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Dalyvauja: SŠK narys Aleksej Zareckij, SŠK narys Saulius Kukenys, SŠK narys Tomas Kovėra. 

Svečių teisėmis dalyvauja: LŠSS prezidentas A. A. Keršulis, LŠSS generalinė sekretorė S. 

Vaicekauskaitė, LŠSS nario atstovas R. Sventickas, svečiai: L. Kulikauskas, P. Juozapavičius, T. 

Griniukas. 

Posėdyje dalyvauja trys iš keturių SŠK narių, kvorumas yra ir visi priimti sprendimai teisėti. 

Pirmininkauja ir sekretoriauja SŠK pirmininkas A. Zareckij. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Stendinio šaudymo šaudyklos Kauno m. padėtis.  

 

Darbotvarkės klausimas 

1. Stendinio šaudymo šaudyklos Kauno m. padėtis. 

 

Svarstyta 

Prezidentas A. A. Keršulis priminė, kad keletą metų Vilniaus S. Batoro 90a šaudyklos, keičiant į naujas, 

buvo išmontuotos pilnai veikiančios taikinių metimo mašinėlės (viso 17 vnt.) ir kartu su jų valdymo 

įranga pristatytos į Kauno šaudyklą. Tai buvo padaryta tik su vienu tikslu – įrengti jas Kauno šaudykloje 

ir paleisti pilnai funkcionuojančias po vieną Trap ir Skeet aikštelės. Iki šiol, veikiančių Trap ir Skeet 

aikštelių Kaune nėra. Per praeitą laikotarpi Kauno šaudyklos darbuotojas G.A. daug kartu buvo prašomas 

tai padaryti, jam buvo siūloma pagalba, dėl kurios jis nesikreipė. 2015 metais Kauno šaudykloje buvo 

numatytas Lietuvos taurės etapas, bet dėl šaudyklos neparuoštumo buvo perkeltas į Vilnių. Konstatuota, 

kad šiuo klausimu Kaune nieko nedaroma ir priežastis LŠSS yra nežinoma. 

Kauno bendruomenės atstovas P. J. pasidalino, kad jo žiniomis Kauno šaudykloje dauguma esančių 

mašinėlių yra neveikiančios, o dėl ko jos nemontuojamos į vietas, nežino. 

S. Kukenys. pasiūlė sudaryti komisiją ir kartu su metimo technikos specialistu, nuvažiuoti į Kauno 

šaudykla ir įvertinti situaciją. Po techninio įvertinimo inicijuoti susitikimą su šaudyklos valdininku ir 

priklausomai nuo derybų rezultatų nuspręsti tolimesnius veiksmus ir mašinėlių likimą. 

 

Balsuota 

Už – 3, Prieš – 0, Susilaikė – 0. 

 

Nutarta 

Sudaryti komisiją iš dviejų SŠK narių S. Kukenio ir A. Zareckij, kuri įvertintu perduotų mašinėlių ir 

Kauno šaudyklos techninė būklė. Po techninio įvertinimo inicijuoti susitikimą su Kauno šaudyklos 

valdininkais, situacijos aptarimui. 

 

Posėdžio svečias, treneris L. K. išsakė mintį, kad jeigu būtu paremtas šoviniais, galėtų pritraukti šaudymo 

treniruotėms vaikų. A. Zareckij jam atsakė, kad LŠSS turi numatyta finansavimą vaikų treniruotėms ir 

dalis lėšų bus nukreipta trenerio mokinių treniruotėms, jeigu tokie atsiras. 

 

Visi darbotvarkės klausimai išspręsti, SŠK posėdis baigia savo darbą. 

SŠK pirmininkas      Aleksej Zareckij 

SŠK narys       Saulis Kukenys  

SŠK narys       Tomas Kovėra 


