
Lietuvos šaudymo sporto sąjungos 

Kulkinio šaudymo komiteto posėdžio  

PROTOKOLAS Nr. KŠK 16/5 

2016 m. spalio 10 d.  

 

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

konferenciniame Skype pokalbyje. Posėdyje dalyvavo KŠK nariai: komiteto pirmininkė Vaida Masalskytė, 

nariai: Virginija Karandienė ir Raminta Masalskytė. Svečio teisėmis LŠSS vykdantysis direktorius Dainius 

Šimkaitis. 

Trys (3) KŠK nariai iš keturių (4) – kvorumas yra. 

 

DARBOTVARKĖ: 

 

1. 2016 metų biudžeto klausimai: 

 Maistpinigiai 

 Avansą gavusių neatsiskaitymas 

 Skola už LŠSS pirkinius 

 2016 metų starto mokesčiai 

 Biudžeto likutis 

 

2. 2016 metų Lietuvos Taurės varžybos pneumatiniais ginklais 

3. KŠK veiklos planas 2017 metams. 

4. 2017 metų kulkinio šaudymo varžybų kalendorius 

5. 2017 metų kulkinio šaudymo rinktinė 

6. Projektų teikimas sporto fondui dėl 2017 metų finansų 

7. 2017 metų projekto el. taikiniams teikimas sporto fondui 

8. LŠSS nario bilietai ir jų tolimesnis pratęsimas. 

9. Einamieji klausimai 

 

 

 

Darbotvarkės klausimas:  

1. 2016 metų kulkinio šaudymo biudžeto klausimai 

                    Svarstyta: 

a. KŠK nariai buvo informuoti apie trenerius, kurie gavo avansą ir iki šiol neatsiskaitė su LŠSS: 

i. Europos čempionatas PnG – M.G. 222,- Eur 

ii. Erasmus+ trenerių mobilumo projektas – A.Dž. 677,77 Eur 

iii. Už šovinius ir dalyvavimą Pasaulio studentų šaudymo čempionate bus atsiskaityta 

iki š.m. gruodžio mėn.pradžios 

 

b. Dėl iki šiol neperduotos informacijos apie startinius mokesčius, pavesta D. Š. susisiekti su 

LŠSS g.s. S. V. ir sutikslinti šią informaciją. 

 

c. Patikinta, kad Alytaus ir Vilniaus šaudymo klubų atstovai iki š.m. gruodžio mėnesio pabaigos 

atsiskaitys su LŠSS už pirktus šovinius. 

 

d. Nario mokesčių nesumokėję klubai: VšĮ Šaudymo sporto klubas „GSKA“, Kauno šaudymo 

sporto klubas „Kulka“, ASU Sporto klubas „Pilėnai“, Vilniaus sporto klubas „Polonia“, 

Kauno šaudymo sporto klubas „Šūvis“, VšĮ šaudymo sporto klubas „9 gramai“, Raseinių 

šaudymo klubas, Šakių sporto klubas „Kalibras“, Marijampolės šaulių klubas, Šaudymo 

klubas „Sporting LT“ buvo dar kartą paraginti. Pavesta LŠSS v. d. D. Š. išsiaiškinti dėl 

klubų tolimesnės veikos ir narystės LŠSS: „GSKA“, „Kulka“, „Šūvis“, „9 gramai“. 

 

Nutarta:  

Pritarti pasiūlymams biudžeto klausimams išspręsti. 



 

Darbotvarkės klausimas:   

2. Dėl 2016 metų Lietuvos Taurės pneumatiniais ginklais vykdymo 

Svarstyta: 

Perkelti LŠSS Lietuvos Taurės pneumatiniais ginklais varžybų vykdymo datą iš 2016 metų spalio 

21 – 23 d. į spalio 28 – 30 d. dėl LR Seimo rinkimų antrojo etapo, vyksiančio spalio 23 d. 

 

Nutarta: 

Atsižvelgus į LŠSS taurės varžybų vyr.teisėjo pastabą, kad data sutinka su Seimo rinkimais, pritarta 

datos keitimui į š.m. spalio 28—30 d. priminta, kad varžybų sąmata ir varžybų koordinatorių / 

teisėjų sąrašas su jų pareigomis taip pat turi būti patvirtintas iš anksto. 

 

Dienotvarkės klausimas: 

3. KŠK veiklos planas 2017 metams. 

 

Svarstyta: 

Pasiūlyta organizuoti po vieną KŠK posėdį per mėnesį. Esant būtinybei dažniau, arba elektroniniu 

būdu. Diskutuota dėl artimiausios KŠK posėdžio datos, siūlant 2016 metų lapkričio mėnesio 

pradžią. 

 

Nutarta: 

Nuspręsta kitą KŠK posėdį organizuoti Vilniuje dalyvaujant visiems KŠK nariams ir LŠSS 

vykdančiajam direktoriui Dainiui Šimkaičiui. Numatyta preliminari data – lapkričio 7—13 d. 

 

Dienotvarkės klausimas: 

4. 2017 metų kulkinio šaudymo varžybų kalendorius 

 

Svarstyta: 

Aptartas 2017 metų kulkinio šaudymo varžybų kalendoriaus projektas. Pasiūlyta sporto mokyklos, 

varžybų organizatoriams suteikti šiek tiek daugiau laiko atsiųsti galutines renginių datas 

 

Nutarta: 

Nutarta 2017 m. šaudymo sporto renginių kalendorių peržiūrėti ir galutinį variantą suderinti iki 

spalio 20 d. 

 

Dienotvarkės klausimas: 

5. 2017 metų Lietuvos kulkinio šaudymo rinktinė 

 

Svarstyta: 

Atsižvelgiant į įvairių sporto mokyklų sportininkų tarifikavimo tvarkas ir realius sportininkų 

pasiekimus bei dalyvavimą Lietuvos bei tarptautinėse varžybose, buvo iškelta idėja, sudarant 2017 

m. šaulių rinktines išskirti I ir II rinktines, jų nariams numatant kiek kitokius finansavimo kriterijus.  

 

Nutarta: 

Prie šio klausimo bus grįžti jau turint rinktinės kandidatų sąrašus. 

 

Dienotvarkės klausimas: 

6. Projektų teikimas sporto fondui dėl 2017 metų finansų 

 

Svarstyta: 

a. Būtinai numatyti kvalifikacijos kėlimą teisėjams dėl elektroninių taikinių ir LŠSS tinklapio 

administravimo.  

b. Taip pat numatyti trenerių kvalifikacijos kėlimo ir informacinį-diskusinį seminarą, po kurio 

būtų įteikti sertifikatai / diplomai. Diplomuose būtinai turi būti įrašytos valandos, labai 



reikalingos trenerių tarifikavimui. Šiais metais turėtų būti suorganizuotas vienos dienos 

posėdis gruodžio mėnesį. 

 

            Nutarta: 

            Teikiant projektą būtinai numatyti ir įtraukti minėtuosius trenerių kvalifikacijos kėlimo kursus. 

 

Dienotvarkės klausimas: 

7. 2017 metų projekto el. taikiniams teikimas sporto fondui 

 

            Svarstyta: 

 2017 m. pateikti projektą dėl  10 elektroninių taikinių ir reikalingos kompiuterinės įrangos bei 

programų įsigijimo. 

 

Nutarta: 

Pritarta pasiūlymui pateikti projektą dėl elektroninių taikinių, kompiuterinės įrangos bei programų 

įsigijimo. 

 

Dienotvarkės klausimas: 

8. LŠSS nario bilietai ir jų tolimesnis pratęsimas. 

 

Svarstyta: 

Vadovaujantis naujais LŠSS įstatais ir prašymais turėti LŠSS nario bilietus buvo pristatyta idėja: 

a. Šauliams iki 18 metų įvesti LŠSS šaulių korteles, kurios būtų pratęsiamos kiekvienais metais. 

Kortelės būtų papildytos geriausiais asmeniniais pasiekimais. 

b. Vyresniems nei 18 metų šauliams būtų įvestos LŠSS asocijuoto nario kortelės. Jos taip pat 

galiotų tik metus laiko ir galėtų būti papildytos geriausiais asmeniniais pasiekimais, 

informacija apie leidimą ginklams. Pagal LŠSS įstatus jie būtų LŠSS nariais tik 1 metus ir 

kaip asocijuoti nariai neturėtų balso teisės per LŠSS GA. 

 

            Nutarta:  

Įpareigoti D. Š. padaryti asocijuoto nario kortelių bei šaulio kortelių maketus, pateikti juos KŠK     

nariams. Gavus pritarimą, toliau komunikuoti dėl idėjos įgyvendinimo su LŠSS valdyba.                                                 

 

 

            Dienotvarkės klausimas: 

9. Einamieji klausimai: 

 

9.1 Taikinių poreikis 2016 – 2017 metų kulkinio šaudymo varžyboms 

 

Svarstyta: 

Aptarta, kad  D.Š davus užklausą dėl taikinių poreikio artėjančioms varžyboms 2016 m. ir 2017 m. 

informaciją pateikė Virginija Karandienė.  

 

Nutarta: 

Tikslinant pareigų ir tarybų funkcijas, pritarta, kad esamuoju klausimu atsakingais turi būti Teisėjų 

tarybos nariai. 

 

9.2 Dėl PLSŽ kulkinio šaudymo rungties organizavimo ir Baltijos Taurės varžybų 

 

Svarstyta: 

Planuojant 2017 metų LŠSS renginius, atkreiptas dėmesys, kad kitais metais LŠSS bus atsakinga 

organizuojant PLSŽ ir Baltijos taurės varžybas.  

a. Dėl nežinimo finansavimo 2017 metais ir neaiškios situacijos dėl Rokiškio šaudyklos 

pasiūlyta mintis  prašyti Latvijos šaudymo federacijos kitais metais organizuoti Baltijos 



taurės varžybas. Atsakingais asmenimis dėl bendravimo ir susitarimo su Latvijos ŠF 

numatant LŠSS prezidentą ir vykdantįjį direktorių. 

b. Dėl PLSŽ šaudyklos būklės bei salės tinkamumo įvertinimo vykdyti atitinkamai MK ir PnG 

rungčių varžybas pasiūlyta tvirtinti šios sudėties komisiją: 

i. Varžybų vyr.teisėjas Juozas Budrys 

ii. KŠK narė Virginija Karandienė 

iii. LSFS generalinė sekretorė Agnė Vanagienė 

iv. LŠSS vykdantysis direktorius Dainius Šimkaitis 

v. LŠSS viceprezidentė Vaida Masalskytė 

Numatyta dar šiais metais apsilankyti KSŠK šaudykloje bei kitose patalpose, kur būtų 

planuojamos vykdyti PLSŽ šaudymo sporto varžybos ir pateikti vieningą nuomonę dėl jų 

tinkamumo. 

             Nutarta: 

Pritarta pasiūlymams įpareigoti LŠSS Prezidentą ir vykdantįjį direktorių komunikuoti su Latvijos 

ŠF dėl Baltijos Taurės varžybų vykdymo, nesutikus Latvijos ŠF, toliau bendrauti su Estijos ŠF. 

Tvirtinti pasiūlytą komisiją MK ir PnG šaudyklų būklei įvertinti, kuriose būtų vykdomos PLSŽ 

kulkinio šaudymo rungtys. 

9.3 Dėl Europos Jaunimo Lygos Finalo maistpinigių skirimo komandos vadovei. 

 

Svarstyta: 

Vadovaujantis 2016 09 15 Nr. KŠKN 16/6 nutarimu siūlyta pakoreguoti sprendimą ir skirti 

komandos vadovei, R. Masalskytei 100% maistpinigių normos. 

 

Nutarta: 

 Europos Jaunimo Lygos Lietuvos komandos vadovei Ramintai Masalskytei skirti 100% 

maistpinigių normos, minėtų varžybų metu. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkė   Vaida Masalskytė 

Posėdžio sekretorius   Dainius Šimkaitis 


