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Susirinkimas organizuotas siekiant priimti sprendimus klausimais, kuriais valdybos nariai jau pasisakė.
Dienotvarkė ir kvietimai valdybos nariams išsiųsti elektroniniu paštu.
Lietuvos medžioklinio šaudymo federacijos valdybą sudaro 6 nariai: V.Grybė, V.Silvestravičius,
R.Paukštė, T.Sujeta, J.Talmantas, V.Žala.
Susirinkime dalyvavo 4 valdybos nariai: V.Grybė, J.Talmantas, V.Žala, T.Sujeta.
Susirinkimo pirmininkas T.Sujeta
Susirinkimo sekretorius P.Blonskis
Protokolą ruošė P.Blonskis.
DARBOTVARKĖ:
1. Numatytų ir atliktų darbų aptarimas.
2. Finansinė situacijos apžvalga ir įvertinimas . Kitų metų biudžetas.
3. 2015 metų kalendorius.
4. Varžybų Lithuania Grand Prix FITASC 2015 projekto pristatymas.
5. LMŠF ateities vizijos pristatymas.
6. Einamieji klausimai
1) Varžybų prizinių vietų apdovanojimo klausimai
2) iškeltas klausimas dėl rėmėjų
3) FITASC tinklapio programa kurią naudoja estijos federacija
SVARSTYTA
1. Numatytų ir atliktų darbų aptarimas.

1) Rinktinės apranga – Šiuo klausimu V.Grybė kreipėsi į UAB Lelija, atsakymą turėtume gauti iki
gruodžio.
2) Teisėjų ruošimas. – Šiuo klausimu T.Sujeta parengė planą pirmai FITASC patvirtintų teisėjų
akreditacijai, liko nuspręsti testo datą ir kiek klaidų gali padaryti teisėjas. Virgilijų Grigaitį po akreditacijos
siūloma padaryti vyr. teisėju.
3) Federacijos narių kortelės – šiuo klausimu P. Blonskis užsakė maketą, suderino su spaustuve UAB
Grafija, ruošia kiekvieno nario informaciją maketui. Samata bus pateikta iki gruodžio mėnesio.
4) Kitų metų planų aptarimas – ieškoma patogios datos tarptautinių varžybų etapui, ruošiamas 2015
m. kalendorius.
5) Tinklapio atnaujinimas – p. Blonskis pagal galimybes atnaujina sukelti valdybos sprendimai į vieną
vietą,skanuoti įstatai bus įkelti artimiausiu laiku, domeną nuomoja s-e.lt. Kitus atsakymus parengęs
R.Paukštė.
6) Informacija naujienlaiškiu arba sms – bent kartą į mėnesį siunčiamas naujienlaiškis. Tokios
galimybės, pasakė P.Blonskis.
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( parašas)
( parašas)

NUTARTA:
Vienbalsiai nutarta, stengtis greičiau užbaigti vykdomus darbus ir judėti toliau.
SVARSTYTA:
2. Finansinės situacijos apžvalga ir įvertinimas. Kitų metų biudžetas.
Pristatyta sąskaitos būklė 2014.11.19 dienai. Sąskaitoje turime ……. EU ir LT. 2015 metų biudžetas
labai priklausys nuo Kūno kultūros ir sporto departamento paramos projektams lėšų skyrimo. Esame
pateikę paraiškas trims projektams, biudžetą žinosime vasario mėnesį.
Iškeltas klausimas dėl paramos prašymų 2015 m. Iškeltas klausimas dėl respublikinių federacijos
varžybų prizinio fondo.
NUTARTA:
Finansinė ataskaita vienbalsiai priimta. Klausimai įtraukti į dienotvarkę prie einamųjų klausimų
pabaigoje susirinkimo.
SVARSTYTA:
3. 2015 metų kalendorius
Pristatytas 2015m preliminarus kalendorius su respublikinėmis federacijos varžybomis.
NUTARTA:
Preliminariu federacijos kalendoriumi dalintis ne tik su federacijos nariais, bet ir su potencialiais
rėmėjais UAB OKSALIS, UAB VOLLIT, , taip derinti su Lietuvos kombinuoto šaudymo federacija bei
LŠSS.
SVARSTYTA:
4. Varžybų Lithuania Grand Prix FITASC 2015 projekto pristatymas.
V.Grybės pristatytas Grand Prix FITASC 2015 didžiojo sportingo varžybų projektas. Varžybos
galėtų vykti unikalia vietove pasižyminčiame žvyro karjere tarp Vilniaus ir Kauno. Didžiausia problema
– nepalankiai išdėstytos didelės varžybos 2015m. FITASC kalendoriuje.
NUTARTA:
Suderinus/ radus datą, kuri būtų patogi ne tik mūsų šauliams, bet ir šauliams iš viso pasaulio,
projektas bus plėtojamas toliau.
SVARSTYTA:
5. LMŠF ateities vizijos pristatymas.
NUTARTA:
Atidėtas negalėjus atvykti V.Silvestravičiui.
6. Einamieji klausimai
1) Varžybų prizinių vietų apdovanojimo klausimai
Vienbalsiai nutarta palikti 100Lt vertės prizus A, B, C, D grupėse.
2) iškeltas klausimas dėl rėmėjų
Kiekvienas esantis valdybos narys įsipareigojo prašyti paramos iš vieno ar daugiau rėmėjų.
3) FITASC tinklapio programa kurią naudoja Estijos federacija
Programą peržvelgę valdybos nariai vienbalsiai pritarė, kad tokia ar panaši programa padidintų mūsų
tinklapio populiarumą. Žinant jog estijos programuotojai prašo 500 EU už program, nutarta daugiau
pasidomėti programos galimybėmis ir funkcijomis.

Susirinkimo pirmininkas
Susirinkimo sekretorius

Tomas Sujeta
Pranas Blonskis

( parašas)
( parašas)

