
Lietuvos šaudymo sporto sąjungos 

Kulkinio šaudymo komiteto posėdžio  

PROTOKOLAS Nr. KŠK 16/2 

2016 m. kovo 30 d.  

 

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

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

Kamandulienė, Virginija Karandienė ir Raminta Masalskytė. 

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

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl kelionės išlaidų kompensavimo, kelionei į ELLEY šaudyklą, ginklų atšaudymui. 

2. Dėl Europos jaunių lygos atrankos varžybų sąmatos tvirtinimo. 

3. Dėl Karolio Girulio automobilio taisymo išlaidų padengimo. 

4. Dėl Lietuvos teisėjų kandidatų pateikimo į 2017 Europos šaudymo čempionatus. 

5. Dėl Jaunių čempionato sąmatos tvirtinimo. 

6. 2016 metų biudžetas ir finansavimo kriterijai. 

 

Darbotvarkės klausimas:  

1. Dėl kelionės išlaidų kompensavimo, kelionei į ELLEY šaudyklą, ginklų atšaudymui. 

Svarstyta:  

Dėl kelionės išlaidų kompensavimo, R. Spėčiui, J. Jancevič ir K. Giruliui, kurie kovo 17-18 d. vyko į 

Vokietiją, ELLEY šaudyklą, ginklų atšaudymui. Kelionei apie 300 eurų ir nakvynei 80 eurų.  

Balsuota:  

Už – 0, Prieš – 4, Susilaikė – 0 

 

Nutarta:  

Nekompensuoti, kadangi visos išlaidos planuojamas iš anksto ir jos suderinamos pagal patvirtintą 2016 

m. biudžetą. 

 

Darbotvarkės klausimas 

2. Dėl Europos jaunių lygos atrankos varžybų sąmatos tvirtinimo. 

Svarstyta 

Trenerių tarybos pirmininkė Raminta Masalskytė pateikė trenerių tarybos prašymą dėl Europos jaunių 

lygos atrankinių varžybų išlaidų kompensavimo ir planuojamą sąmatą. 

Balsuota 

Už – 4, Prieš – 0, Susilaikė – 0 

 

Nutarta: 

Patvirtinti trenerių tarybos pirmininkės R. Masalskytės siūlymą. 

 

Darbotvarkės klausimas 

3. Dėl Karolio Girulio automobilio taisymo išlaidų padengimo. 

Svarstyta 

K. Giruliui važiuojant į Europos čempionatą, sugedo automobilis ir pateiktas prašymas kompensuoti 

išlaidas už automobilio remontą. 

Balsuota 

Už – 0, Prieš – 4, Susilaikė – 0 

 

Nutarta 

Nekompensuoti, kadangi visos išlaidos planuojamas iš anksto ir jos suderinamos pagal patvirtintą 2016 

m. biudžetą. 

 

 

 



Darbotvarkės klausimas 

4. Dėl Lietuvos teisėjų kandidatų pateikimo į 2017 Europos šaudymo čempionatus. 

Svarstyta 

Europos šaudymo konfederacija atsiuntė formas dėl teisėjavimo 2017 Europos šaudymo 

čempionatuose. Siūloma teikti Vaidos Kamandulienės kandidatūrą. Jei ESC neatrinktų nė vieno kandidato, 

planuoti, kad 2017 m. vieno teisėjo dalyvavimą finansuotų LŠSS KŠK, jį įpareigojant savo patirtimi 

pasidalinti su kitais teisėjais, treneriais ir patarimais sportininkams. 

 

Darbotvarkės klausimas 

5. Dėl jaunių čempionato sąmatos tvirtinimo.  

Svarstyta 

Balandžio 9 d. Kaune vyks jaunių čempionatas. Pateikta čempionato planuojama sąmata tvirtinimui. 

Balsuota 

Už – 3, Prieš – 0, Susilaikė – 1. 

 

Nutarta 

Tvirtinti pateiktą jaunių čempionato sąmatą. 

 

Darbotvarkės klausimas 

6. 2016 biudžetas ir finansavimo kriterijai. 

Svarstyta 

Buvo pasiūlytas 2016 metų biudžeto planas, atrankos į rinktinę ir finansavimo kriterijai.  

Siūlomi atrankos ir finansavimo kriterijai: 

·        Rezultatai paskaičiuoti pagal paskutinius dvejus Europos ir Pasaulio čempionatus. Jei pasikeitė 

taisyklės, senesnio rezultato neįtraukiau. 

·        Siūloma finansuoti sekančiai sportininkus: 

o   Jei varžybose (numatyti sąrašą) rezultatų vidurkis atitinka rezultatą didesnį nei 25 proc. 

(žalia spalva) – apmokėti startą 

o   Jei didesnis nei 50 proc. (mėlyna spalva) – apmokėti startą ir kelionę 

o   Jei didesnis nei 75 proc. (raudona spalva) – apmokėti startą, kelionę ir nakvynę 

o   Savo lėšomis tarptautinėse varžybose (numatyti sąrašą) siūloma leisti startuoti tik tuos 

sportininkus, kurie pataiko daugiau nei MQS (juoda spalva). 

·        Siūloma finansuoti sekančiai trenerius: 

o   Maistpinigių 50 proc. nuo normos mokėti, tik jei per tarptautines varžybas pataikė 

didesnį rezultatą, nei jo vidurkis buvo. 

o   Komandos vadovui/treneriui apmokama kelionė, akreditacija, nakvynė ir 100 proc. 

maitinimas 

o   Treneriui/vairuotojui, vykstančiam savo automobiliu apmokama kelionė, akreditacija, 

nakvynė ir 100 proc. maitinimas 

o   Rinktinės treneriui (1 suaugusių +1 jaunimo šautuvo rungties, 1 suaugusių +1 jaunimo 

pistoleto rungties) apmokama kelionė, akreditacija, nakvynė ir 100 proc. maitinimas 

o   Jei vyksta daugiau nei po vieną trenerį ginklo rungtyje, išlaidos dengiamos pagal 

galimybę 

·        Kiekvienas atvejis (numatytas ar nenumatytas šiame siūlyme) teikiamas iš trenerių tarybos ir 

svarstomas bei tvirtinamas KŠK narių posėdyje. 

Pasiūlyta rezultatų vidurkius vertinti pagal 3 laikotarpius (priedas 1). 

Balsuota  

1. Dėl 2016 metų biudžeto  

Už – 4, Prieš – 0, Susilaikė – 0. 

2. Dėl atrankos kriterijų, atsižvelgiant į Trenerių tarybos pirmininkės pateiktus 1 ir 2 papildymus. 

Už – 3, Prieš – 0, Susilaikė – 1.  

 

 

 

 



Nutarta 

Patvirtinti 2016 metų biudžeto planą. Patvirtinti atrankos į rinktinę ir finansavimo kriterijus. Kiekvienas 

atvejis (numatytas ar nenumatytas finansavimo kriterijuose) teikiamas iš trenerių tarybos ir svarstomas bei 

tvirtinamas KŠK narių posėdyje. 

 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkė   Vaida Masalskytė 

Posėdžio sekretorė     Sabina Vaicekauskaitė 


