Forma patvirtinta
Lietuvos
Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro
2020 m. vasario d. įsakymu Nr. V-

(Sporto šakų federacijų aukšto meistriškumo sporto programos forma)
SPORTO ŠAKŲ FEDERACIJŲ AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMA

1. Pareiškėjas:
Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija, Žemaitės g.6-401, Vilnius,
869939955,info@lnsa.lt
(pareiškėjo pavadinimas, buveinės adresas, telefonas, el. paštas)

301511755
(juridinio asmens kodas)

2. Pareiškėjo veiklos, nurodytos įstatuose (nuostatuose, statute ar kitame steigimo dokumente)

LNSA yra nevyriausybinė sporto organizacija (asociacija), kuri rūpinasi slidinėjimo ir snieglenčių sporto
šakos plėtra Lietuvoje, jungia slidinėjimą vystančias kūno kultūros ir sporto organizacijas, klubus,
sportininkus, sportuotojus, rėmėjus, koordinuoja LNSA narių veiklą (toliau LNSA nariai - Nariai), atstovauja
Narių interesams, juos gina ir tenkina kitus viešuosius interesus, dalyvauja panašius tikslus turinčių Lietuvos
ir tarptautinių organizacijų veikloje.

3. Aukšto meistriškumo sporto programos tikslai, uždaviniai, priemonės, priemonių įgyvendinimo terminai ir
vertinimo kriterijai, lėšų poreikis priemonių įgyvendinimui ir planuojami šių lėšų šaltiniai:

Eil.
Nr.

Tikslai, uždaviniai, priemonės

1

2
Tikslas: Snieglenčių sportas ir
slidinėjimas laisvuoju stiliumi. Vykdyti
ruošimąsi Žiemos olimpinėms
žaidynėms deleguojant 1 sportininką.
Motiejus Morauskas. Europos Jaunių
olimpinis festivalis 2 sportininkai
L.P.Galagher, P. Ivanovaitė.
Uždaviniai:
1. Sausio-balandžio mėnesiais
dalyvauti tarptautinėse "Europa CUP"
ir "World CUP",FIS, varžybose,
vykdyti MTS, siekiant įvykdyti atranką
į Žiemos olimpines žaidynes pagal
tarptautinius kriterijus

2. 2. birželio-spalio mėnesiais vykdyti
mokomasias treniruočius stovyklas
(MTS), vadovaujantis programa
"Pekinas 2022". Rugpjūčio, Rugsėjo,
1
Lapkričio mėn.-gruodžio mėn.
Dalyvauti tarptautinėse varžybose.

Valstybės
biudžeto
Priemonės
lėšomis
Prašoma įgyvendinimu
Priemonės
Priemonės
planuojamos
Priemonių
valstybės
i skiriamų
įgyvendinimui įgyvendinimui
įsigyti sporto
įgyvendinimo
biudžeto lėšų nuosavų ir
skiriamų kitų
reikalinga
bazės
terminai
suma (Eur) (ar) kitų lėšų
lėšų šaltiniai
suma (Eur)
priežiūros
suma (Eur)
įrangos,
sporto
3
4
5
6
7

Priemonių
įgyvendinimo
vertinimo
kriterijai

8

1

3. 3. Dalyvauti FIS tarptautinėse
treniruočių stovyklose,balandis,
rugsėjis, spalis.
...
Priemonės:
1.1. Dalyvavimas tarptautinėse
varžybose, MTS

10000,00
6000,00

1.2. Dalyvavimas MTS ruošiantis
Žiemos olimpinėms žaidynėms, EYOF,
PČ, PJČ, FIS

5000,00
Viso:

2

2021 . 01-12m.

25000,00

užimta vieta 2040 , FIS tašk.
Fizinio
pasirengimo
patikrinai MTS
metu ir/ar po jų

7000,00

FIS, LTOK

17000,00

6-10 mėn.

2000,00

FIS, LTOK

7000,00
0,00
40000,00

4; 9-10 mėn.

...

1.Sausio -Kovo ir Spalio - Gruodžio
mėnesiais dalyvauti tarptautinėse
varžybose.

16000,00

10000,00

1.3. dalyvavimas FIS stovyklose

Tikslas: Kalnų slidinėjimas. Didinti
Lietuvos kalnų slidinėjimo rinktinės
narių ir kandidatų sportinį
meistriškumą, tinkamai vykdyti
ruošimąsi Žiemos olimpinėms
žaidynėms, Europos taurės varžyboms,
PČ,JPČ,EYOF,
pagrindiniai sportininkai Andrej
Drukarov, G.Šinkūnaitė, J.V.Lapienis.
Uždaviniai:

FIS,
LTOK,TOK,SES

15000,00

dalyvių skaičius,23.

2

2.Balandžio-Spalio mėnesiais vykdyti
mokomasias treniruočius stovyklas
(MTS), vadovaujantis pasirengimo
2022 Olimpinėms žaidynėms programa
3. Dalyvauti FIS tarptautinėse
treniruočių stovyklose
...
Priemonės:

1000,00

10000,00
1000,00

LTOK, FIS
FIS

21000,00

18000,00

8000,00

1.2. Dalyvavimas MTS vadovaujantis
pasirengimo programa

12000,00

1.3. dalyvavimas FIS camp, MTS
...
Viso:
Tikslas: Tinkamai pasiruošti 2020-2021
m. sezono Pasaulio slidinėjimo
čempionatui bei patekti į geriausiųjų 20uką komandinio sprinto slidinėjimo
rungtyje, geriausiųjų 40-uką
individualiose slidinėjimo rungtyse,
PJČ, EYOF, patekti komandinėse
rungtyse į top 20. Pagrindiniai
sportininkai M.Vaičiulis, T.Strolia,
E.Šimonutis, E.Savickaitė. Iškovoti 4
olimpinius kelialapius į Pekinas 2022.
Uždaviniai:

3

7000,00

Nuosavos,
FIS,LTOK,TOK,
SES, rėmėjų

1.1. Dalyvavimas tarptautinėse
varžybose

15000,00

22000,00
2000,00
0,00
39000,00

1-4 mėn., 10-12 užimta vieta,FIS
taškai.
mėn.
Fizinio
pasirengimo
1-12 mėn.
patikrinai MTS
10-11-12 mėn. dalyvių skaičius

1. Sausio-kovo mėnesiais dalyvauti
tarptautinėse slidinėjimo varžybose ir
MTS
2. Balandžio-lapkričio mėnesiais
3 dalyvauti MTS
3. Lapkričio-gruodžio mėnesiais
dalyvauti tarptautinėse slidinėjimo
varžybose ir MTS
...
Priemonės:
1.1. Dalyvavimas tarptautinėse
varžybose, FIS varžybų organizavimas
LTU.

20000,00
20000,00

1.2. MTS ruošiantis 2020-2021 m.
sezono Pasaulio slidinėjimo
čempionatui, PT; PT 2021-2022
sezonas

FIS,
LTOK,TOK,SES

40000,00

1-12 mėn.

1-12 mėn.

Fizinio
pasirengimo
patikrinimai MTS
metu ir/ar po jų.

1-12 mėn.

Moksliniai
medicininiai
tyrimai.

30000,00
25000,00

1.3. Dalyvavimas MTS ruošiantis
Žiemos olimpinėms žaidynėms,
EYOF,PJČ

TOK,LTOK,FIS,
rėmėjai

55000,00

30000,00
20000,00

...
Viso:

80000,00

65000,00

TOK,LTOK,FIS

50000,00
0,00
145000,00

…
Iš viso:
*Jeigu vykdant priemonę planuojama įsigyti tikslinę transporto priemonę, turi būti nurodytas
šios transporto priemonės naudojimo tikslas.

3.1. Aukšto meistriškumo sporto programos santrauka.

126000,00

98000,00

224000,00

Užimta vieta, FIS
tašk.

Šios programos pagalba siekiama puoselėti ir tobulinti Lietuvoje turimas slidinėjimo sporto tradicijas, vystyti ir plėtoti naujas slidinėjimo disciplinas,
užtikrinant skirtingų amžiaus grupių sportininkų (jaunučių, jaunių, jaunimo ir suaugusiųjų) dalyvavimą tarptautinėse varžybose, tinkamą atstovavimą Lietuvai
pasaulio čempionatuose ir žiemos olimpinėse žaidynėse. Projektas skirtas ne vien didelio meistriškumo sportininkų ugdymui, bet užtikrina sportui gabių vaikų ir
jaunimo atranką bei specializuotą ugdymą. Programa bus įgyvendinama olimpinėse žaidynėse, pasaulio čempionatuose bei kitose tarptautinėse
varžybose. Nacionalinio ir tarptautinio lygmens mokomųjų treniruočių stovyklų organizavimas ir dalyvavimas jose užtikrina turimų kompetencijų plėtojimą ir
gerosios patirties perdavimą, sporto šakos plėtrą. Programos dalyviai – Lietuvos nacionalinės, jaunimo, jaunių rinktinių kandidatai ir juos rengiantys treneriai
bei aptarnaujantis personalas.

Pareiškėjo vardu:
__________________________
Prezidentas
(pareigų pavadinimas)
A. V.
(jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti)

_________________
(parašas)

Remigijus Arlauskas

____________________
(vardas, pavardė)

