
Lietuvos šaudymo sporto sąjungos 

Kulkinio šaudymo komiteto posėdžio  

PROTOKOLAS Nr. KŠK 16/3 

2016 m. balandžio 19 d.  

 

Remiantis Lietuvos šaudymo sporto sąjungos įstatų (toliau LŠSS Įstatai) 12.11 punktu, posėdis vyko 

konferenciniame Skype pokalbyje. Posėdyje dalyvavo KŠK nariai: komiteto pirmininkė Vaida Masalskytė, 

nariai: Virginija Karandienė ir Raminta Masalskytė. Svečio teisėmis LŠSS generalinė sekretorė Sabina 

Vaicekauskaitė 

Trys (3) KŠK nariai iš keturių (4) – kvorumas yra. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Finansavimo taisyklių papildymas 

2. Atsakomybių/pareigų pasiskirstymas dėl kvalifikacinių rezultatų 

3. Jaunimo rinktinės strategija 

4. Finansavimas į pasaulio taurės etapą Miunchene 

5. Finansavimas į Pilzeno taurės varžybas Čekijoje 

Einamieji klausimai 

6. Dėl K. Girulio automobilio transportavimo išlaidų kompensavimo 

7. Dėl LTU rinktinės aprangos važiavimui į Europos jaunių lygos varžybas 

8. Dėl Kauno miesto šaudymo klubo prašymo apmokėti už šaudyklos eksploatavimą už jose 

vykdomas Kauno m. varžybas 

9. Dėl dalyvavimo šaudymo vilčių varžybose 

10. Dėl Merūno Griškos finansavimo ir vykimo į jaunimo Pasaulio taurės šaudymo varžybas Zūlyje, 

Vokietijoje. 

11. Dėl dalyvavimo Europos jaunimo šaudymo varžybose mažo kalibro ginklais 

 

Darbotvarkės klausimas:  

1. Finansavimo taisyklių papildymas. 

Svarstyta:  

Buvo įvardinti šiuo metu stipriausius LTU šauliai, kurių dalyvavimas tarptautinėse varžybose pagal 2016 

m. biudžeto išgales bus remiamas: 

 Jūratė Česynaitė 

 Karolis Girulis 

 Gabrielė Rankelytė 

 Vilius Sabaitaitis 

 

Kiti stiprūs jaunimo amžiaus šauliai finansuojami pagal galimybę, tačiau jiems, kaip perspektyviems 

šauliams, suteikiamas adekvatus prioritetas, prieš suaugusių amžiaus šaulius. 

Jaunimo amžiaus tarptautinės varžybos taip pat yra prioritetinė kryptis. 

  

Antra grupė – kuriuos finansuojame tik dalinai (pvz. Pavelas Voitiukevičius) ir dalinai iškeliant papildomas 

sąlygas (Kristina Paliokaitė). 

 

Trečia grupė – kuriuos kviečiame/leidžiame startuoti savo lėšomis. Jų rezultatų vidurkis tik šiek tiek 

žemesnis arba tik šiek tiek didesnis nei 25 proc. kvalifikacinėje lentelėje numatyto rezultato. 

Balsuota:  

Už – 3, Prieš – 0, Susilaikė – 0 

Nutarta:  

Papildyti finansavimo taisykles pasiūlytais punktais. 

 

Darbotvarkės klausimas 

2. Atsakomybių/pareigų pasiskirstymas dėl kvalifikacinių rezultatų. 

Svarstyta 



Buvo pasiūlyta, kad R. Masalskytė turi įvardinti rezultatų vertinimo periodus ir jų pradžias bei 

pabaigas. 

Po įskaitinių varžybų S. Vaicekauskaitė papildo nacionalinės ir jaunimo rinktinių rezultatus į 

kvalifikacinių rezultatų lentelę. 

R. Masalskytė ir S. Vaicekauskaitė valdo informaciją apie nacionalinės ir jaunimo rinktinių rezultatus. 

V. Karandienė pateikia tvirtinimui varžybų sąrašą, pagal kurį bus suvesti jaunių rinktinės ir kai kurių 

stipriausių jaunučių rinktinės narių rezultatai. Šie rezultatai leis tiksliau įvertinti „jaunąsias žvaigždutes“ ir 

prijungti prie jaunimo rinktinės pasiruošimo. 

Balsuota 

Už – 3, Prieš – 0, Susilaikė – 0 

Nutarta: 

Patvirtinti pasiūlytą atsakomybių ir pareigų paskirstymą. 

 

Darbotvarkės klausimas 

3. Jaunimo rinktinės strategija. 

Svarstyta 

Buvo pasitikslinta, kad 2017 m. rinktinės bus sudaromo nuo 2016 m. rugsėjo. 

R. Masalskytė pasiūlė į 2017 m. jaunimo rinktinę atrinkti 3+3 stipriausius pistoleto šaulius (vaikinus ir 

merginas atskirai), kurie kartu dalyvautų stovyklose, atrankinėse varžybose iš kurių 3 stipriausi būtų 

siunčiami atstovauti Lietuvai užsienyje. Tokiu pačiu principu turėtų būti sudaryta ir šautuvo šaulių rinktinė. 

Atviru klausimu paliktas rinktinės narių skaičius (3+3 arba 2+2) priklausomai nuo esamų perspektyvių 

šaulių skaičiaus.  

Balsuota 

Už – 3, Prieš – 0, Susilaikė – 0 

Nutarta 

Patvirtinti pasiūlytą rinktinės strategiją. 

 

Darbotvarkės klausimas 

4. Finansavimas į pasaulio taurės etapą Miunchene. 

Svarstyta 

Pristatyta, kad varžybose startuoja Pavelas Voitiukevičius, Kristina Paliokaitė, Karolis Girulis, Jūratė 

Česynaitė. Treneris – Česlovas Pavilonis.  

Pasiūlytas finansavimas:  

 Apmokama kelionė viena transporto priemone. 

 Po vieną startą apmokėti – P. Voitiukevičiui, K. Giruliui, J. Česynaitei. K. Paliokaitei startas 

bus ar nebus apmokėtas priklausys nuo tarptautinių varžybų rezultatų Pilzene pagal anksčiau 

patvirtintus kvalifikacinius rezultatus. 

 Treneriui apmokama akreditacija ir 100 proc. maitinimas, jei važiuoja savo automobiliu ir 

vairuoja. Kitu atveju – 50 proc. 

 Nakvynė apmokama – K. Giruliui, J. Česynaitei, Č. Paviloniui. 

 

Balsuota 

Už – 3, Prieš – 0, Susilaikė – 0 

Nutarta 

Patvirtinti pasiūlytą finansavimą. 

 

Darbotvarkės klausimas 

5. Finansavimas į Pilzeno taurės varžybas Čekijoje.  

Svarstyta 

Pristatyta, kad startuoja: Viktorija Sakalauskaitė, Martyna Džapborovaitė, Kristina Šukelytė, Kristina 

Paliokaitė, Jūratė Česynaitė. Treneris – Česlovas Pavilonis. 

Pasiūlytas finansavimas: 

 Apmokama kelionė viena transporto priemone. 

 Treneriui apmokama nakvynę ir 100 % maitinimas; 

 J. Česynaitei – 2 startus, Kristinai Paliokaitei – 1 startą, jei pataikys atitinkamą rezultatą. 



 

Balsuota 

Už – 3, Prieš – 0, Susilaikė – 0. 

Nutarta 

Patvirtinti pasiūlytą finansavimą. 

 

Darbotvarkės klausimas 

6. Dėl K. Girulio automobilio transportavimo išlaidų kompensavimo. 

Svarstyta 

Dėl Karolio Girulio automobilio transportavimo išlaidų kompensavimo buvo pasiūlyta kompensuoti 80 

eur. Taip pat nutarta pasitvirtinti automobilio amortizacijos skaičiavimo taisykles, kad ateityje tokių 

klausimų nekelti.  

Balsuota  

Už – 3, Prieš – 0, Susilaikė – 0. 

Nutarta 

K. Giruliui kompensuoti 80 eurų už automobilio transportavimo išlaidas. 

 

Darbotvarkės klausimas 

7. Dėl LTU rinktinės aprangos važiavimui į Europos jaunių lygos varžybas. 

Svarstyta 

Kadangi Audimas nebegamina senos kolekcijos rinktinės aprangų, pasiūlyta aprangas pasiskolinti iš 

kitų šaulių. 

Balsuota  

Už – 3, Prieš – 0, Susilaikė – 0. 

Nutarta 

Ieškoti iš kur galima pasiskolinti LTU rinktinės aprangas. 

 

Darbotvarkės klausimas 

8. Dėl Kauno miesto šaudymo klubo prašymo apmokėti už šaudyklos eksploatavimą už jose 

vykdomas Kauno m. varžybas. 

Svarstyta 

Kadangi varžybos vykdomos Kauno miesto, o ne LŠSS šis klausimas turi būti sprendžiamas su Kauno 

miesto sporto mokykla ar savivaldybe. 

Balsuota  

Už – 3, Prieš – 0, Susilaikė – 0. 

Nutarta 

Neapmokėti Kauno miesto šaudymo klubui už šaudyklos eksploatavimą. 

 

Darbotvarkės klausimas 

9. Dėl dalyvavimo šaudymo vilčių varžybose. 

Svarstyta 

Pristatyta, kad artėja šaudymo vilčių varžybos Pilzene ir pasiūlyta siųsti 6 stipriausius jaunimo rinktinės 

šaulius, kuriuos turi pateikti Trenerių taryba. 

Balsuota  

Už – 3, Prieš – 0, Susilaikė – 0. 

 

Nutarta 

Į šaudymo vilčių varžybas bus kviečiami 6 geriausi LTU šauliai, kuriuos pateiks Trenerių tarybos 

nariai. 

 

Darbotvarkės klausimas 

10. Dėl Merūno Griškos finansavimo ir vykimo į jaunimo Pasaulio taurės šaudymo varžybas 

Zūlyje, Vokietijoje. 

Svarstyta 



Komiteto nariai buvo informuoti apie trenerio Merūno Griškos pageidavimą lydėti savo sportininkus 

(Vilių Sabataitį ir Nojų Milinį) į jaunimo Pasaulio taurės varžybas. 

Komiteto nariams, peržiūrėjus valdybos patvirtintą 2016 metų biudžetą ir varžybų sąmatą bei 

vadovaujantis KŠK posėdžio protokolo Nr. 16/2 priimtu sprendimu 6., buvo pasiūlytas tik dalinis 

finansavimas – dengti kelionės išlaidas. 

Balsuota  

Už – 3, Prieš – 0, Susilaikė – 0. 

 

Nutarta 

Apmokėti Merūnui Griškai tik kelionės išlaidas. 

 

Darbotvarkės klausimas 

11. Dėl dalyvavimo Europos jaunimo šaudymo varžybose mažo kalibro ginklais 

Svarstyta 

Buvo aptarti galimi kandidatai dalyvauti Europos jaunimo šaudymo MK ginklais čempionate ir ar jie 

ruošiasi. Iš diskusijos išplaukė, kad Gabrielė Rankelytė, Felicija Bendoriūtė ir Tomaš Avgustovski ruošiasi 

dalyvauti šiose varžybose. 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkė   Vaida Masalskytė 

Posėdžio sekretorė     Sabina Vaicekauskaitė 


