
 
 

 

PARENGTAS 2019 06 12 LNSA KALNŲ SLIDINĖJIMO KOMITETO SUSIRINKIMO 

PROTOKOLO IŠRAŠAS 

 

 

Dalyvauja :  penki kalnų slidinėjimo komiteto nariai 

Kvorumas: Kvorumas yra, sprendimus priimti galime 

 

Sekretoriauja ir protokolą pasirašo Mindaugas Banelis 

 

Darbotvarkė: 

1. Dėl Lietuvos Kalnų slidinėjimo rinktinių B,C ir U21, U16 (išreiškusių norą dalyvauti) 

sportininkų finansavimas; 

 

Sprendžiama : Patvirtinti  B,C rinktinių narių dalyvavimą „Baltic ski team“ pasirengimo programoje, skiriant 

šios programos vykdymui 20 000 eurų;  

 

Už 5 ;   Prieš nėra; 

 

Nuspręsta: Patvirtinti  B,C rinktinių narių dalyvavimą „Baltic ski team“ pasirengimo programoje, skirti šios 

programos vykdymui 20 000 eurų; 

 

2. Dėl Lietuvos kalnų slidinėjimo A rinktinės narių rengimo; 

Sprendžiama: Skirti A rinktinės narių rengimui 25 000 eurų; 

 

Už 5  ; Prieš nėra; 

 

Nuspręsta: Skirti A rinktinės narių rengimui 25 000 eurų; 

 

3. Dėl B, C rinktinės dalyvių nedalyvaujančių „Baltic ski team“ programoje finansavimo; 

 

Sprendžiama: B, C rinktinės dalyvius finansuoti atsižvelgiant į 2019/2020 metų programas skiriant lėšas iš 

tikslinių LTOK programų. Esant galimybei pritraukti lėšas iš kitų LNSA finansavimo šaltinių.  

 

Už 5 ; Prieš  nėra; 

 

Nuspręsta: B, C rinktinės dalyvius (neįeinančius į Baltic ski team programą) finansuoti atsižvelgiant į 

2019/2020 metų programas skiriant lėšas iš LTOK tikslinio finansavimo skirto OYWG (Lozana 2020) lėšų.    

Esant galimybei pritraukti lėšas iš kitų LNSA finansavimo šaltinių 

 

 

4. Dėl FIS startų rengimo 2019/2020 metų sezonu; 

 

Sprendžiama: Įpareigoti KSK projektų vadovą suderinti ir registruoti ne mažiau kaip 10 FIS startų 

vykdomų LNSA  FIS kalendoriuje ir vykdyti ne mažiau kaip 10 FIS startų sezono metu. 

 

Už   5 ; Prieš nėra ; 

 

Nuspręsta: Įpareigoti Artūrą Bikulč iki 2019 08 15 suderinti ir registruoti FIS kalendoriuje ne mažiau 

kaip 10 FIS startų organizuojamų LNSA  

 



5. Dėl vaikų, jaunių ir Elito Masters LTU Čempionato Kronplatz kurorte; 

 

Sprendžiama:  Organizuoti vaikų, jaunių, Masters LTU Čempionatą Kronplatz kurorte  vasario 16 d. 

savaite; 

 

Už  4; Prieš 1; 

 

Nuspręsta: organizuoti varžybas Kronplatz kurorte 2020 m. vasario 16 d. savaite.  Iki rugpjūčio 15 pateikti 

KSK projektų vadovui alternatyvas (Čekija, Slovakija, Lenkija, Latvija) Už__visi____; Prieš________; 

 

6. Dėl kalnų slidinėjimo disciplinų  LTU Čempionatų pravedimo Lietuvoje; 

 

Sprendžiama: įpareigoti KSK projektų vadovą čempionatų grafiką iki rugpjūčio penkioliktos pateikti 

detalų čempionatų grafiką.  

 

Už  5;   Prieš nėra; 

 

Nuspręsta: įpareigoti KSK projektų vadovą čempionatų grafiką iki rugpjūčio penkioliktos pateikti 

detalų čempionatų grafiką 

 

 

7. Dėl naujų KSK narių rinkimo ir Simono Masalsko atsistatydinimo klausimo išsprendimo 

LNSA  Valdyboje; 

 

Sprendžiama: Teikti raštą LNSA valdybai kuriuo prašoma patvirtinti du naujus KSK konferencinius 

narius Dalius Yla ir Nerijus Masiulis bei įforminti  Simono Masalsako atsistatydinimą iš KSK narių.  

 

Už 5 ; Prieš nėra ; 

 

         Nuspręsta : Teikti raštą LNSA valdybai kuriuo prašoma patvirtinti du naujus KSK konferencinius 

narius Dalius Yla ir Nerijus Masiulis bei įforminti  Simono Masalsako atsistatydinimą iš KSK narių. 

 

8. Dėl SES taurės Slalomo rungties pravedimo Snow Arenoje 

 

Sprendžiama: Įpareigoti KSK projektų vadovą pateikti paraišką dėl SES taurės slalomo rungties pravedimo 

LTU Snow Arenoje 

 

 

Už   5  ; Prieš  nėra; 

 

Nuspręsta: Įpareigoti KSK projektų vadovą pateikti paraišką dėl SES taurės slalomo rungties pravedimo 

LTU Snow Arenoje 

 

 

9. Dėl „FIS Children“  grupės sudarymas ir trenerių paskyrimas važiuoti į FIS Children 

varžybas.  

Sprendžiama: sudaryti aiškią tvarką dėl vaikų atrinkimo į FIS apmokamas FIS Children varžybų kvotas. 

Sudaryti grafiką varžybų į kurias butų siunčiama „FIS Children“ komanda ir kompensuojamos dalinės jų 

vykimo išlaidos. 

 

Už   5  ; Prieš  nėra; 

 

Nuspręsta: Įpareigoti Arturą Bikulč iki 2019 08 15 paruošti  vaikų atrankos į FIS Children komandą tvarką 

ir kriterijus. Sudaryti varžybų sąrašą į kurias vyktų FIS Children komanda.  

 

 

 

 

 



 

10. Dėl Klubų reitingavimo ir finansavimo/rėmimo tvarkos sudarymo 

 

Sprendžiama: siekiant objektyvaus klubų rėmimo ir jų plėtros būtina sudaryti klubų reitingavimo ir 

paramos klubams skyrimo tvarką. 

 

Už 5; Prieš nėra 

 

Nuspręsta: įpareigoti Arturą Bikulč iki 2019 08 15 paruošti klubų reitingavimo ir finansavimo tvarką. 

 

 

11. Dėl FIS ir MASTERS kodų pratęsimo finansavimo.  

 

Sprendžiama: atsižvelgiant į tai, kad LNSA kasmet patiria išlaidų su aktyvių FIS  ir MASTERS kodų išlaikymu 

būtina nuspręsti kad kada LNSA pratęsia šių kodų aktyvia būseną iš LNSA lėšų. Todėl Komitetas sprendžia, 

kad iš LNSA lėšų aktyvus kodas yra išlaikomas ir apmokamas tik A, B, C, D rinktinių nariams. Komitetas 

nusprendė, kad asmenys kurie nėra įtraukti į A, B, C, D rinktines už FIS, MASTERS kodų suteikimą ar 

aktyvaus statuso pratęsimas privalo sumokėti už kiekvieną atskirą kodą po 30 eurų, kasmet iki rugsėjo 1d.    

 

 

 

 

Komiteto pirmininkas 

 

Mindaugas Banelis  


