
 

 

Lietuvos nacionalinės slidinėjimo asociacijos lygumų slidinėjimo komiteto 

posėdžio darbotvarkė 

 

 
2019 m. birželio 22 d., Liudiškių g. 53, Anykščiai 

Posėdžio pradžia: 10:00 val. Posėdžio pabaiga: 15:30 val. 

 

Posėdžio dalyviai: Remigijus Arlauskas, Algis Drūsys, Kazimiera Strolienė, Daumantas Jurgis 

Petrovas. Komiteto narys Petras Andrašiūnas dėl asmeninių priežasčių atsiprašė negalintis dalyvauti 

posėdyje. 

Posėdžio pirmininkas – Algis Drūsys. Posėdžio sekretorius – Daumantas Jurgis Petrovas. 

 

 

DARBOTVARKĖ 

 

1. Dėl 2018-2019 m. sezono biudžeto. 

2. Dėl 2019-2020 sezono, biudžeto. 

3. Dėl Lietuvos slidinėjimo vyrų, moterų, jaunimo, jaunių rinktinių suformavimo, rinktinių bei 

jų narių finansavimo modelio. 

4. Dėl Pekino 2022 rinktinės, Lozanos 2020 rinktinės pasirengimo LTOK lėšomis. 

5. Dėl FIS Pasaulio Jaunimo Čempionato 2020 metais pasirengimo ir dalyvavimo 

Skandinavijos taurės, SES taurės, FIS Pasaulio taurė varžybose. 

6. FIS Pasaulio Riedslidžių Čempionatas 2019, Madona, Latvija. Pasiruošimas, atranka, 

inventorius, aprangos. 

7. Ūkiniai klausimai: VW mikro-autobuso reikalingumas, remontas, ar naujos transporto 

priemonės įsigijimas; Sandėliavimo patalpų LOSC reikalingumas; kita. 

8. Lietuvos riedslidžių taurės, SES taurės, FIS varžybų 2019-2020 organizavimo komandos 

paskyrimas, organizacinių, marketingo ir rėmimo (sponsorių), prizų ir kt. Sąlygų bei 

problemų aptarimas; 

9. Kiti aktualūs klausimai. 

10. Kito susirinkimo data ir vieta. 

 

 

PROTOKOLAS  

 

1. SVARSTYTA: Dėl 2018-2019 m. sezono biudžeto. 

Remigijus Arlauskas pristatė LNSA 2018-2019 metų sezono biudžeto dokumentą, pajamų bei išlaidų 

eilutes ir apibūdino praėjusių metų finansavimo specifikas. 

 

2. SVARSTYTA: Dėl 2019-2020 m. sezono biudžeto. 

Remigijus Arlauskas išsamiai pristatė 2019-2020 m. sezono pajamų iš skirtingų finansavimo šaltinių 

planą, bei trumpai išdėstė išlaidų šiam sezonui planą, vadovaujantis praėjusių metų biudžetu. 

 



 

 

NUTARTA: 2019-2020 m. sezono biudžetą patikslinus visas plano eilutes pakartotinai svarstyti ir 

priimti kito susirinkimo metu, bet ne vėliau kaip iki rugpjūčio mėn. („UŽ“ – 4, „PRIEŠ“ – 0). 

 

3. SVARSTYTA: Dėl Lietuvos slidinėjimo vyrų, moterų, jaunimo, jaunių rinktinių 

suformavimo, rinktinių bei jų narių finansavimo modelio. 

Diskusijos metu buvo svarstoma vadovaujantis kokiais kriterijais suformuoti rinktinės narių sąrašą ir 

prieita išvados, kad pirmiausia turi būti suformuoti aiškūs atrankos į rinktines kriterijai. 

Buvo suformuluoti šie kriterijai: 

1) LNSA slidinėjimo rinktinių narių atrankos kriterijai. 

Suaugusieji (1999 m.g. ir vyresni): 

1. Rinktinės narys yra įtrauktas į LTOK teikiamą Olimpinės rinktinės kandidatų sąrašą; 

2. Rinktinės narys yra įtrauktas į LTOK teikiamo Olimpinės pamainos kandidatų sąrašą; 

3. Rinktinės narys yra 2018-2019 m. sezono Lietuvos slidinėjimo čempionato prizininkas; 

4. Rinktinės narys yra 2018-2019 m. sezono FIS taškų vidurkio geriausiųjų trejetuke tarp 

Lietuvos sportininkų. 

Kandidatai į suaugusiųjų rinktinę - suaugusiųjų slidinėjimo rinktinės kandidatus einamojo sezono 

metu sprendžia ir tvirtina komitetas. 

 

Jaunimas (2000-2001 m.g.):  

1. Rinktinės narys yra įtrauktas į LTOK teikiamą Olimpinės pamainos kandidatų sąrašą; 

2. Rinktinės narys yra 2018-2019 m. sezono Lietuvos slidėjimo čempionato jaunimo grupės 

prizininkas; 

3. Rinktinės narys yra buvęs Jaunimo Olimpinių žaidynių dalyvis ir/arba Pasaulio jaunimo 

čempionate pasiekęs Top24 asmeninį rezultatą; 

4. Rinktinės narys yra 2018-2019 m. sezono FIS taškų vidurkio geriausiųjų trejetuke tarp 

Lietuvos jaunimo grupės sportininkų. 

 

Jauniai (2002-2003 m.g.):  

1. Rinktinės narys yra Lietuvos jaunių slidinėjimo pirmenybių ir/ar čempionato prizininkas. 

Komiteto sprendimu į jaunių rinktinę gali būti priimti ir jaunučių grupių sportininkai. 

 

LNSA Slidinėjimo rinktinių narių sąrašą, atsižvelgus į nustatytus atrankos kriterijus tvirtina LNSA 

Lygumų slidinėjimo komitetas. 

 

Toliau Komiteto pirmininkas Algis Drūsys LNSA rinktinių finansavimo modelį pasiūlė vykdyti 

atskirų sportininkų krepšelių modeliu – individualiu finansavimu. Kiti komiteto nariai sprendė, ar 

toks finansavimo modelis nesudarys problemų siekiant išvengti atskaitomybės už vykdomą 

pasirengimo planą bei apribos LNSA nuo jos finansuojamų sportininkų. 

Kiti komiteto nariai pasiūlė mišrų finansavimo modelį, kartu derinant centrinį bei individualų 

finansavimo modelį, kai keletas rinktinės narių sujungia atskirus finansavimo krepšelius į bendrą 

biudžetą ir pasirengimo planą vykdo prižiūrint komiteto patvirtintam treneriui, taip sumažinant 

išlaidų poreikį. 

 



 

 

NUTARTA: Patvirtinti išdėstytus atrankos į LNSA rinktines kriterijus („UŽ“ – 4, „PRIEŠ“ – 0) bei 

taikyti mišrų rinktinių narių finansavimo modelį, kartu derinant centrinį bei individualų finansavimą 

(„UŽ“ – 4, „PRIEŠ“ – 0). 

 

5. SVARSTYTA: Dėl Pekino 2022 rinktinės, Lozanos 2020 rinktinės pasirengimo LTOK 

lėšomis. 

Remigijus Arlauskas pasiūlė strateginį tikslą, kad į Pekino 2022 metų Olimpines žaidynes patektų 2 

vyrai bei 1 moteris, o į Lozanos 2020 metų Jaunimo olimpines žaidynes deleguoti 2 vaikinus bei 1 

merginą. 

Komiteto nariai svarstė kokiu principu bus skirstomos LTOK lėšos šių rinktinių pasirengimui. 

 

NUTARTA: Vadovautis tikslui, kad į Pekino 2022 metų Olimpines žaidynes patektų 2 vyrai bei 1 

moteris, o į Lozanos 2020 metų Jaunimo olimpines žaidynes 2 vaikinai bei 1 mergina. Rinktinės 

narių pasirengimui LTOK lėšos skirstomos komiteto sprendimu („UŽ“ – 4, „PRIEŠ“ – 0). 

 

6. SVARSTYTA: Dėl FIS Pasaulio Jaunimo Čempionato 2020 pasirengimo ir  dalyvavimo 

Skandinavijos taurės, SES taurės bei FIS Pasaulio taurės varžybose. 

Komiteto nariai sutiko su bendra nuomone, kad praėjusių sezonų metu į Skandinavijos taurės 

varžybas buvo deleguojamas per mažas Lietuvos sportininkų skaičius bei į šias varžybas buvo 

nukreipta per mažai dėmesio, neįvertinant kontinentinės šių varžybų svarbos. 

Komiteto nariai bendrai sutiko, kad LNSA kaip SES narei svarbu dalyvauti SES taurėje, todėl 

kiekvienais metais turi būti deleguojami sportininkai, atstovaujantys šaliai šiose tarptautinėse 

varžybose. Taip pat Remigijus Arlauskas su Daumantu Jurgiu Petrovu pateikė mintį, kad SES 

vadovybei bus pateikta paraiška siekiant suorganizuoti SES taurės varžybas Lietuvoje. 

Komiteto nariai pritarė bendrai nuomonei, kad artėjančių sezonų metu FIS Pasaulio taurės varžybose 

Lietuvos sportininkai konkurencingai dalyvautų didesniame skaičiuje šių varžybų. 

 

NUTARTA: Išvardintiems punktams pritarta vienbalsiai („UŽ“ – 4, „PRIEŠ“ – 0). 

 

7. SVARSTYTA: Dėl FIS Pasaulio Riedslidžių Čempionato 2019, Madonoje, Latvija. 

Pasiruošimas, atranka, inventorius, aprangos. 

Komiteto nariai numatė tikslą, kad į Pasaulio riedslidžių čempionatą Madonoje būtų deleguojami 8 

sportininkai bei 2 treneriai: 2 vyrai, 2 moterys, 2 jaunimo vaikinai, 2 jaunimo merginos. 

Svarstyta ieškoti rėmėjų bei specialių pasiūlymų, kad šios rinktinės nariai būtų aprūpinti sportine bei 

reprezentacine apranga, pirštinėmis bei kitomis atstovavimo priemonėmis. 

 

NUTARTA: Į Pasaulio riedslidžių čempionatą deleguoti 8 sportininkus bei 2 trenerius: 2 vyrai, 2 

moterys, 2 jaunimo vaikinai, 2 jaunimo merginos („UŽ“ – 4, „PRIEŠ“ – 0). Aprūpinti komandą 

bendra varžybine bei reprezentacine apranga („UŽ“ – 4, „PRIEŠ“ – 0). 

 

8. SVARSTYTA: Ūkiniai klausimai: VW mikro-autobuso reikalingumas, remontas, ar naujos 

transporto priemonės įsigijimas; Sandėliavimo patalpų LOSC reikalingumas; kita. 

Daumantas Jurgis Petrovas pristatė, kad turimam VW mikroautobusui reikalinga atlikti techninė 

apžiūra, kurios patvirtinimui reikalingas šios transporto priemonės taisymas.  



 

 

Svarstyta įsigyti naują Slidinėjimo komiteto mikroautobusą už ne didesnę kaip 23 tūkst. Eurų sumą, 

o turimą VW mikroautobusą įvertinus kaštus remontuoti arba parduoti. 

Daumantui Jurgiui Petrovui pristačius esamą padėtį dėl nuomojamų LNSA patalpų Lietuvos 

Olimpiniame sporto centre Vilniuje svarstyti sutarties nutraukimą arba kapitalinį šių patalpų 

remontą. 

Komiteto narių siūlymu buvo svarstoma sutvarkyti LNSA mobiliojo ryšio kortelės naudojimą, 

atnaujinti/pakeisti sutartis bei įsigyti Microsoft Office programinės įrangos paketą priklausiantiems 

kompiuteriams. 

 

NUTARTA: vienbalsiai pritarta išvardintiems punktams, kuriuos bus siekiama išspręsti artimiausiu 

metu („UŽ“ – 4, „PRIEŠ“ – 0). 

9. SVARSTYTA: Lietuvos riedslidžių taurės, SES taurės, FIS varžybų 2019-2020 

organizavimo komandos paskyrimas, organizacinių, marketingo ir rėmimo (sponsorių), prizų 

ir kt. Sąlygų bei problemų aptarimas; Kita. 

Sprendžiamas klausimas dėl aiškios strategijos formuojant FIS Techninio delegato parengimo bei 

komandos formavimo LNSA organizuojamoms varžyboms, kuri būtų atsakinga už jų vykdymą. 

Remigijaus Arlausko siūlymu į Lietuvos riedslidžių taurės bei kitų organizuojamų varžybų nuostatus 

įtraukti punktus dėl dalyvių sutikimo juos filmuoti bei fotografuoti bei nuostatų pripažinimo dalyviui 

atliekant registraciją į varžybas. 

Bendras komiteto siūlymas ieškoti rėmėjų, kurie prisidėtų prie varžybų išlaidų mažinimo bei jų 

patrauklumo visuomenei didinimo. 

Komitetas pritarė bendrai nuomonei, kad prieš ir po vykdomų renginių LNSA tinklalapyje būtų 

dalinamasi informacija su vykdomu renginiu susijusiomis naujienomis, nuostatais, rezultatais. 

 

NUTARTA: vienbalsiai pritarta išvardintiems punktams („UŽ“ – 4, „PRIEŠ“ – 0). 

 

10. SVARSTYTA: Kita: Dėl FIS kodų aktyvavimo ar panaikinimo. 

Komitetas pritarė bendrai nuomonei, kad ateityje būtų atsakingiau kontroliuojama FIS kodų 

aktyvavimo, panaikinimo ar sustabdymo tvarka, siekiant išvengti strategiškai svarbių sportininkų 

taškų praradimo bei nereikalingų išlaidų patyrimo dėl nenaudojamų kodų kasmetinio mokesčio. 

 

NUTARTA: suformuoti FIS kodų aktyvavimo, pratęsimo ar nutraukimo tvarką („UŽ“ – 4, „PRIEŠ“ 

– 0). 

 

11. SVARSTYTA: Kito posėdžio susitikimo vieta bei laikas. 

 

NUTARTA: Kitą Lygumų slidinėjimo komiteto posėdžio datą numatyti per II-ąjį Lietuvos 

riedslidžių taurės etapą Anykščiuose, liepos 21 dieną („UŽ“ – 4, „PRIEŠ“ – 0). 


