2020 m.lapkričio 3 d. ŠAŠKIŲ FEDERACIJOS VYKDOMOJO KOMITETO SUSIRINKIMO (on-line)
PROTOKOLAS Nr. 6/2020
Susirinkimo vieta- on-line
DALYVAVO : Romualda Šidlauskienė,Romutis Paškauskas,Edvard Bužinskij,Sandra Laurutienė,Vaidas
Stasytis,Jonas Navickas,Vitas Labutis,Rimas Mackevičius,
Pirmininkavo Romualda Šidlauskienė

1) Dėl knygos „Šaškių pradžiamokslis“ gavimo ir nesutarimų šia tema
Pranešėja- R.Šidlauskienė
Pirmiausia noriu padėkoti Sandrai už įdėtą darbą,išleidžiant šaškių pradžiamokslį,jis tikrai seniai
buvo lauktas.LŠF jau pernai buvo apsiskelbus,kad ruošiamas toks vadovėlis ir greitu laiku bus
nemokai platinamas Lietuvoje. Bet pažadai nebuvo įvykdyti ir mums reikėjo pusantrų metų
aiškintis,kodėl knyga vis dar nepasirodė.Bet svarbiausia,kad ji jau išleista ir liko suderinti kelis
netikėtai iškilusius klausimus.Noriu priminti,kad 2019. 01.26 Vk posėdyje Nr.2 buvo priimtas
sprendimas pakartotinai išleisti V.Valantino knygą 'Pirmoji kelionė Į šaškių šalį".(Tai buvo mano
pasiūlymas,todėl aš tai galiu patvirtinti) Sandra apsiėmė ją pakoreguoti,ištaisyti klaidas ir iki 2019
m.gegužės mėnesio paruošti spaudai.Buvo sutarta,kad knygą ji leis savo vardu.Mūsų klaida buvo
ta,kad mes nesudarėm jokios raštiškos sutarties dėl šio darbo ir neužfiksavom nei datų,nei sudarėm
darbų sąmatos.Štai todėl darbai nusitęsė net 1,5 metų.Bet federacija kaip knygos užsakovas,o ne tik
mokėtojas sumokėjo Lenkijos firmai už knygos išleidimą ir pristatymą dar 2019 m pabaigoje( kaip ir
patvirtindama,kad visas knygas gavo) todėl ir dabar privalo visas knygas užsipajamuoti,o jau po to
perdavimo aktu atiduoti dalį Sandrai.Dabar gi šios knygos atvežtos be mūsų žinios ir saugomos ne
federacijoje,o blogiausia,kad jos niekur neužpajamuotos.
Vaidas kaip LŠF VK narys tarpininkavo,susitariant su Lenkijos firma dėl spaudos ir pristatymo.Bet tai
buvo ne privatus,o LŠF užsakymas.
Šiai dienai mano pasiūlymas būtų toks:
1. Visos knygos privalo būti užpajamuotos LŠF,atsiunčiant atitinkamus dokumentus.
2. Knygų savikaina , paskaičiavus Sandros darbą, turėtų būti apie 2 eurus,įvertinant tai,kad mes
sumokėjom beveik prieš metus pinigus už leidimą ir atvežimą,ir negalim susigrąžinti viso tiražo.
Mūsų tikslas buvo išleisti nekomercinį leidinį,kurį galima būtų platinti nemokamai
mokyklose,darželiuose,nevisuomeninėse organizacijose ir pan.,tuo populiarinant šaškes
Lietuvoje.Bet autorė sumąstė kitaip jau darbų eigoje. Mes galėjom dar 2019 m.,sudarant sąmatą
2020 m. įtraukti autorinių darbų sutartį į sąmatą ir apmokėti Sandrai už darbą,bet apie tai nebuvo
jokios kalbos,nes kaip sakė autorė ji pati nežinojo kiek norėtų už savo darbą.Paprastai,susitarimas
nėra keičiamas jau pabaigus darbą,bet visada galim rasti kompromisą.
Todėl siūlau,mums grąžinti 350 egzempliorių,o kitus egzempliorius realizuokit kaip tinkami.Mes
galėtume(jei pritars VK nariai) dar papildomai nupirkti kokius 200 knygų,jei jūs pasirūpinsit sąskaitą.

Galimai yra ir kitas variantas- mes jums apmokam už darbą,keičiam sąmatą ir jūs mums grąžinat
visus egzempliorius,pasiliekant sau tik autorinius variantus( 50 vnt. )Bet šitas variantas turėtų būti
labai skubiai įgyvendintas,nes reikia keisti sąmatą,reikia sumokėti mokesčius ir pan.Pirmiausia
norėčiau,kad jūs ivertintumėt savo darbą-apie kokią sumą eina kalba ir parašytumėt,ar tinka toks
variantas.
Vaidas Stasytis (kaip S.Laurutienės vadybininkas)nesutinka su knygos tiražo grąžinimu,bet siūlo
kompromisinį variantą-užsavikainą(2 eur) grąžinti federacijai-312 egzempliorių (Už sumokėtą sumąspausdinimo,atvežimo) ir prašo federacijos dar įsigyti 200 egzempliorių,kad jiems palengvinti knygų
realizavimą.Vykdomasis komitetas turėtų apsispręsti-ar pritarti tokiam pasiūlymui
E.Bužinskij,J.Navickas,V.labutis,R.Mackevičius,R.Šidlauskienė,S.Laurutienė ir V.Stasytis pritarė
tokiam kompromisiniam susitarimui
Sprendimas priimtas.

LŠF viceprezidentė
R.Šidlauskienė

