
Lietuvos šaudymo sporto sąjungos 

Kulkinio šaudymo komiteto nutarimų 

PROTOKOLAS Nr. KŠK 20/1 

2020 m. sausio 3 d. 13.00-15.30 

 

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

Kaune, Partizanų g. 180. Posėdyje dalyvavo KŠK nariai: komiteto pirmininkė Vaida Masalskytė, 

nariai: Virginija Karandienė ir Raminta Masalskytė. Trys (3) KŠK nariai iš keturių (4) – kvorumas yra. 

Svečias Lietuvos šaudymo sporto sąjungos generalinė sekretorė Laura Šaučikovaitė-Astrauskienė. 

 

Posėdžio pirmininkė Virginija Karandienė 

Sekretorius Raminta Masalskytė 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. 2020 m. LČ PNG ir MKG jaunimo ir suaugusiųjų nugalėtojų apdovanojimai piniginiais prizais. 

2. „Baltic Cup“ varžybų vyksiančių 2020 m. gegužės 28 – 31 dienomis biudžeto sumos teikimo 

valdybai tvirtinti. 

3. Maitinimo normų Lietuvos šaudymo sporto sąjungos organizuojamuose varžybose 2020 m. 

nustatymas. 

4. Taikinių pirkimas 2020 m. varžybų sezonui pneumatiniais ir mažo kalibro ginklais. 

 

1. Klausimas: 2020 m. LČ PNG ir MKG jaunimo ir suaugusiųjų nugalėtojų apdovanojimai 

piniginiais prizais. 

 

Svarstyta: 

2020 m. LČ PNG ir MKG olimpinių rungčių nugalėtojams suaugusiųjų čempionatuose 

apdovanojimas skirti po 60 eurų piniginį prizą, o jaunimo čempionatuose apdovanojimams skirti po 

30 eurų piniginį prizą. 

 

Balsuota: 

Už –3, Prieš – 0, Susilaikė – 0. 

 

Nutarta: 

2020 m. sezonui skirti LČ PNG ir MKG olimpinių rungčių suaugusiųjų pirmos vietos laimėtojams 

po 60 eurų piniginį prizą, jaunimo pirmos vietos laimėtojams po 30 eurų piniginį prizą. 

 

2. Klausimas: „Baltic Cup“ varžybų vyksiančių 2020 m. gegužės 28 – 31 dienomis biudžeto 

sumos teikimo valdybai tvirtinti. 

 

Svarstyta: 

Siūlyti valdybai tvirtinti 3000 eurų sumos biudžetą „Baltic Cup“ varžybų vykdymui. 

 

Balsuota: 

Už – 3, Prieš – 0, Susilaikė – 0. 

 

Nutarta: 

Siūlyti valdybai tvirtinti 3000 eurų varžybų biudžetą. 

3. Klausimas: Maitinimo normų Lietuvos šaudymo sporto sąjungos organizuojamuose varžybose 
2020 m. nustatymas. 

 

Svarstyta: 

1. Visuose amžiaus grupėse vyr. teisėjui mokėti po 25 eurų į dieną. 

2. Visuose amžiaus grupėse vyr. sekretoriui mokėti po 25 eurus į dieną. 

3. Kitiems teisėjams mokėti po 20 eurų per dieną. 

4. Pagalbiniams darbuotojams nepriklausomai nuo amžiaus grupių mokėti po 11 eurų į dieną. 



*Lietuvos čempionatų MKG ir PNG teisėjavimo sąmata turi būti suderinta su teisėjų kolegija ir 

patvirtinta komiteto.  

*LČ MKG teisėjavimo išlaidos neviršytų 500 eurų sumos, o LČ PNG neviršytų 300 eurų 

sumos. Viršijus numatytas lėšas, būtini poreikį pagrindžiantys dokumentai. 

 

 

Balsuota: 

Už – 3, Prieš – 0, Susilaikė – 0. 

 

Nutarta: 

Nustatyti sekančias pinigines maitinimo kompensavimo išlaidas ir teikti valdybai tvirtinti.  

1. Visuose amžiaus grupėse vyr. teisėjui mokėti po 25 eurų į dieną. 

2. Visuose amžiaus grupėse vyr. sekretoriui mokėti po 25 eurus į dieną. 

3. Kitiems teisėjams mokėti po 20 eurų per dieną. 

4. Pagalbiniams darbuotojams nepriklausomai nuo amžiaus grupių mokėti po 11 eurų į dieną. 

*Lietuvos čempionatų MKG ir PNG teisėjavimo sąmata turi būti suderinta su teisėjų kolegija ir 

patvirtinta komiteto. 

4. Klausimas: Taikinių pirkimas 2020 m. varžybų sezonui pneumatiniais ir mažo kalibro ginklais. 

Svarstyta: 

Pateikta trenerių Juozo Budrio, Česlovo Pavilonio ir Tatjanos Klimovos atsakingų už taikinių 

užsakymą ir priežiūrą paraiška 2020 m. Lietuvoje vykdomų varžybų pneumatinių ir mažo kalibro 

ginklų sumoje už 1014,33 eurus. Paraiška pridedama. 

Balsuota: 

Už – 3, Prieš – 0, Susilaikė – 0. 

 

Nutarta: 

Patvirtinti taikinių pirkimą ir pavesti generalinę sekretorę užsakyti taikinius už nustatytą 1014,33 eurų 

sumą. 


