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LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGOS 

RINKTINĖS SUVAŽIAVIMO DARBO REGLAMENTAS 

 

 

I. Lietuvos šaulių sąjungos Rinktinės suvažiavimo sušaukimo tvarka 

 

1. Lietuvos šaulių sąjungos rinktinės padalinių atstovų suvažiavimas (toliau – Rinktinės 

suvažiavimas) yra aukščiausioji rinktinės institucija, kurią sudaro rinktinės padalinių (kuopų, 

atskirųjų būrių ir kovinių būrių prisiekę šauliai) susirinkimuose išrinkti padalinių atstovai (toliau – 

atstovai) ir jų pavaduotojai pagal Rinktinės valdybos nustatytą kvotą. 

2. Rinktinės suvažiavimas laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 visų 

suvažiavimo atstovų. Į Rinktinės suvažiavimą atvykus mažiau kaip 2/3 atstovų, per 15 dienų, tačiau 

ne anksčiau kaip po 2 dienų, Rinktinės suvažiavimas sušaukiamas antrą kartą. Antrą kartą sušauktas 

Rinktinės suvažiavimas laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų jo atstovų. 

3. Eilinį Rinktinės suvažiavimą rinktinės vadas šaukia kartą per trejus metus. Neeilinį 

Rinktinės suvažiavimą rinktinės vadas šaukia Lietuvos šaulių sąjungos (toliau – LŠS) vado, Rinktinės 

valdybos siūlymu ar savo iniciatyva. 

4. Rinktinės vadas raštišku įsakymu sudaro Rinktinės suvažiavimo sekretoriatą, paprastai iš 3 

narių, ir paskiria Rinktinės suvažiavimo sekretoriato vadovą – Rinktinės suvažiavimo sekretorių. 

5. Rinktinės suvažiavimo sekretoriatas rinktinės vado pavedimu, likus ne mažiau kaip  

1 mėnesiui iki eilinio Rinktinės suvažiavimo ir pagal galimybes kuo anksčiau prieš neeilinį Rinktinės 

suvažiavimą, raštu praneša Rinktinės suvažiavimo datą, vietą, Rinktinės vado sudarytą Rinktinės 

suvažiavimo darbotvarkės projektą ir Rinktinės valdybos nustatytas padalinių atstovų kvotas, jei 

šaukiamas eilinis suvažiavimas, Rinktinės suvažiavimo atstovams pagal pareigas. 

51. Rinktinės suvažiavimo atstovai pagal pareigas yra: 

5.1. Rinktinės valdybos nariai. 

5.2. Rinktinės kontrolės komisijos pirmininkas. 

5.3. Rinktinės garbės teismo pirmininkas. 

5.4. Rinktinės kuopų ir atskirų būrių vadai. 

6. Rinktinių padalinių vadai, gavę pranešimą apie šaukiamą Rinktinės suvažiavimą, visą gautą 

informaciją nedelsdami perduoda atstovams ir jų pavaduotojams, išrinktiems į Rinktinės suvažiavimą 
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šio reglamento III skyriaus nustatyta tvarka. Padalinių Vadai ir padalinių atstovai aptaria Rinktinės 

suvažiavimo darbotvarkę Padaliniuose, siekdami išsiaiškinti šaulių nuomonę ir, likus ne mažiau kaip 

3 darbo dienoms iki Rinktinės suvažiavimo, padalinių vadai raštu pateikia Rinktinės suvažiavimo 

sekretoriatui su rinktinės veikla susijusius klausimus, kuriuos siūloma svarstyti Rinktinės 

suvažiavime. Ši dalis netaikoma, jei Rinktinės padaliniai gavo informaciją nesilaikant šio reglamento 

5 punkte nustatytų terminų ir tvarkos. 

7. Į Rinktinės suvažiavimą kviečiami LŠS vadas, rinktinės kapelionas, buvę rinktinės vadai. 

Rinktinės vado sprendimu gali būti kviečiami valstybės, Lietuvos kariuomenės ir savivaldybių 

institucijų atstovai, garbės šauliai, išeivijos šauliai bei kiti asmenys. 

 

II. Rinktinės suvažiavimo kompetencija 

 

8. Rinktinės suvažiavimas: 

8.1. LŠS statuto nustatyta tvarka renka ir atleidžia Rinktinės valdybos, Rinktinės kontrolės 

komisijos ir Rinktinės garbės teismo narius ir jų pavaduotojus. 

8.2. Svarsto Rinktinės vado, Rinktinės kontrolės komisijos ir Rinktinės garbės teismo 

ataskaitas ir pranešimus. 

8.3. Renka atstovus ir jų pavaduotojus į LŠS suvažiavimą. 

8.4. Svarsto kitus rinktinei aktualius klausimus ir priima dėl jų pareiškimus, rezoliucijas ir 

kitus dokumentus skirtus rinktinės vadui. 

8.5. Svarsto ir teikia pasiūlymus dėl padalinio susirinkimo darbo reglamento, kuriame 

nustatoma padalinio susirinkimo kompetencija ir darbo organizavimo tvarka. 

9. Visi klausimai Rinktinės suvažiavime sprendžiami paprasta suvažiavime dalyvaujančių 

LŠS narių balsų dauguma atviru balsavimu. Slaptas arba vardinis balsavimas galimas tik tuo atveju 

jei rinktinės suvažiavimas dėl to priima sprendimą. 

 

III. Padalinių atstovų į Rinktinės suvažiavimą išrinkimo tvarka 

 

10. Kiekvieno padalinio atstovų į Rinktinės suvažiavimą skaičių, proporcingą tuo metu 

padalinyje esančių prisiekusių šaulių skaičiui, likus ne mažiau kaip 1 mėnesiui iki eilinio Rinktinės 

suvažiavimo, nustato Rinktinės valdyba. Šis skaičius galioja iki kito eilinio Rinktinės suvažiavimo 

šaukiamiems neeiliniams Rinktinės suvažiavimams. Rinktinės padalinių  atstovų išrinkimo tvarką ir 

atstovų skaičių nustato rinktinės valdyba, remdamasi ankstesnių Rinktinės suvažiavimų nutarimais, 

o jų nesant – proporcingumo ir sąžiningumo principu.  

11. Rinktinės valdyba, nustatydama atstovų į Rinktinės suvažiavimą skaičių, gali 

rekomenduoti padalinių susirinkimams atsižvelgti į renkamų atstovų šaulio tarnybos stažą, pareigas, 

išsilavinimą ar kitus kriterijus. 
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12. Padalinių atstovus ir jų pavaduotojus į Rinktinės suvažiavimą renka šaulių padalinio 

visuotinis susirinkimas (toliau – susirinkimas), kurį šaukia ir jame dalyvauja rinktinės vadas arba jo 

pavaduotojas.  

13. Atstovai ir jų pavaduotojai į Rinktinės suvažiavimą renkami iš padalinio susirinkimo 

dalyvių, išskyrus padalinio vadą. Kandidatus į Rinktinės suvažiavimo atstovus gali siūlyti visi 

padalinio susirinkimo dalyviai. 

14. Išrinkti atstovai, o jiems negalint dalyvauti – pavaduojantys (pagal pavaduojančių sąrašo 

reitingavimo eiliškumą) atstovauja eiliniame Rinktinės suvažiavime ir iki kito eilinio Rinktinės 

suvažiavimo šaukiamuose neeiliniuose Rinktinės suvažiavimuose. 

15. Jei išrinkto atstovo į Rinktinės suvažiavimą narystė LŠS nutrūksta, sustabdoma, jis 

nušalinamas nuo pareigų dėl jo atžvilgiu atliekamo drausminio nusižengimo tyrimo arba atstovas į 

Rinktinės suvažiavimą negali vykti dėl ligos ar kitų svarbių priežasčių, Rinktinės suvažiavime vietoj 

jo dalyvauja pavaduotojas, išrinktas padalinio susirinkime į padalinio atstovus, tačiau dėl per mažai 

surinkto balsų skaičiaus neišrinktas atstovu, bet pagal surinktų balsų skaičių sudarytą eiliškumą 

patenkantis į atstovų pavaduotojų sąrašą.  

16. Atstovais ir (arba) atstovų pavaduotojais į Rinktinės suvažiavimą šauliai gali būti renkami 

neribotą kartų skaičių. 

 

IV. Rinktinės suvažiavimo darbo organizavimo tvarka 

 

17. Rinktinės suvažiavimo sekretoriatas: 

17.1. Registruoja Rinktinės suvažiavimo atstovus ir išduoda atstovo pažymėjimą. 

17.2. Paskelbia, ar pagal susirinkusių Rinktinės suvažiavimo atstovų skaičių suvažiavimas 

laikomas teisėtu.  

17.3. Protokoluoja suvažiavimo eigą. 

17.4. Vykdo kitus Rinktinės suvažiavimo organizacinius reikalus ir Rinktinės suvažiavimo 

paskirto Rinktinės suvažiavimo pirmininko pavedimus. 

18. Rinktinės suvažiavimo sekretoriatui paskelbus, kad pagal atvykusių ir kitų atstovų įgaliotų 

atstovų skaičių Rinktinės suvažiavimas laikomas neįvykusiu, Rinktinės suvažiavimas neposėdžiauja 

ir sprendimų nepriima.  

19. Rinktinės suvažiavimo sekretoriatui paskelbus, kad pagal atvykusių atstovų skaičių 

Rinktinės suvažiavimas laikomas teisėtu, rinktinės vadas pasveikina Rinktinės suvažiavimo atstovus 

ir dalyvius, pristato Rinktinės suvažiavimo svečius ir skelbia Rinktinės suvažiavimo pradžią. 

20. Pradėjus Rinktinės suvažiavimą, jo atstovai išrenka: 

20.1. Iš rinktinės vado pasiūlytų Rinktinės suvažiavimo atstovų kandidatūrų – Rinktinės 

suvažiavimo pirmininką, kuris vadovauja Rinktinės suvažiavimui. 
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20.2. Iš Rinktinės suvažiavime dalyvaujančių, bet neturinčių atstovo teisės šaulių – balsų 

skaičiavimo komisiją, paprastai sudaromą iš 5 narių. 

21. Rinktinės suvažiavimas svarsto darbotvarkėje numatytus, taip pat Rinktinės suvažiavimo 

darbotvarkės svarstymo metu, suvažiavimo dalyvių ir Šaulių iškeltus, su rinktinės veikla susijusius 

klausimus ir šio reglamento 9 punkto nustatyta tvarka priima sprendimus dėl šių klausimų. Jei balsai 

pasiskirsto po lygiai, lemiamu laikomas Rinktinės suvažiavimo pirmininko balsas. 

23. Balsų skaičiavimo komisija skaičiuoja balsavimo rezultatus ir pateikia juos Rinktinės 

suvažiavimo pirmininkui. Pirmininkas balsavimo rezultatus paskelbia Rinktinės suvažiavimo 

dalyviams. 

24. Rinktinės suvažiavimo sprendimai įforminami: 

24.1. Nutarimais, kai išrenka rinktinės kolegialių institucijų narius. 

24.2. Rezoliucijomis, kai Rinktinės suvažiavimas teikia išvadą dėl svarstyto teisės akto 

projekto ar ataskaitos. 

24.3. Pareiškimais, kai Rinktinės suvažiavimas dėl rinktinės veiklos klausimų kreipiasi į 

Rinktinės ar Sąjungos vadus. 

25. Dokumentus, kuriais įforminami Rinktinės suvažiavimo sprendimai, pasirašo Rinktinės 

suvažiavimo pirmininkas ir Rinktinės suvažiavimo sekretorius. 

26. Rinktinės suvažiavimo dokumentacija saugoma rinktinės štabe, su suvažiavimo protokolu 

supažindinamas LŠS vadas. 

 

________________________________ 

 


