
Lietuvos šaudymo sporto sąjungos 

valdybos posėdžio 

PROTOKOLAS Nr. V17/1 

 

Posėdis įvyko 2017 m. vasario 2 d., Žemaitės g. 6, Vilnius. 

11:00 – 12:49 

 

Pagal Įstatus Valdybą sudaro 10 narių.  

Posėdyje dalyvauja: 

Prezidentas Algirdas A. Keršulis, KŠK viceprezidentė Vaida Masalskytė, Miroslav Leščevski, Vida 

Zvicevičienė, SŠK viceprezidentas Aleksej Zareckij, Gediminas Kiela, Tomas Kovėra, Saulius Kukenys. 

Svečio teisėmis, LŠSS vykdantysis direktorius Dainius Šimkaitis 

 

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

 

DARBOTVARKĖ: 

1. 2016 metų biudžeto ataskaita 

2. 2016 metų sąjungos veiklos ataskaita 

3. 2017 metų sąjungos veiklos planas 

4. 2017 metų biudžetas 

5. Pasaulio lietuvių sporto žaidynių kulkinio šaudymo šaudyklų būklė 

 

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. 2016 metų Lietuvos šaudymo sporto sąjungos biudžeto ataskaita. 

 

Svarstyta:  

Valdybos nariams pateikta 2016 metų LŠSS biudžeto išlaidų ataskaita. Aptarta, kad 2016 metais 

buvo  finansuojamos įvairios nacionalinės ir tarptautinės varžybos: amžiaus grupių Lietuvos čempionatai, 

taurės varžybos, kulkinio ir stendinio šaudymo Europos čempionatai, Bavarijos taurė, Pucko varžybos 

Lenkijoje, Pasaulio taurės etapas Miunchene, Pasaulio jaunimo taurė Gabaloje, Tarptautinė jaunimo taurė, 

Suomijoje, Jaunimo taurės varžybos Italijoje, Europos jaunimo čempionatas Estijoje, Europos jaunimo 

lyga, Šaudymo vilčių varžybos, Pilzeno varžybos Čekijoje, Baltijos taurė, Pasaulio studentų čempionatas, 

treniruočių stovyklos, trenerių kvalifikacijos kėlimo kursai. 

Konstatuota situacija, kad į 2017 metus skyriai perėjo mažesniu nei planuota finansiniu rezervu. 

Kulkinio šaudymo skyriaus išsakyta pozicija dėl gegužės mėnesį vykusios „Erasmus+“ profesinio 

tobulėjimo programos, Lenkijoje, iš kurios grįžusi trenerė A.Dž. atsisakė gražinti sąskaitomis nepagrįstą 

perteklinę avanso sumą. Pasiūlyta nerekomenduoti trenerės A.Dž. į Lietuvos sporto federacijų sąjungos 

(toliau – LSFS) ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (toliau – LTOK) organizuojamas profesinio 

tobulėjimo ir kitas programas. 

Išklausius pranešėjo pasisakymą, išgirdus valdybos narių pasisakymus, pasiūlyta pritarti 2016 m. 

sąjungos biudžeto ataskaitai bei teikti ataskaitą visuotiniam LŠSS narių susirinkimui. 

Balsuota:  

Už – 8, Prieš – 0, Susilaikė – 0 

 

Nutarta: 

Nesulaukus prieštaravimų dėl 2016 metų LŠSS išlaidų, nutarta valdyboje tvirtinti išlaidų suvestinę, 

2017 m. sausio 1 d. skyrių finansinius likučius bei teikti ataskaitą visuotinio LŠSS narių susirinkimo 



tvirtinimui. Nutarta neberekomenduoti A.Dž į LSFS ir LTOK organizuojamas profesinio tobulėjimo ir 

kitas programas. 

 

Darbotvarkės klausimas 

2. 2016 m. LŠSS veiklos ataskaita 

 

Svarstyta: 

Pranešėjas A. Keršulis pristatė 2016 m. sąjungos veiklos ataskaitą. Apžvelgtos svarbiausios metų 

tarptautinės (Olimpinės žaidynės, Europos čempionatai, pasaulio taurės ir jaunimo pasaulio taurės etapai, 

kiti tarptautiniai startai) bei nacionalinės (Įvairių amžiaus grupių Lietuvos čempionatai, Lietuvos taurės 

etapai) varžybos. Valdybos nariams priminti geriausi 2016 metų Lietuvos šaulių pasiekimai, konstatuota, 

kad per metus pagerinta net 11 Lietuvos asmeninių rekordų. Metų eigoje, vyko trenerių kvalifikacijos 

tobulinimo kursai, Lenkijoje ir gruodžio mėnesį, Lietuvoje. Taip pat, pažymėta, kad sąjunga buvo 

reprezentuojama mugėse ir kitose visuotinėse sporto šventėse. 

Išklausius prezidento parengtą sąjungos veiklos ataskaitą buvo pasiūlytą pritarti ataskaitai ir teikti ją 

visuotinio LŠSS narių susirinkimo metu. 

 

Balsuota: 

Už – 8, Prieš – 0, Susilaikė – 0 

 

Nutarta: 

Nutarta, pritarti prezidento pateiktai 2016 m. sąjungos veiklos ataskaitai bei ataskaitą teikti 

tvirtinimui visuotinio LŠSS narių susirinkimo metu. 

 

Darbotvarkės klausimas 

3. 2017 metų sąjungos veiklos programa 

 

Svarstyta: 

Pranešėjas A. Keršulis pristatė 2017 metų Lietuvos šaudymo sporto sąjungos veiklos plano 

projektą. Pasiūlyta veiklos sritys išskirstyti į tris grupes: 1) Organizacinė veikla (narių suvažiavimas, 

valdybos posėdžiai, komitetų veikla, finansavimo kriterijų tobulinimas) 2) Sportinė veikla (Pasaulio 

čempionatas, Europos čempionatai, pasaulio taurės etapai tarptautinės varžybos bei nacionalinės 

varžybos, pasaulio lietuvių sporto žaidynės); 3) Šaudymo sporto propagavimas, švietimas ir informacija 

(kvalifikacijos kursai, komercinio įvaizdžio plėtotė, rėmėjų paieška, darbas su žiniasklaida). 

Valdybos narys T.K. pateikė pasiūlymą apsvarstyti ir sukurti nuoseklų sąjungos viešųjų ryšių bei 

veiklos strateginį planą, kuris veiktų kaip pagrindinis sporto propagavimo, švietimo ir informacijos 

įrankis. 

Išklausius pasisakymus, valdybai pasiūlyta balsuoti dėl 2017 m. sąjungos veiklos planą. 

 

Balsuota:  

Už – 8, Prieš – 0, Susilaikė – 0 

 

Nutarta:  

Nutarta valdyboje tvirtinti 2017 m. sąjungos veiklos programą ir pristatyti ją visuotinio LŠSS narių 

susirinkimo metu.  

 

 

Darbotvarkės klausimas:  

4. 2017 metų Lietuvos šaudymo sporto sąjungos biudžetas 

 

Svarstyta:  

Valdybos nariams pristatytas 2017 metų sąjungos biudžeto projektas, pateiktos suplanuotos 

bendrosios administracinės išlaidos ir atskiri skyrių biudžeto planai. Planuojant administracines išlaidas 

pasiūlyta padidinti vykdančiojo direktoriaus ir sąjungos buhalterės darbo užmokestį. Taip pat, sulaukus 

žinių iš esamojo vykdančiojo direktoriaus D.Š. apie pasitraukimą iš pareigų, pasiūlyta suradus naują 



darbuotoją, taikyti bandomąjį laikotarpį ir darbo užmokestį kelti tik po sėkmingo bandomojo laikotarpio  

(3 mėnesiai). 

Išklausius pranešimą pasiūlyta balsuoti už 2017 m. sąjungos biudžeto planą ir sąjungos darbuotojų 

darbo užmokesčio pakėlimą. 

 

Balsuota:  

Dėl LŠSS biudžeto 

Už – 8, Prieš – 0, Susilaikė – 0 

 

Dėl vykdančiojo direktoriaus ir sąjungos buhalterės darbo užmokesčio pakėlimo 

Už – 8, Prieš – 0, Susilaikė – 0 

 

Nutarta: 

Vienbalsiai nutarta valdyboje tvirtinti 2017 m. biudžetą bei administracinių išlaidų plano pasiūlymą, 

atkreipiant dėmesį į keliamą darbo užmokestį,  bei tokį biudžetą teikti visuotiniam sąjungos narių 

susirinkimui. Taip pat, nuspręsta, kad valdyba pasilieka teisę koreguoti biudžeto planą, metų eigoje. 

 

Darbotvarkės klausimas:  

5. Pasaulio lietuvių sporto žaidynių kulkinio šaudymo šaudyklų būklės 

 

Svarstyta:  

Pranešėjas A. Keršulis valdybos nariams pristatė esamą situaciją dėl Kauno sportinio šaudymo 

klubo kalibro šaudyklos (V. Krėvės pr. 112A, Kaunas), kurioje buvo nuspręsta pravesti pasaulio lietuvių 

sporto žaidynių mažo kalibro programą, su sąlyga jei šaudykloje bus atliktas remontas. Atkreiptas 

dėmesys, kad Kauno miesto sporto skyrius neketina pratęsti šaudyklos panaudos sutarties su Kauno 

sportinio šaudymo klubu, kuri baigiasi 2017 m. spalio mėnesį. Būtent dėl šios priežasties miesto 

savivaldybė nenumato galimybės skirti šaudyklos renovacijai jokių lėšų. Lietuvos sporto federacijų 

sąjungos ir Kauno miesto savivaldybės atstovų teigimu, šaudykla V. Krėvės pr. 112A nėra tinkama 

varžybų vykdymui. Pasiūlyti papildomi variantai, galintys apsiimti organizuoti kulkinio šaudymo 

varžybas: Marvelės g. 199 ir/arba M. Gimbutienės g. 9. 

Išklausius pranešimo bei išgirdus pasisakymus, valdybos nariams pasiūlyta pritarti Kauno 

savivaldybės atstovų ir LSFS patarimui nevykdyti PLSŽ kulkinio šaudymo programos V. Krėvės per. 

112A esančioje šaudykloje. Pagal tolimesnes galimybes programą kelti į Marvelės g. 199 ir/arba M. 

Gimbutienės g. 9. esančias šaudyklas. 

 

Balsuota:  

Už – 8, Prieš – 0, Susilaikė – 0 

 

Nutarta: 

Vienbalsiai nuspręsta, atsižvelgti į esamą situaciją, Kauno miesto savivaldybės atstovų bei Lietuvos 

sporto federacijų sąjungos nuomonę ir nepritarimą ir neorganizuoti pasaulio lietuvių sporto žaidynių 

kulkinio šaudymo programos, V.Krėvės pr. 112A esančioje šaudykloje. Nutarta kulkinio šaudymo 

varžybas vykdyti Marvelės g. 199 esančioje šaudykloje ir/arba M. Gimbutienės g. 9 esančioje šaudykloje. 

 

 

Visi darbotvarkės klausimai išspręsti, valdybos posėdis baigia savo darbą. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas       Algirdas A. Keršulis 

 

Posėdžio sekretorius     Dainius Šimkaitis 




