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Kaunas

Susirinkimas organizuotas siekiant pateikti nariams metinę veiklos ir finansinę ataskaitą, išrinkti
revizorių, bei priimti sprendimus klausimais, kuriais valdybos nariai jau pasisakė. Dienotvarkė ir kvietimai
federacijos (buvo valdybos) nariams išsiųsti elektroniniu paštu, taip pat paskelbta internetinėje svetainėje
www.shooting.lt, kaip numatyta Lietuvos medţioklinio šaudymo federacijos 2014 m. kovo 20 d. patvirtintų

įstatų 24 punkte. Atkreiptina, jog susirinkimas pakartotinas, neįvykus pirmajam - nesurinkus kvorumo (ţr.
LMŠF valdybos susirinkimo protokolą Nr. 2015/2)
Lietuvos medţioklinio šaudymo federacijos valdybą sudaro 6 nariai: V.Grybė, V.Silvestravičius,
R.Paukštė, T.Sujeta, J.Talmantas, V.Ţala. Susirinkime dalyvavo 5 valdybos nariai:

V.Grybė,

V.Silvestravičius, R.Paukštė, T.Sujeta, J. Talmantas, tame tarpe kiti 34 federacijos nariai, sąrašas
pridedamas, viso bendrai 39 federacijos nariai. Kadangi susirinkimas pakartotinas, kvorumas sprendimų
priėmimui yra.
DARBOTVARKĖ:
1. Susirinkimo sekretoriaus ir pirmininko rinkimai
2. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai
3. LMŠF mokesčių svarstymas ir tvirtinimas.
4. Revizoriaus rinkimai.
5. 2014 metų LMŠF veiklos ir finansinė ataskaita.
6. 2015 metų LMŠF veiklos plano svarstymas ir tvirtinimas.
7. Einamieji klausimai
1 .SVARSTYTA:
Susirinkimo sekretoriaus ir pirmininko rinkimai
NUTARTA:
Susirinkimo sekretoriumi išrinkti Tomą Sujetą, o susirinkimo pirmininkaujančiu Vidą Silvestravičių
Pritarta VIENBALSIAI.

2 .SVARSTYTA:
Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai
NUTARTA:
Susirinkimo balsų skaičiavimo komisija išrinkti Egidijų Petrošką, Olegą Anusą, Antaną Aleksiūną.
Pritarta VIENBALSIAI.

3 .SVARSTYTA:
LMŠF mokesčių svarstymas ir tvirtinimas.
NUTARTA:
3.1. Nustatyti 15 Eur stojamąjį mokestį į federaciją, šio mokesčio netaikyti jaunesniems nei 21 metų
asmenims ir tiems kas priklauso Lietuvos kombinuoto medţioklinio šaudymo federacijai, taip pat nustatyti
25 Eur nario mokestį federacijai. Šio mokesčio netaikyti jaunesniems nei 21 metų asmenims ir taikyti 50%
nuolaidą priklausantiems Lietuvos kombinuoto medţioklinio šaudymo federacijai, jei šioje jie moka visą
nario mokestį.
BALSAVIMAS: PRIEŠ – 1; SUSILAIKĘ – 2; UŢ – 37
PRIIMTA
3.2. Organizatoriams gavusiems federacijos pritarimą rengti vienas ar kitas varţybas (kurias
organizuoja federacija t.y. taurės etapai, čempionatai ir pan.), privaloma sumokėti federacijai 6 eurus nuo
kiekvieno dalyvio starto mokesčio, vienos dienos varţybų atveju arba 10 eurų dviejų dienų varţybų atveju.
Nustatyti vienodą 30 eurų starto mokestį visiems šauliams 100 taikinių varţybose ir 60 eurų mokestį 200
taikinių varţybose.
BALSAVIMAS: PRIEŠ –0; SUSILAIKĘ – 3; UŢ – 36
PRIIMTA
3.3. Nustatyti 30 eurų tekstinio pranešimo kainą ne federacijos nariams, norintiems publikuoti
informaciją federacijos svetainės „Naujienų“ skiltyje.
BALSAVIMAS: PRIEŠ –0; SUSILAIKĘ – 2; UŢ – 37
PRIIMTA
3.4. Panaikinti priimtą 100Lt reklamos mokestį ne federacijos nariams, reklamą publikuojantiems
varţybų metu.
BALSAVIMAS: PRIEŠ –0; SUSILAIKĘ – 0; UŢ – 39
PRIIMTA

3.5. Nustatyti 100 Eurų reklaminės vietos (banerio) interneto svetainėje metinį mokestį.
BALSAVIMAS: PRIEŠ –0; SUSILAIKĘ – 1; UŢ – 38
PRIIMTA
4.SVARSTYTA:
Revizoriaus rinkimai.
NUTARTA:
Į revizoriaus vietą pasiūlyti 3 kandidatai:

Antanas

Aleksiūnas,

Algirdas

Navickas,

Valdas

Kundrotas.
BALSAVIMAS:
Antanas Aleksiūnas: UŢ - 5
Algirdas Navickas: UŢ – 17
Valdas Kundrotas: UŢ – 13
Revizoriaus pareigoms eiti balsų dauguma išrinktas Algirdas Navickas.

5.SVARSTYTA:
2014 metų LMŠF veiklos ir finansinė ataskaita.
NUTARTA:
2014 metų LMŠF veiklos ir finansinei ataskaitai pritarti VIENBALSIAI. (finansinė ataskaita
pridedama)

6.SVARSTYTA:
2015 metų LMŠF veiklos plano svarstymas ir tvirtinimas
NUTARTA:
6.1. Skirti iki 1600 Eur teisėjų aprangai ir apsaugos priemonėms įsigyti 2015 metais: 4vnt.
liemenėms su siuvinėta federacijos atributika, akustinėms ausinėms 8vnt., kepurėms nuo saulės su
federacijos logotipais iki 20vnt.. Konkrečias perkamo inventoriaus kainas, gautus pasiūlymus ir kepurių
kiekius pavedant svarstyti valdybai.
Pritarta VIENBALSIAI.
6.2. Skirti 1000 Eur federacijos viešiesiems ryšiams 2015 metais vystyti. Konkretų lėšų
panaudojimo planą apsvarstyti ir patvirtinti sekančiame valdybos posėdyje.
BALSAVIMAS: PRIEŠ – 1; SUSILAIKĘ – 4; UŢ – 34
PRIIMTA

6.3. Skirti 200 Eur metiniams federacijos narių apdovanojimams. Konkretų lėšų panaudojimo planą
apsvarstyti ir patvirtinti vėlesniuose valdybos posėdţiuose.
BALSAVIMAS: PRIEŠ – 0; SUSILAIKĘ – 0; UŢ – 39
PRIIMTA
6.4. Skirti 300 Eur internetinės svetainės atnaujinimui ir internetinio adreso juridinio statuso
apibrėţimui. Konkretų lėšų panaudojimo planą apsvarstyti ir patvirtinti vėlesniuose valdybos posėdţiuose.
BALSAVIMAS: PRIEŠ – 0; SUSILAIKĘ – 30; UŢ – 9
NEPRIIMTA
6.5. Skirti Virgilijui Grybei metinę 1740 Eur. paramą Europos ir Pasaulio čempionatų pasirengimui
BALSAVIMAS: PRIEŠ – 0; SUSILAIKĘ – 1; UŢ – 38
PRIIMTA

7.SVARSTYTA:
Einamieji klausimai, pasiūlymai:


Siūlymas apsvarstyti galimybę naudotis Lietuvos medţioklinio šaudymo federacijai
Sporting.lt domenu



Siūlymas keisti Lietuvos medţioklinio šaudymo federacijos pavadinimą, keičiant ţodį
„...medţioklinio...“



Svarstyti valdybos nario Valdo Ţalos tolimesnę veiklą valdyboje.



Siūlymas apsvarstyti kvalifikuotų teisėjų ruošimo ir jų skaičiaus didinimo planą.

NUTARTA:
Pasiūlymus apsvarstyti artimiausiame valdybos susirinkime.

Susirinkimo pirmininkas

Vidas Silvestravičius

Susirinkimo sekretorius

Tomas Sujeta

