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Dalyvauja SŠK nariai Aleksej Zareckij, Saulius Kukenys, Tomas Kovėra ir Gediminas Kiela. 
Posėdyje dalyvauja visi SŠK nariai, kvorumas yra ir visi priimti sprendimai teisėti. 
Pirmininkauja ir sekretoriauja SŠK pirmininkas A. Zareckij. 

 
DARBOTVARKĖ: 

1. Stendinio šaudymo skyriaus biudžetas 2018 m. 
2. SŠK 2018 m. darbo planas. 

 
 
Darbotvarkės klausimas 

1. Stendinio šaudymo skyriaus biudžetas 2018 m. 
 
Svarstyta 
A.Z. informavo dėl numatomų LŠSS metinių pajamų ir išlaidų.  
Atkreipiamas dėmesys, kad pagal Programa “Tokijas 2020” LTOK skirė 10000 eurų Alisos 
Bogdanovajos pasiruošymui, kaip talentingai ir perspektyviai sportininkei, dėl ko sportininkė bus 
finansuojama pagal atskirai sudaryta pasiruošymo programą. Įvertinus kandidato į Olimpinė rinktinė R. 
Račinskio praeitu metu rezultatus, juo rengimui LTOK lėšų neskirė, nes nei rezultatai nei kandidatas 
neatitinka nustatytų kriterijų. 2016 m. R. Račinskiui buvo skirta 11000 eurų, o praeitais metais 10000 
eurų pasiruošimui ir dalyvavimui varžybose. Parodyti 2017 m. rezultatai nepatenkinami (PČ – 114 t./67 
v.,  EČ – 105 t./53 v., LČ – 116 t./3 v.). Pagrindo skirti papildomą finansavimą nėra. R. Račinskas gali 
būti finansuojamas pagal bendrą sportininkų finansavimo planą, atitinkamai patvirtinto finansavimo 
reglamento. 
Didelė 6200 eurų suma numatyta elektroninės įrangos montavimo šaudykloje darbams. Suma bus 
tikslinama po sutarties su darbų vykdytoju sudarymo.   
Po diskusijų siūloma patvirtinti deficitinio biudžeto variantą. Metu eigoje, pritrūkus lėšų, ieškoti 
papildomu pajamų. 
 
Balsuota 
Už – 4, Prieš – 0, Susilaikė – 0. 
 
Nutarta 
Patvirtinti stendinio šaudymo skyriaus biudžeto 2018 m. projektą (Priedas Nr. 1) ir pateikti šį projektą 
Prezidentui. 
 
 
Darbotvarkės klausimas 

2. SŠK 2018 m. darbo planas. 
 
Svarstyta 
A.Z. pasiūlė bendra SŠK metų darbo planą, kur įvardinti pagrindiniai dalykai SŠK kompetencijos ribose 
(Priedas Nr. 2). 
 
Balsuota 
Už – 4, Prieš – 0, Susilaikė – 0. 
 
Nutarta 
Patvirtinti SŠK 2018 m. darbo planą kaip projektinį ir tikslinti  pagal situacija. 
 
 



Priedai: 
1. Stendinio šaudymo skyriaus biudžeto 2018 m. projektas. 
2. SŠK 2018 m. darbo planas – projektas. 

 

Visi darbotvarkės klausimai išspręsti, SŠK posėdis baigia savo darbą. 

SŠK pirmininkas      Aleksej Zareckij 

SŠK narys       Saulis Kukenys  

SŠK narys       Tomas Kovėra 

SŠK narys       Gediminas Kiela 


