
2021 m.kovo 28 d.  ŠAŠKIŲ FEDERACIJOS VYKDOMOJO KOMITETO SUSIRINKIMO (on-line) 

PROTOKOLAS  Nr. 3/2021 

Susirinkimo vieta- on-line 

DALYVAVO : Romualda Šidlauskienė, Romutis Paškauskas,Edvard Bužinskij,Sandra Laurutienė,Vaidas 

Stasytis,Jonas Navickas,Vitas Labutis,Algimantas Kačiuška, Rimas Mackevičius 

Pirmininkavo Romualda Šidlauskienė 

 

1) 2021 m. Biudžeto sąmatos aptarimas ir tvirtinimas 

Pranešėja- R.Šidlauskienė 

Biudžeto sąmatos aptarimas,pasiūlymų priėmimas,derinimas 

a) Diskusijos dėl biudžeto sąmatos .R.Šidlauskienė pristatė savo projektą dėl 2021 m. biudžeto 

sąmatos Pgrindiniai punktai: 

1.Įtraukt į sąmatą apmokėjimą už trenerio licenzijų LMSU gavimą.siūloma apmokėt 3 

treneriams mokymus,kurie turėtų sudaryti apie 8500 eurų. Pasiūlyti pirmoje eilėje šiuo metu 

dirbantiems treneriams (V.Labučiui,E.Bužinskiui,A.Domčevui).Jiems atsisakius,pasiūlyti kitiems 

treneriams ,dirbantiems su vaikais-S.Urbonui,V.Nagliui. 

2.Apmokėti vyrų ir moterų finalų –„64“ ir „100“ nakvynės išlaidas finalistams. 

3. Komandiruoti į vyrų-64 pasaulio čempionatą pilnai apmokant visas išlaidas 1-3 vietas 

užėmusiems sportininkams,tuo pačiu pravedant stovyklą ne tik vaikams ,bet ir suaugusiųjų 

rinktinei. 

4. Paremti klubus 100 eurų,padedant įsigyti inventorių,literatūrą,apdovanojimus ar padengiant 

nakvynės išlaidas 

Dėl licenzijų apmokėjimo,dėl finalistų nakvynės ir paramos klubams pritarta vienbalsiai. Dėl 

koamndiravimo 1-3 vyrų į pasaulio čempionatą suabejojo S.Laurutienė- jei vyks čempionatas 

labai toli,ar sugebėsim iš biudžeto tiek daug sumokėti.Visi kiti pritarė. 

Kiti pasiūlymai- E.Bužinskij pasiūlė nupirkti 40-50 porų batų rinktinės nariams,nes apranga kaip 

ir jaunimas bei suaugusieji yra aprūpint.R.Šidlauskienė išsakė,kad tai būtų per daug sudėtinga 

kiekvienam parinkti išmieras,o dauguma tai ir neįvertins,nes me juk ne bėgikai,o ir kokybė 

kiekvienam yra labai svarbu.Pasiūlymui nepritarta. 

E.Bužinskij pasiūlė išleisti žurnalą „Šaškės“ (200-300 egz.)Vyr. redaktorium paskirti 

A.Domčevą.Nuspręsta pašnekėti su A.Domčevu ir apsitarus,priimti sprendimą šiuo klausimu,bet 

į biudžetą įtraukt eilutę su knygos ar žurnalo leidimu susijusias išlaidas 

V.Labutis pritarė šiam punktui ir išreiškė pageidavimą,kad labai reiktų išleisti šaškių knygelę su 

debiutų pradmenimis,pavyzdžiais.Pasiūlyti tokią knygelę išleisti E.Bužinskiui,A.Domčevui.O gal 

pats kas nors parodys iniciatyvą.V.Labutis suabejojo suaugusiųjų stovyklos nauda. 



R.Mackevičius pritarė visiems sąmatos punktams 

b) Kadangi atsirado treneris ,norintis vykti į Turkiją su vaikais- Vaidas Stasytis,tai reikia grįžti prie 

rinktinės formavimo.Treneriai buvo apklausę savo vaikus ir jų tėvelius dėl galimybės vykti į 

Europos jaunimo“64“ šaškių čempionatą.Ryšium su tuo,kad iki jo pradžios dėl pandemijos 

neįmanoma pravesti atrankos  varžybų,tai siūloma komandiruotį šiuos vaikus 

1.Audrius Domarkas -iki 19 m. 

2. Rytis Domarkas    - iki 26 m. 

3. Marija Alekseriūnaitė- iki 19 m. 

4. Myja Plėštytė – iki 16 m. 

5.Erikas Sabaliauskas – iki 16 m. 

6. Artūras Sabaliauskas  -iki 13 m. 

7.Benas Mendelis  - iki 10 m. 

8. Vakarė Sabaliauskaitė – iki 10 m. 

9.Martynaitis Meinardas – iki 10 m. 

10. Rokas Banevičius   -  iki 19 m. 

11.Arnas Sakalauskas  -  iki 19 m. 

12.Gustė Mendelytė  - iki 8 m. 

c) Ryšium su pandemija perkelti vyrų-„64“ finalą į gegužės 14-18 d.d. Vilniuje,o moterų finalą į 

gegužės 15-16 Kaune.Pranešti potencialiems kandidatams,suderinti salių nuomą ir užsakyti 

nakvynę finalo dalyviams. 

Taip pat perkelti varžybas iš kovo-balandžio mėnesių į gegužės mėnesį: 

05.22-23 Bačkonyse- Jaunimas ir jaunučiai „64“ 

05.29-30 Bačkonyse- jauniai ir vaikai „64“ 

06.05-06-Vilnius  jauniai ir vaikai „100“ 

06.12 Bačkonyse vaikai“64“ 

06.13 Bačkonyse „greitųjų“ ir „žaibo“-64 čempionatai 

06.26-27- Vilnius,jaunimas-„100“ 

      Sprendimas priimtas vienbalsiai. 

               LŠF viceprezidentė       R.Šidlauskienė 


