
Lietuvos šaudymo sporto sąjungos 

Kulkinio šaudymo komiteto posėdžio  

PROTOKOLAS Nr. KŠK 16/1 

2016 m. kovo 21 d. 18.30–20.00 

 

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

konferenciniame Skype pokalbyje. 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. Pareigų tarp komiteto narių pasiskirstymas. 

2. Trenerių tarybos ir teisėjų tarybos steigimas. 

3. Trenerių tarybos kandidatų tvirtinimas. 

4. Jaunių, jaunučių ir vaikų čempionatų nuostatai. 

5. Informacijos sklaida. 

6. Rinktinės atrankos ir finansavimo kriterijų svarstymas. 

7. 2016 m. biudžeto aptarimas ir tvirtinimas. 

8. Kito susitikimo laiko ir datos numatymas. 

 

Darbotvarkės klausimas:  

1. Pareigų tarp komiteto narių pasiskirstymas. 

 

Svarstyta:  

Pareigas tarp komiteto narių pasiskirstyti sekančiai: 

 Vaida Kamandulienė atsakinga už teisėjų veiklos koordinavimą 

 Virginija Karandienė – Jaunių, jaunučių ir vaikų čempionatų nuostatų ir varžybų rengimą, 

protokolų ruošimą ir ataskaitų ruošimą po jų. Klausimus dėl varžybų nuostatų ir teisėjavimo 

derinant su Vaida Kamanduliene. 

 Raminta Masalskytė – trenerių veiklos koordinavimą 

 Vaida Masalskytė – komiteto veiklos organizavimą ir atstovavimą LŠSS valdyboje. 

Balsuota:  

Už – 4, Prieš – 0, Susilaikė – 0 

 

Nutarta:  

Pareigas tarp komiteto narių pasiskirstyti sekančiai: 

 Vaida Kamandulienė atsakinga už teisėjų veiklos koordinavimą 

 Virginija Karandienė – Jaunių, jaunučių ir vaikų čempionatų nuostatų ir varžybų rengimą, 

protokolų ruošimą ir ataskaitų ruošimą po jų. Klausimus dėl varžybų nuostatų ir teisėjavimo 

derinant su Vaida Kamanduliene. 

 Raminta Masalskytė – trenerių veiklos koordinavimą 

 Vaida Masalskytė – komiteto veiklos organizavimą ir atstovavimą LŠSS valdyboje. 

 

Darbotvarkės klausimas 

2. Trenerių tarybos ir teisėjų tarybos steigimas. 
Svarstyta 

Dėl Trenerių tarybos ir teisėjų tarybos steigimo būtinumo. 

Balsuota 

Už – 4, Prieš – 0, Susilaikė – 0 

 

Nutarta: 

Dėl Trenerių tarybos ir teisėjų tarybos steigimo nutarta teikti siūlymą LŠSS valdybai, kad būtų įsteigti 

Kulkinio šaudymo komiteto patariamieji organai – Trenerių Taryba ir Teisėjų Taryba. Tarybų nuostatai 

tvirtinimui bus pateikti artimiausiame valdybos posėdyje. 

 



Darbotvarkės klausimas 

3. Trenerių kandidatų tvirtinimas. 

Svarstyta 

Trenerių tarybos pirmininkė Raminta Masalskytė pasiūlė kandidatus: Astą Brusokienę, Vidą 

Zvicevičienę, Česlovą Pavilonį ir Virginiją Pabalienę. 

Balsuota 

Už – 4, Prieš – 0, Susilaikė – 0 

 

Nutarta 

Tvirtinti Trenerių tarybos pirmininkės Ramintos Masalskytės pasiūlytus kandidatus: Astą Brusokienę, 

Vidą Zvicevičienę, Česlovą Pavilonį ir Virginiją Pabalienę. 

 

Darbotvarkės klausimas 

4. Jaunių, jaunučių ir vaikų čempionatų nuostatai. 

Svarstyta 

Jaunių, jaunučių ir vaikų čempionatų nuostatų nutarta parengti projektą pagal atskiras amžiaus grupes, 

jas suderinus su Trenerių ir Teisėjų Tarybomis. 

Balsuota 

Už – 4, Prieš – 0, Susilaikė – 0 

 

Nutarta 

Dėl Jaunių, jaunučių ir vaikų čempionatų nuostatų nutarta parengti projektą pagal atskiras amžiaus 

grupes. Projektą tvirtinti tik suderinus su Trenerių ir Teisėjų Tarybomis. 

 

Darbotvarkės klausimas 

5. Informacijos sklaida 

Svarstyta 

Dėl Informacijos sklaidos įpareigoti LŠSS generalinį sekretorių informaciją apie: 

a) Kvietimus į varžybas atsiųsti KŠK nariams ir talpinti LŠSS tinklapyje, LŠSS Facebook puslapyje, 

siųsti el.paštu šaudymo sporto treneriams ir sporto mokymo įstaigoms, bei šaudymo sporto 

klubams; 

b) Varžybų rezultatus talpinti LŠSS tinklapyje ir Facebook paskyroje kiekvienos varžybų dienos 

pabaigoje arba ne vėliau kaip kitą dieną iki pietų; 

c) LŠSS valdybos ir KŠK susirinkimų sprendimus viešinti LŠSS tinklapyje. 

Balsuota 

Už – 4, Prieš – 0, Susilaikė – 0. 

 

Nutarta 

Dėl Informacijos sklaidos įpareigoti LŠSS generalinį sekretorių informaciją apie: 

a) Kvietimus į varžybas atsiųsti KŠK nariams ir talpinti LŠSS tinklapyje, LŠSS Facebook puslapyje, 

siųsti el.paštu šaudymo sporto treneriams ir sporto mokymo įstaigoms, bei šaudymo sporto 

klubams; 

b) Varžybų rezultatus talpinti LŠSS tinklapyje ir Facebook paskyroje kiekvienos varžybų dienos 

pabaigoje arba ne vėliau kaip kitą dieną iki pietų; 

c) LŠSS valdybos ir KŠK susirinkimų sprendimus viešinti LŠSS tinklapyje. 

 

Darbotvarkės klausimas 

6. Rinktinės atrankos ir finansavimo kriterijų svarstymas 

Svarstyta 

Pristatyti esami atrankos ir finansavimo kriterijai. Pasiūlyta parengti naują pasiūlymą ir tvirtinti tik 

apsvarsčius su trenerių taryba. 

Balsuota  

Už – 4, Prieš – 0, Susilaikė – 0. 

 

 



Nutarta 

Dėl rinktinės atrankos ir finansavimo kriterijų nutarta parengti naują pasiūlymą ir tvirtinti tik 

apsvarsčius su trenerių taryba. 

 

Darbotvarkės klausimas 

7. 2016 m. biudžeto aptarimas ir tvirtinimas. 

Svarstyta 

Pristatytas 2016 metų biudžeto projektas. Pasiūlyta, kad prieš kiekvieną renginį su KŠK nariais turi būti 

suderinta ir patvirtinta LŠSS generalinio sekretoriaus parengta sąmata ir Įsakymo projektas. Pasiūlyta, kad 

kartą per mėnesį, mažiausiai kartą per du mėnesius būtų peržiūrimas einamasis 2016 m. KŠK biudžetas 

(teikia LŠSS generalinis sekretorius), kad įvertinus pajamų ir išlaidų balansą, tiksliau planuoti tolimesnes 

veiklas. 

Balsuota 

Už – 4, Prieš – 0, Susilaikė – 0 

 

Nutarta 

1. Dėl 2016 m. biudžeto nutarta valdybai siūlyti taip: 

Kulkos biudžetas 42720 

Svarbiausios    

Europos čempionatas Png 6000 

Jaunimas   

EYL finalas  2500 

EYL 2000 

Šaudymo vilčių varžybos  1000 

Jaunių taurė 3000 

Kitos varžybos 500 

Lietuvos varžybos    

LČ pn 1590 

LČ mk 2400 

Lietuvos taurė PN 700 

Lietuvos taurė MK 700 

Čempionatai (jauniai, jaunučiai) 800 

Tarptautinės varžybos   

Pilzenas 700 

Pasaulio taurė Miunchenas 1661 

Bavaria Cup 2570 

Universitetų čempionatas 1000 

Baltic Cup  1000 

Puckas 1100 

Kitos išlaidos    

saugykla 179 

Trenerių kvalifikacijos kėlimas Lietuvoje 1000 

Teisėjų kvalifikacijos kėlimas 1000 

Stovyklos    

MTS EYL 200 

MTS PT 200 

MTS EČ 200 

Rezervas 1500 

SKOLA (PVM) 9220 

 

2. Prieš kiekvieną renginį su KŠK nariais turi būti suderinta ir patvirtinta LŠSS generalinio sekretoriau 

parengta sąmata ir Įsakymo projektas. 

3. Kartą per mėnesį, mažiausiai kartą per du mėnesius būtų peržiūrimas einamasis 2016 m. KŠK 

biudžetas (teikia LŠSS generalinis sekretorius), kad įvertinus pajamų ir išlaidų balansą, tiksliau 

planuoti tolimesnes veiklas. 

 



Darbotvarkės klausimas 

8. Kito susitikimo laiko ir datos numatymas 

Svarstyta 

Nustatyti ateinančio posėdžio datą. Pasiūlyta, kad komiteto posėdžiai būtų šaukiami pagal poreikį.  

Balsuota: 

Už – 4, Prieš – 0, Susilaikė – 0. 

 

Nutarta 

KŠK kitas susitikimas bus šaukiamas pagal poreikį. 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkė ir sekretorė   Vaida Masalskytė 


