
Lietuvos šaudymo sporto sąjungos 

Stendinio šaudymo komiteto (SŠK) posėdžio 

PROTOKOLAS Nr. 16/3 

2016 m. kovo 22 d. 10 val. 

Vilnius 

 

 

Dalyvauja SŠK nariai Aleksej Zareckij, Saulius Kukenys, Tomas Kovėra ir Gediminas Kiela. 

Svečių teisėmis dalyvauja LŠSS prezidentas A. A. Keršulis. 

Posėdyje dalyvauja visi SŠK nariai, kvorumas yra ir visi priimti sprendimai teisėti. 

Pirmininkauja ir sekretoriauja SŠK pirmininkas A. Zareckij. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Stendinio šaudymo skyriaus 2016 m. biudžetas.  

 

Darbotvarkės klausimas 

1. Stendinio šaudymo skiriaus 2016 m. biudžetas.  

 

Svarstyta 

A. Z. informavo, kad 2016-tiems metams LŠSS stendinio šaudymo skyriui skirta 23 486 EUR suma. 

Priminta, kad suma gali būti patikslinta po galutinio LŠSS biudžeto patvirtinimo Valdyboje. SŠK 

užduotis pateikti LŠSS prezidentui pasiūlymą dėl stendinio šaudymo biudžeto paskirstymo. 

Svarstomas 2016 m. biudžeto paskirstymo projektas sudarytas 2015 m. biudžeto paskirstymo ir išpildymo 

pagrindu.  

 

Siūloma padidinti suma vaikams nuo 3 600 EUR iki 4 980 EUR, nes sportuojančių vaikų padaugėjo nuo 4 

iki 6 ir išaugo treniruočių apimtis. 

 

Atskirai finansuojamo sportininko R. Račinsko. pasiruošimo sumą palikti tapačią 2015 metų sumai – 4 

000 EUR. Atsižvelgiant į R.R. rengimo Olimpinėms žaidynėms Rio de Žaneiro planą ir tai, kad šiuo 

tikslu, jis gauna finansavimą iš LOSC ir iš LTOK, siūlyta numatytą sumą skirti šiomis sąlygomis:  

- pasiruošimui Olimpinėms žaidynėms R.R. pirmiausiai išnaudoja skirtą jam finansavima iš LOSC 

ir LTOK. Pritrūkus lėšų iš šiu šaltinių, pasiruošimo plano įgyvendinimui, pasitelkti LŠSS lėšas; 

- iki numatytos sumos finansavimas vyksta tik už faktiškai patirtas ir pagrįstas išlaidas (įvykusioms 

treniruotėms ir/ar dalyvautoms varžyboms).  

- negavus vardinio kvietimo į Olimpinės žaidynės Rio de Žaneire, individualus LŠSS skiriamas R.R 

pasiruošimo finansavimas nutraukiamas ir toliau jis gal buti finansuojamas bendrąja tvarka, pagal 

Reglamentą Nr. 1 ir metinius sportininkų finansavimo planus. 

Asižvelgiant į paskutinę sąlyga, numatyti dar vieno sportininko pasiruošimą ir dalyvavimą Europos 

čempionate. Šioje eilutėje numatyti finansavimą po 800 EUR trims Trap šauliams ir vienam Skeet šauliui. 

Atitinkamai pasiruošimui po 250 EUR finansavimą keturiems šauliams (stovykla). 

 

Atskirai finansuojamos sportininkės A. Bogdanovos suma siūloma padidinti iki 3 800 EUR, atitinkamai 

trenerio G. Bogdanovo pasiruošimo ir dalyvavimo tarptautinėse varžybose planui. Finansavimo sąlyga - 

iki numatytos sumos finansavimas vyksta tik už faktiškai patirtas išlaidas (įvykusioms treniruotėms ir/ar 

dalyvautoms varžyboms).  

 

A.Z. atlikęs svarstyto biudžeto paskirstymo projekto pakeitimus, siūlo patvirtinti stendinio šaudymo 

skyriaus 2016 m. biudžeto paskirstymo projektą ir pateikti jį LŠSS Prezidentui. 

 

Balsuota 

Už – 4, Prieš – 0, Susilaikė – 0. 

 

Nutarta 

Patvirtinti stendinio šaudymo skyriaus 2016 m. biudžeto paskirstymo projektą ir pateikti ši pasiūlymą 

LŠSS Prezidentui.  



 

Priedai: 

1. 2016 m. biudžeto paskirstymo projektas 

2. Siūlomas prezidentui 2016 m. biudžeto paskirstymo projektas 

3. R. R. pasirengimo planas 

4. A. B. dalyvavimo tarptautinėse varžybose planas 

 

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 


