
Lietuvos šaudymo sporto sąjungos 

valdybos posėdžio 

PROTOKOLAS Nr. V16/2 

 

Posėdis įvyko 2016 m. rugsėjo 28 d. Vilniuje 

 

Pagal Įstatus Valdybą sudaro 10 narių.  

Posėdyje dalyvauja: 

Prezidentas Algirdas A. Keršulis, KŠK viceprezidentė Vaida Masalskytė ir KŠK nariai: Miroslav 

Leščevski ir Vida Zvicevičienė, SŠK viceprezidentas Aleksej Zareckij ir SŠK nariai: Gediminas Kiela, 

Tomas Kovėra ir Saulius Kukenys. Stebėtojo teisėmis – vykdantysis direktorius Dainius Šimkaitis. 

 

8 (aštuoni) iš 10 (dešimt) – kvorumas yra, posėdis gali pradėti savo darbą. 

 

DARBOTVARKĖ: 

 

1. LŠSS generalinės sekretorės prašymo dėl atleidimo iš darbo ir LŠSS generalinės sekretorės 

pareigų vykdymo visuomeniniais pagrindais svarstymas. 

2. LŠSS vykdančiojo direktoriaus pareigų tvirtinimas ir direktoriaus, Dainiaus Šimkaičio 

pristatymas valdybos nariams. 

3. 2016 liepos 4 d. klausimas valdybai dėl LŠSS narystės LTOK ir delegato į LTOK GA, t.y. 

LŠSS prezidento Algirdo A. Keršulio kandidatūros patvirtinimo. 

4. 2016 metų II ir III ketvirčių LŠSS veiklos ataskaita 

5. 2016 metų I—III ketvirčių LŠSS biudžeto aptarimas pagal patvirtintą planą ir išlaidas. 

6. Einamieji klausimai. 

 

LŠSS valdybos posėdžio pirmininkaujančiu ir sekretoriaujančiu buvo pasiūlyti: LŠSS Prezidentas A. 

A. Keršulis ir D. Šimkaitis. 

Balsuota:  

Už – 8, Prieš – 0, Susilaikė – 0 

Nutarta:  

Pirmininkaujančiu tvirtinti A.A. Keršulį, sekretoriaujančiu D. Šimkaitį. 

 

Darbotvarkės klausimas:  

1. LŠSS generalinės sekretorės prašymo dėl atleidimo iš darbo ir LŠSS generalinės sekretorės 

pareigų vykdymo visuomeniniais pagrindais svarstymas. 

 

Balsuota:  

Už – 8, Prieš – 0, Susilaikė – 0 

 

Nutarta:  

Tvirtinti generalinės sekretorės ir valdybos narės prašymą atsisakyti darbo užmokesčio ir toliau tęsti 

savo darbą visuomeniniais pagrindais. 

 

 

Darbotvarkės klausimas 

2. LŠSS vykdančiojo direktoriaus pareigų tvirtinimas ir kandidato į direktoriaus pareigas, 

Dainiaus Šimkaičio pristatymas valdybos nariams. 

 

Svarstyta 

Pristatytas kandidatas Dainius Šimkaitis eiti LŠSS vykdančiojo direktoriaus pareigas. Aptarti LŠSS 

įstatai dėl vykdančiojo direktoriaus pareigų ir darbo užmokesčio tvirtinimo. 

 

Balsuota 

Už – 8, Prieš – 0, Susilaikė – 0 



 

Nutarta: 

Remiantis Lietuvos Šaudymo Sporto Sąjungos įstatais (8.8.19 punktas) valdyba tvirtina LŠSS 

vykdančiojo direktoriaus pareigas ir numato darbo užmokestį, tolygų užmokesčiui, kurį pagal darbo sutartį 

gaudavo LŠSS generalinė sekretorė. 

LŠSS valdyba tvirtina D. Šimkaičio kandidatūrą, eiti LŠSS vykdančiojo direktoriaus pareigas.  

 

3. 2016 liepos 4 d. klausimas valdybai dėl LŠSS narystės LTOK ir delegato į LTOK GA, t.y. 

LŠSS prezidento Algirdo A. Keršulio kandidatūros patvirtinimo. 

 

Svarstyta 

Pristatyti 2016 metų, liepos 4 dienos LŠSS valdybos elektroninio balsavimo rezultatai dėl Algirdo A. 

Keršulio delegavimo į LTOK GA.  

 

Balsuota 

Už – 8, Prieš – 0, Susilaikė – 0 

 

Nutarta: 

Tvirtinti 2016 metų liepos 4 dienos elektroninio balsavimo rezultatus ir deleguoti Algirdą A. Keršulį 

atstovauti Lietuvos Šaudymo Sporto Sąjungai LTOK GA. 

 

Darbotvarkės klausimas 

4. 2016 metų II ir III ketvirčių LŠSS veiklos ataskaita 

 

Svarstyta 

Pristatyta LŠSS 2016 metų II ir III ketvirčių veiklos ataskaita, aptarti pasiekti rezultatai. 

 

Pranešėjas Algirdas A. Keršulis pristatė 2016 metų II ir III ketvirčių LŠSS veiklos ataskaitą:  

 

Per 2016 metų II-III ketvirčius buvo suorganizuotos ir įvykdytos:  

 Stendinio šaudymo Lietuvos taurės etapai ir Lietuvos taurės varžybos mažo kalibro ginklais 

 Lietuvos jaunučių sporto žaidynės 

 Lietuvos jaunių, jaunučių, vaikų čempionatai mažo kalibro ginklais 

 Lietuvos stendinio šaudymo ir mažo kalibro čempionatai 

 

Prisidėta prie tarptautinių šaudymo į skrendančius taikinius Žalgirio didžiojo prizo varžybų 

organizavimo.  

Lietuvos šauliai dalyvavo tarptautinėse šaudymo varžybose: 

a) Pasaulio taurės etape Rio de Žaneire, Vokietijoje, San Marine, Azerbaidžane,  

b) Europos jaunių lygos varžybose 

c) Pasaulio jaunimo taurės varžybose Vokietijoje ir Azerbaidžane 

d) Pilzeno taurės varžybose Čekijoje  

e) Šaudymo vilčių susitikimo varžybose Čekijoje 

f) Baltijos taurės varžybose Estijoje 

g) Europos jaunimo čempionate Estijoje 

h) Stendinio šaudymo Europos čempionate 

i) Pasaulio universitetų čempionate 

j) Kitose tarptautinėse šaudymo sporto varžybose.   

 

Šiuo periodu sportininkai parodė ne vieną gerą rezultatą:  

 Balandžio 23-24 d. Suomijoje vykusiose Europos jaunių lygos šiaurės šalių regiono atrankinės 

varžybos (EYL Northern Region Qualification). Mūsų pistoleto rungties komanda pranoko visus 

varžovus ir užėmė 1 vietą.  



 Gegužės 2-5 d. Zūlyje (Vokietijoje) pasaulio jaunimo taurės varžybose, Lietuvą atstvavo 5 jaunimo 

rinktinės nariai, pneumatinio pistoleto ir apvalios aikštelės rungtyse. Vilius Sabataitis užėmė 7 vietą 

(tarp 70 dalyvavusių).  

 Gegužės 5-8 dienomis Pilzene, Čekijoje vyko 47-osios Didžiojo Prizo Taurės varžybos, kuriose 

dalyvavo 5 Lietuvos rinktinės atstovės. Taikliausia šiose varžybose buvo Jūratė Česynaitė, pratime 

oriniu šautuvu, užėmusi 16 vietą tarp 91 dalyvių. 

 Gegužės 26-29 dienomis Pilzene (Čekijoje), Tarptautinėse šaudymo vilčių varžybose (Shooting 

Hopes) Lietuvą atstovo 7 jaunimo rinktinės nariai. Oriniu pistoletu iš 10 metrų Vilius Sabataitis 

užėmė 19 vietą tarp 67 dalyvių iš 21 valstybės. 

 Gegužės 23-29 dienomis Orimattila mietse (Suomijoje) vyko aštuntos tarptautinės jaunimo stendinio 

šaudymo taurės varžybose (8th International Junior Shotgun Cup), kuriose Lietuvai atstovavo ir 

čempionės titulą laimėjo Lietuvos jaunimo rinktinės narė Alisa Bogdanova. 

 Birželio 9-11 dienomis San Marine pasaulio taurės etape skrendančių taikinių apvalios aikštelės 

rungtyje Ronaldas Račinskas užėmė 22 vietą iš 88.  

 Liepos 23 d. Perpette mieste, Italijoje vykusiose Tarptautinėse jaunimo Didžiojo prizo skrendančių 

taikinių šaudymo sporto varžybose, apvalios aikštelės rungtyje Alisa Bogdanova užėmė 4 vietą. 

 Liepos 24 d. vykusiose 8-ose Skrendančių taikinių šaudymo taurės varžybose, po finalinių varžybų, 

Alisa Bogdanova užėmė 5-ą vietą. 

 Rugsėjo 16-23 dienomis Gabaloje, Azerbaidžane, vykstančiame Pasaulio Jaunių Taurės čempionate, 

apvalios aikštelės rungtyje Alisa Bogdanova užėmė dešimtą vietą.  

 Ir dar daug kitų sėkmingų pasirodymų tarptautinėse varžybose.  

 

Vienas geriausių pasiekimų – gautas vardinis pakvietimas į Rio de Žaneiro olimpines žaidynes. Juose 

Ronaldas Račinskas užėmė 30 vietą. Taip pat Lietuvos šaudymo sporto sąjungą atstovavo Juozas Budrys ir 

Germanas Bogdanovas. 

Iš kūno kultūros biudžeto papildomai buvo gauta 2600 eurų Europos jaunių lygos, Europos jaunimo 

čempionato ir stendinio šaudymo Europos čempionato finansavimui. 

Gegužės 14-20 dienomis Lietuvos šaudymo sporto trenerės (R. Masalskytė, A. Dženkaitytė ir V. 

Zvicevičienė dalyvavo Erasmus+ programoje „Kvalifikacijos tobulinimas sporto mokymo specialistams" 

Vroclovo mieste Lenkijoje. 

Buvo susitikta su Kūno kultūros ir sporto departamento direktoriumi Edžiu Urbanavičiumi. 

Susitikimo metu buvo aptartos šaudymo sporto plėtros galimybės, supažindinta su šios sporto šakos 

individualumą ir priimtas sprendimas ateityje, esant galimybei,  atsižvelgti į jos specifiką.  

Buvo dalyvauta Olimpinėje dienoje Šiauliuose ir Sporto festivalyje Vilniuje. 

Paleistas naujas novatoriškas Šaudymo sąjungos puslapis (www.saudymosajunga.lt), kuriame bus 

galima automatiškai reitinguoti sportininkus ir tiesiogiai suvedinėti varžybų rezultatus.  

 

Balsuota 

Už – 8, Prieš – 0, Susilaikė – 0 

 

Nutarta: 

Tvirtinti II ir III ketvirčių LŠSS veiklos ataskaitas. 

 

Darbotvarkės klausimas 

5. 2016 metų I—III ketvirčių LŠSS biudžeto aptarimas pagal patvirtintą planą ir išlaidas. 

 

Svarstyta: 

Pranešėja Vaida Masalskytė, vadovaudamasi LŠSS generalinės sekretorės Sabinos Vaicekauskaitės 

parengta ataskaita, pristatė I – III ketvirčių LŠSS biudžeto išlaidas: 

Paminėtas sąjungos narių įsipareigojimas (įstatų punktas 3.3.3) kiekvienais metais mokėti valdybos 

nustatytą nario mokestį, priminta, kad ne visi nariai yra sumokėję minėtąjį nario mokestį už 2016 metus.  



Finansuotos įvairios nacionalinės ir tarptautinės varžybos: įvairių amžiaus grupių Lietuvos 

čempionatai, taurės varžybos, Europos čempionatas, Bavarijos taurė, Pucko varžybos Lenkijoje, Pasaulio 

taurės etapas Miunchene, Europos jaunimo čempionatas Estijoje, Europos jaunimo lyga, Šaudymo vilčių 

varžybos, Pilzeno varžybos Čekijoje, Baltijos taurė, Pasaulio studentų čempionatas, treniruočių stovyklos.  

Konstatuota, kad išlydint komandas į tarpautines varžybas buvo neteisingai apskaičiuotos avansinės 

sumos, pervedant per didelius kiekius avansinių pinigų.  

Pažymėta, kad stendinio šaudymo atstovai yra pilnai atsiskaitę už visas tarptautines I – III ketvirčių 

varžybas. Viceprezidentas A. Zareckij išreiškė prašymą gauti patikslintą biudžetą, kuriame būtų matomos 

visos gautos įplaukos/ pajamos, išlaidos/ renginiai. 

 

Nutarta:  

Įpareigoti LŠSS generalinę sekretorę Sabiną Vaicekauskaitę paruošti detalią biudžeto ataskaitą, nurodant 

visas gautas įplaukas/ pajamas ir išlaidas, bei renginius. 

 

Darbotvarkės klausimas 

6. Einamieji klausimai 

 

6.1. LŠSS antrojo delegato siuntimas (be balso teisės) į LTOK GA, 2016.10.07 

Svarstyta: 

V. Masalskytė informavo, kad į 2016 m. spalio 7 d. vyksiančią LTOK Generalinę rinkiminę 

asamblėją yra kviečiami du delegatai nuo kiekvienos sporto federacijos, LTOK narės. 

Atstovauti LŠSS minėtoje Generalinėje asamblėjoje kartu su prezidentu Algirdu A. Keršuliu 

siūlytas vykdantysis direktorius Dainius Šimkaitis. 

 

Balsuota:  

Už – 8, Prieš – 0, Susilaikė – 0 

 

Nutarta:  

Į LTOK GA ir rinkimų sesiją deleguoti Dainių Šimkaitis, kaip antrą LŠSS atstovą, be 

balsavimo mandato. 

 

 

Visi darbotvarkės klausimai išspręsti, valdybos posėdis baigia savo darbą. 

Posėdžio pirmininkas     Algirdas A. Keršulis 

Posėdžio sekretorius   Dainius Šimkaitis 

   



 

 




