajono šaudymo klubas“, jį atstovavo klubo prezidentas Rimas Stankevičius. Abu 

prezidentai pristatė savo klubų veiklas, siekius ir tikslus, bei atsakė į narių klausimus. 

 

8. Darbotvarkės klausimas: Naujų narių stojimo į LŠSS tikruosius narius balsavimas. 

 

Svarstyta: Pasiūlyta balsuoti už kiekvieną narį atskirai. Pirmiausiai balsuota už sporto klubo „Skardis“ 

priėmimą į tikruosius narius. Antru balsavimu balsuota už „Kauno rajono šaudymo klubas“ priėmimą į 

tikruosius narius. 

 

Balsavimas: 

Už – 14     Prieš – 0   Susilaikė – 0.  

Už – 14     Prieš – 0   Susilaikė – 0.  

 

Nutarta: Utenos šaudymo sporto klubas „SKARDIS“ ir „Kauno rajono šaudymo klubas“ priimti į 

tikruosius LŠSS narius. Klubai įpareigoti sumokėti nustatytą stojimo vienkartinį mokestį. 

 

9. Darbotvarkės klausimas: Diskusijos, pasisakymai 

 

Gautas prašymas iš LŠSS nario „Pilėnai“ apie išstojimą iš tikrųjų narių nuo 2020 m. sausio 2d. 

 

10. Darbotvarkės klausimas: Lietuvos šaudymo sporto sąjungos neeilinio rinkiminio Susirinkimo 

pabaiga. 

 

Susirinkimas skelbiamas baigtu 2019 m. gruodžio 4 d. 13.10 val. 

 

 

 

Susirinkimo pirmininkas     Aleksėj Zareckij 

 

Susirinkimo sekretorė                        Laura Šaučikovaitė-Astrauskienė 


