LIETUVOS NACIONALINĖS SLIDINĖJIMO ASOCIACIJOS (LNSA)
VEIKLOS PROGRAMA 2018-2022

Pagrindiniai tikslai ir prioritetai:
1. Tapti strategine sporto šaka Lietuvoje;
2. Suaugusiųjų (profesionalusis) ir jaunimo sportas – TOP 30 svarbiausiose pasaulio ir
Europos varžybose (Pasaulio, Europos čempionatai, Pasaulio taurės varžybos).
3. Lygumų ir kalnų slidinėjimo centrų, bei sniego parkų plėtra, tobulinimas regioniniu
mastu, siekiant užtikrinti sporto šakos prieinamumą ir pasiekiamumą.
4. Visų slidinėjimo rūšių, kurias atstovauja LNSA, moksleivių, masinio, bei „meistrų“
(angl. Masters) sporto aktyvus vystymas.
Numatomi darbai ir darbo veiklos principai 2018-2022 m. laikotarpiu:
5. LNSA įstatų keitimas. Numatomi pasikeitimai:
 Atsakingojo sekretoriaus pareigybė keičiama į Generalinio sekretoriaus. Dirbama
visuomeniniais pagrindais, vadovaudamasis Tarptautinio olimpinio komiteto (TOK)
olimpine chartija;
 Prezidentas ir Generalinis sekretorius kartu įgyvendina LNSA valdybos sprendimus;
 LNSA administratoriaus pareigybė keičiama į LNSA vykdančiojo direktoriaus
pareigybę;
 Steigiami 3 viceprezidentų, kurie kuruotų priskirtus komitetus bei pavaduotų
prezidentą jam nesant, pareigos;
 Prezidentas tampa LNSA vadovu (atstovu „VĮ Registrų centras“), kuris priima į darbą
kitus administracijos darbuotojus (Vykdantįjį direktorių, komiteto pirmininkus-projektų
vadovus ir t.t.), atstovauja LNSA santykiuose su kitais juridiniais asmenimis, t. y. LNSA
vardu sudaro sutartis, bet dirba visuomeniniais pagrindais (asociacijų įstatymas / TOK
olimpinė chartija).
6. Disciplinų komitetai.
 Komiteto pirmininkas skiriamas valdybos, juo gali būti ir valdybos narys, valdybos
narys gali būti ir komiteto nariu.
 Komitetų sudėtis iš 3–7 narių, turinčių balsavimo teisę. Sprendimai priimami balsų
dauguma. Susirinkimuose „korespondentinių narių“ (angl. conference members) teisėmis
gali dalyvauti ir kiti bendruomenės nariai, tačiau jie turi būti patvirtinti valdybos. Tokį
statusą turintys nariai balsuoti negali.

 Komitete turėtų būti atstovaujama: profesionalų sportas, trenerių, teisėjų tarybos,
moksleivių, masinis, bei „meistrų“ sportas, slidinėjimo centrų vystytojai, varžybų
organizatoriai;
 Kiekvienai disciplinai steigiama pareigybė - projektų vadovas, kuris tampa LNSA
samdomu darbuotoju. Projektų vadovu gali būti ir ne komiteto pirmininkas. Jam suteikiama
balsavimo teisė.
 Komiteto sudėtis, veiklos reglamentas, privalomai tvirtinami valdybos.
7. Finansų paskirstymo modelis. Atskiroms disciplinoms finansavimas numatomas
pagal nustatytus finansinių donorų kriterijus:
 Tarptautinė slidinėjimo federacija (Fédération internationale de ski / FIS). Baziniai
pinigai ir „FIS vystymo“ lėšos lieka LNSA valdybos sprendimui. Bazinė suma, kuri
skiriama LNSA sporto vystymui ir 5000 CHF (FIS development). Kitos FIS lėšos
skirstomos pagal disciplinų faktinį indėlį, pagal FIS kriterijus ir priskiriami atskiriems
komitetams. Tokiu būdu komitetai turi būti tiesiogiai suinteresuoti FIS finansavimo
didinimu (kuris priklauso nuo surengtų varžybų skaičiaus, pasaulio čempionatų dalyvių
skaičiaus ir kt.).
 Kūno kultūros ir sporto departamentas (KKSD). Pagal KKSD numatytus kriterijus
(sportininkų varžybose pasiekti rezultatai) lėšos paskirstomos disciplinoms.
 Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK). Pagal LTOK kriterijus.
 Small European Ski (SES). Pagal SES kriterijus.
 Rėmimas. Programiniu principu. Jeigu tikslinis rėmimas, tiksliniu principu.
 Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondas. Programiniu principu.
 TOK Olimpinio solidarumo programa. Programiniu principu, LTOK sąlygomis.
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