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LIETUVOS ŠAUDYMO SPORTO SĄJUNGOS SKUBUS VALDYBOS POSĖDIS 

 

PROTOKOLAS Nr. V19/2 

 

Posėdis įvyko 2019 m. lapkričio 13 d., Žemaitės g. 6, Vilnius. 

 

Dalyvauja: Aleksėj Zareckij, Tomas Kovėra, Miroslav Leščevskij, Vaida Mačianskienė, Saulius 

Kukenys, Vida Zvicevičienė, Laura Šaučikovaitė-Astrauskienė 

Posėdyje dalyvauja 7 iš 9 valdybos narių. Kvorumas yra. 

Į pirmininkus pasiūlyta Laura Šaučikovaitė-Astrauskienė, o į sekretorius Vida Zvicevičienė 

Pritarta vienbalsiai. 

 

Svečiai: Virginija Liškauskienė, Tatjana Klimova. 

 

Darbotvarkė: 

Svarstyta: 

1. Lietuvos šaudymo sporto sąjungos naujo nario (Sporto klubo „SKARDIS“), priėmimo 

svarstymas. 

Pasisakė: 

Sporto klubo „SKARDIS“ prezidentė Virginija Lišauskienė pristatė sporto klubo veiklą, 

atsakė į valdybos narių klausimus. 

Balsavimas: 

 Dėl sporto klubo „SKARDIS“ siūlymo II neeilinio rinkiminio susirinkimo metu priimti 

sporto klubą į tikruosius LŠSS narius. 

Pritarta vienbalsiai. 

Nutarta: 

Siūlyti II neeiliniam rinkiminiam susirinkimui teikti sporto klubo „SKARDIS“ kandidatūrą 

tapti tikruoju LŠSS nariu. 

 

Svarstyta: 

2. Lietuvos šaudymo sporto sąjungos naujo nario Sporto klubo („Kauno rajono šaudymo 

sporto klubas“), priėmimo svarstymas. 

Balsavimas: 

 Dėl Kauno rajono šaudymo sporto klubo siūlymo II neeilinio rinkiminio susirinkimo metu 

priimti sporto klubą į tikruosius LŠSS narius. 

Pritarta vienbalsiai. 

Nutarta: 

Siūlyti II neeiliniam rinkiminiam susirinkimui teikti Kauno rajono šaudymo sporto klubo 

kandidatūrą tapti tikruoju LŠSS nariu. 
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Svarstyta: 

3. LŠSS dokumentų (maitinimo, dienpinigių išlaidų išmokėjimo žiniaraštis, sportinių 

renginių sąmata, Lietuvos čempionatų, taurių ir t.t sąmatą, piniginių prizų išmokėjimo žiniaraštis, 

prašymas užregistruoti rekordą ir kt. ) tvirtinimas. 

Pasisakė:  

Dokumentus pristatė generalinė sekretorė Laura Šaučikovaitė-Astrauskienė. 

Dėl prašymo užregistruoti rekordą pasisakė Miroslavas Leščevskis, Vaida Mačianskienė ir 

Aleksėj Zareckij. 

Balsavimas: 

 Pritarta vienbalsiai. 

Nutarta: 

Atsižvelgti į pastabas dėl prašymo užregistruoti rekordą, jį pakoreguoti pagal pateiktas 

pastabas.  

 

Svarstyta: 

4. LŠSS Įstatų 7.2 punkto pakeitimo aptarimas ir pakeitimų siūlymai. 

Pasisakė:  

Aleksėj Zareckij pristatė įstatų pakeitimo punktus.  

7.1.2. skiria (renka) ir atšaukia Valdybos narius, SŠK narius, KŠK narius; 

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

7.1.8. nustato LŠSS narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį; 

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. 

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

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. 

15.1. LŠSS pranešimai ir informacija nariams siunčiami registruotu laišku arba įteikiami 

pasirašytinai, arba perduodami nario nurodytomis elektroninio ryšio priemonėmis. Skubūs 

pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami 

adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai, ar perduodami nario nurodytomis elektroninio 

ryšio priemonėmis 

Balsavimas: 

 Pritarta vienbalsiai. 

Nutarta: 

Aukščiau išvardintus įstatų pakeitimus teikti II neeiliniam rinkiminiam susirinkimui 

svarstyti. 

 

Svarstyta: 

5. Maitinimo normų nustatymas varžybų ir mokomųjų treniruočių metu Lietuvoje. 
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Pasisakė:  

Generalinė sekretorė Laura Šaučikovaitė-Astrauskienė pristatė maistpinigių išmokėjimo 

normas 2019 m. sezonui: 

 Suaugusių ir jaunimo amžiaus grupėse vyr. teisėjui mokėti 30 eurus į dieną bet ne daugiau kaip 4 

dienas, (t. y. 1 diena varžybų pasiruošimui ir 1 diena ataskaitų rengimui esant poreikiui, 2 

varžybų dienos) ir vyr. sekretoriui mokėti 30 eurus į dieną, bet neviršijant 3 dienų. 

 Vaikų, jaunučių ir jaunių amžiaus grupėse vyr. teisėjui ir vyr. sekretoriui mokėti po 20 eurų į 

dieną neviršijant 3 dienų. 

 Kitiems teisėjams vaikų, jaunių ir jaunučių varžybose skirti po 13 eurų, o suaugusiųjų ir jaunimo 

varžybose po 20 eurų per dieną. 

 Pagalbiniams darbuotojams (sandėlininkas, ginklininkas, med. darbuotojas ir kt.) nepriklausomai 

nuo amžiaus grupių mokėti po 11 eurų į dieną. 

Balsavimas: 

 Pritarta vienbalsiai. 

 

Svarstyta: 

6. „Baltic cup“ (kulkinis) varžybų organizacinio komiteto formavimas. 

Pasiūlyta: 

Virginijai Karandienei paruošti varžybų nuostatus, Laurai Šaučikovaitei-Astrauskienei 

pateikti reikalingą informaciją dėl apgyvendinimo paslaugų varžybų metu. 

Balsavimas: 

 Pritarta vienbalsiai. 

 

 

 

Pirmininkė: Laura Šaučikovaitė-Astrauskienė  

 

Sekretorė: Vida Zvicevičienė 

 

 

 


