
Lietuvos šaudymo sporto sąjungos 

Kulkinio šaudymo komiteto nutarimų 

PROTOKOLAS Nr. KŠK 19/1 

2019 m. vasario 5 d. – kovo 20 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. 

 

2019 02 07 

Klausimas: dėl Europos čempionato (PNG) komandos sudėties sudarymo ir rinktinės formavimo, bei 

finansavimo. 

 

Svarstyta: 

Buvo pasiūlyta EČ PNG rinktinę sudaryti sekančios sudėties ir tokiomis finansavimo sąlygomis: 

Greta Rankelytė (apmokėti kelionės, starto, nakvynės ir 30 proc. maitinimas) 
Gabrielė Rankelytė (apmokėti kelionės, starto, nakvynės ir 30 proc. maitinimas) 

Jakaterina Ždanova (apmokėti kelionės, starto, nakvynės ir 30 proc. maitinimas) 

Karol Belevič (apmokėti starto ir kelionės (nes važiuoja bendrame automobilyje) 

Vida Zvicevičienė (apmokėti kelionės, akreditaciją, nakvynės ir 100 proc. maitinimas) 

Karolis Girulis (apmokėti kelionės, starto, nakvynės). 

Jūratė Česynaitė (apmokėti kelionės, starto, nakvynės. 

Martyna Džapbarovaitė (apmokėti kelionės, starto, nakvynės. 

Česlovas Pavilonis (apmokėti kelionės, akreditacijos, nakvynės ir 100 proc. maitinimas) 

Vida Zvicevičienė (apmokėti kelionės, akreditaciją, nakvynės ir 100 proc. maitinimas) 

Tatjana Klimova (apmokėti akreditaciją ir kelionės išlaidas, nakvynę ) 

Raminta Masalskytė ir Vidmantas Pauliukevičius (Nakvynės ir maitinimo išlaidos 100 proc. treneris/ 

vairuotojas) 

 

Balsuota: 

Už – 4, Prieš – 0, Susilaikė – 0. 

 

Nutarta: 

Nutarta patvirtinti rinktinės sudėtį pagal pateiktą svarstyti sąrašą su jame numatytomis finansavimo 

sąlygomis. 

 

2019 02 07 

Klausimas: dėl LČ asmeninėje olimpinėje rungtyje piniginio prizo sumoje 60,00 eurų už pirmą vietą 

skyrimo.  

 

Svarstyta: 

Finansinės galimybės dėl piniginio prizo skyrimo Lietuvos čempionams olimpinėse rungtyse PNG ir 

MKG čempionatuose. 

 

Balsuota: 

Už – 4, Prieš – 0, Susilaikė – 0. 

 

Nutarta: 

2019 m. sezonui skirti LČ PNG ir MKG olimpinių rungčių čempionams po 60,00 eurų piniginį prizą. 

 

2019 03 06 

Klausimas: Įtraukus sportininką Karol Belevič į Europos čempionato sudėtį sportininkui reikalingi 

rinktinės apranga. 

 

Svarstyta: 

Svarstyta 1 komplekto paradinės aprangos rinktinės nariui įsigijimo galimybės. 



 

Balsuota: 

Už – 4, Prieš – 0, Susilaikė – 0. 

 

Nutarta: 

LŠSS sąskaitą nupirkti apatinę paradinės aprangos dalį, t.y kelnes sumoje iki 60,00 eurų . 

 

2019 03 18 

Klausimas: Dėl Jaunučių čempionato sąmatos ir dėl jaunimo asmeninio-komandinio bei MIX 

čempionų apdovanojimo 

 

Svarstyta: MIX komandų  piniginių prizų skyrimas. 

Jaunimo asmeninio čempionato čempionus apdovanoti 30 eurų piniginiais prizais. 

 

Balsuota: 

Už – 4, Prieš – 0, Susilaikė – 0. 

 

Nutarta: 

MIX komandas čempiones neapdovanoti piniginiu prizu 

Jaunimo asmeninio čempionato čempionus apdovanoti 30 eurų piniginiais prizais. 

 


