
Lietuvos šaudymo sporto sąjungos 

Kulkinio šaudymo komiteto nutarimas 

PROTOKOLAS Nr. KŠKN 16/2 

2016 m. kovo 30 – balandžio 18 d.  

 

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

elektroniniu būdu. Posėdžiuose dalyvavo KŠK nariai: komiteto pirmininkė Vaida Masalskytė, nariai: Vaida 

Kamandulienė, Virginija Karandienė ir Raminta Masalskytė. 

Keturi (4) KŠK nariai iš keturių (4) – kvorumas yra. 

 

2016 03 30  

 Klausimas: Dėl Europos jaunimo lygos varžybų sąmatos ir Pasaulio jaunimo taurės varžybų sąmatos 

tvirtinimo. 

 

Svarstyta:  

S. Vaicekauskaitė pateikė Europos jaunių lygos ir pasaulio jaunimo taurės varžybų sąmatas. 

 

Nutarta:  

Neesant prieštaravimams, sąmatos tvirtinamos.  

 

2016 03 31  

Klausimas: Dėl Kulkinio šaudymo skyriaus 2016 m. biudžeto tikslinimo gavus papildomai lėšų iš KKSD ir 

LTOK padidinus dotacijas. 

 

Svarstyta.  

Gavus papildomai lėšų iš KKSD – 1300 Eur. 2016 metais LTOK padidino dotaciją sporto federacijoms nuo 

17400 iki 20000 Eur. Todėl 2016 m. biudžete būtų galima numatyti lėšų EjČmk ir padidinti finansavimą 

Baltijos Taurės varžyboms. 

 

Nutarta.  

Nesulaukus komentarų, siūlymų ir prieštaravimų, tvirtinamas pasiūlytas biudžetas, numatant lėšas Europos 

jaunimo čempionatui mažo kalibro ginklais ir padidinus finansavimą Baltijos taurės varžyboms. 

 

 

Klausimas: Dėl Vilniaus miesto komandos vadovų siūlymo Lietuvos jaunučių Vilniaus zoną sujungti su 

Kauno zona. 

 

Svarstyta:  

Buvo pasiūlyta, kad Kauno treneriai pasitartų ir susitartų su Vilniaus atstovais patys.  

Sprendimas: Atsiradus prieštaravimams, nuspręsta nejungti Vilniaus ir Kauno zonų.  

 

2016 04 01  

Klausimas: Dėl sąmatos ir įsakymo Lietuvos vaikų ir jaunių asmeninio šaudymo sporto čempionato 

pneumatiniais ginklais vykdyti tvirtinimo. 

 

Sprendimas. Papildžius teisėjų pareigomis – tvirtinti. 

 

2016 04 12 

Klausimas: Dėl kandidatų į Erasmus+ programos finansuojamą stovyklą Lenkijoje. 

Svarstyta. Nariai buvo informuoti, kad gautas finansavimas pagal žemiau išdėstytus punktus dviem 

žmonėms vykti į Lenkiją, kvalifikacijos kėlimui. Mokymai vyktų gegužės mėnesį: 

 360 Eur kelionei (2 asm.), 180 asm.; 

 1666 Eur dalyvių vizito išlaidos (nakvynė, maitinimas), 833 Eur vienam asm.; 1 d. - 119 Eur, 

bendra trukmė 7 dienos. 



Buvo pasiūlyta kandidatais teikti rinktinių trenerius. Pasiūlyti kandidatai Raminta Masalskytė, Agnė 

Dženkaitytė, Asta Brusokienė, Česlovas Pavilonis. 

 

Sprendimas: perkalbėjus su kandidatais tvirtinti R. Masalskytės ir A. Dženkaitytės kandidatūras.  

 

Klausimas: Dėl Lietuvos jaunučių žaidynių šaudymo zoninių varžybų datos perkėlimo. 

 

Svarstyta. Trenerių taryba paprašė zoninių varžybų datą perkelti iš balandžio 15 – 17 d. į gegužės 6 – 8 d. 

 

Sprendimas. Pakeisti datą į gegužės 6—8 d. 

 

2016 04 14  

Klausimas: Dėl Europos jaunimo lygos kvalifikacinių varžybų sąmatos patikslinimo. 

 

Svarstyta: R. Masalskytė pristatė realias Europos jaunimo lygos kvalifikacinių varžybų išlaidas su prašymu 

pakoreguoti sąmatą.   

 

Sprendimas. Nesant prieštaravimų, sąmata tvirtinama.  

 
 


