
Lietuvos šaudymo sporto sąjungos 

Kulkinio šaudymo komiteto nutarimų 

PROTOKOLAS Nr. KŠK 20/7 

2020 m. spalio 28 d. 13.00-16.30 

 

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. Dėl 2021 m. Lietuvos šaudymo sporto sąjungos rinktinės sudarymo ir patvirtinimo. 

2. Dėl 2021 m. varžybų kalendoriaus sudarymo ir tvirtinimo. 

3. Dėl Lietuvos šaudymo sporto sąjungos reklaminės atributikos įsigijimo. 

4. Dėl nuotolinio dvikryptės karjeros sporte seminaro vykdymo. 

5. Dėl Lietuvos MIX čempionato datos perkėlimo ir varžybų vykdymo formato. 

6. Dėl prizų įsigijimo. 

 

 

1. Klausimas: Dėl 2021 m. Lietuvos šaudymo sporto sąjungos rinktinės sudarymo ir patvirtinimo. 

 

Svarstyta: Trenerių tarybos pirmininkė Raminta Masalskytė pristatė trenerių tarybos sudarytą 2021 m. 

Lietuvos šaudymo sporto kulkinės disciplinos suaugusiųjų, jaunimo, jaunių ir jaunučių rinktines. 

Rinktinės kandidatų sąrašai pridedami. 

 

Balsuota: 

Už 3, Prieš – 0, Susilaikė – 0. 

 

Nutarta: 

Patvirtinti prieduose suformuotas trenerių tarybos 2021 m. suaugusiųjų, jaunimo, jaunių ir jaunučių 

rinktines 2021 metų sezonui. 

 

2. Klausimas Dėl 2021 m. varžybų kalendoriaus sudarymo ir tvirtinimo. 

Svarstyta: 

Trenerių tarybos pirmininkė Raminta Masalskytė pristatė 2021 m. kulkinio šaudymo sporto 

renginių kalendorių. 

 

Balsuota: 

Už – 3, Prieš – 0, Susilaikė – 0. 

 

Nutarta:  

Patvirtinti ir LŠSS tinklalapyje paskelbti 2021 m. renginių kalendorių. 

3. Klausimas Dėl Lietuvos šaudymo sporto sąjungos reklaminės atributikos įsigijimo. 

 

Svarstyta: 

Vykstant į varžybas ar oficialius šaudymo sporto renginius keičiamasi suvenyrais, reklamine sporto 

šakos atributika. Tuo tikslu siūloma pagaminti su Lietuvos šaudymo sporto sąjungos logotipo 

ženkliukų, rašiklių, marškinėlių, rankšluostukų, reklaminių maišelių. Reklaminei atributikai siūloma 

skirti 2050 eurų. 

Balsuota: 

Už – 0, Prieš – 0, Susilaikė – 0. 

 



Nutarta: 

Pritarti ir generalinę sekretorę įpareigoti užsakyti aukščiau minėtą LŠSS reklaminę atributiką. 

 

4. Klausimas Dėl nuotolinio dvikryptės karjeros sporte seminaro vykdymo. 

 

Svarstyta: 

Atsižvelgiant į COVID -19 situaciją siūloma vykdyti nuotolinius dvikryptės karjeros seminarą 

sportininkams su psichologu Andriumi Liachovičiumi. Seminaro data lapkričio 16 d., kaina 240 eurų. 

Balsuota: 

Už – 3, Prieš – 0, Susilaikė – 0. 

 

Nutarta: 

Pritarta ir vykdyti seminarą. 

5. Klausimas: Dėl Lietuvos MIX čempionato datos perkėlimo ir varžybų vykdymo formato. 

Svarstyta: 

Atsižvelgiant į susidariusią situaciją dėl COVID-19 Lietuvoje, siūloma Lietuvos MIX 2020 m. 

čempionatą perkelti į 2021 m. Tikslesnę datą nustatyti reaguojant į sausio vasario mėn. būsimą 

COVID-19 situaciją. 

Balsuota: 

Už – 3, Prieš – 0, Susilaikė – 0. 

 

Nutarta: 

Perkelti Lietuvos MIX čempionato pravedimą į 2021m., ir 2021 m. sezone vyktų du MIX čempionatai. 

Datą paskelbti kai tik Lietuvoje ir Alytaus savivaldybėje bus aiškesnė situacija dėl COVID-19. 

6. Klausimas: Dėl prizų įsigijimo. 

Svarstyta:  

Varžybų pravedimui (Lietuvos taurė MKG ir MIX čempionatui) iš anksto buvo užsakytos taurės, 

medaliai ir diplomai. Kadangi varžybos dėl susidariusios COVID-19 situacijos Alytaus savivaldybėje 

(neleidžia vykdyti jokių sportinių renginių), prašau leisti komitetui atlikti mokėjimą už apdovanojimus. 

Bendra apdovanojimų suma siekia 1174,00 eurų. 

 

Balsuota: 

Už – 3, Prieš – 0, Susilaikė – 0. 

 

Nutarta: 

Apmokėti apdovanojimus, juos išdalinant 2021 m. sezono metu vykdomose varžybose. 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkė                       Virginija Karandienė 

 

Sekretorius                       Raminta Masalskytė 


