
 
 

PARENGTAS 2018 11 14 LNSA KALNŲ SLIDINĖJIMO KOMITETO SUSIRINKIMO PROTOKOLO IŠRAŠAS 

 

Du tūkstančiai aštuonioliktų metų lapkričio keturioliktos dienos Kalnų slidinėjimo komiteto 

susirinkimo protokolas. 

 

Susirinkime dalyvauja penki iš septynių komiteto narių, kvorumas yra, sprendimus komitetas gali 

priimti. Susirinkimas pradėtas 17:20 

Protokolą vedą ir pasirašo Mindaugas Banelis 

 

1. Klausimas:  Rinktinės biudžeto patvirtinimas; 

Sprendžiant klausimą dėl LNSA KS Rinktinės finansavimo, komitetui buvo pristatyta preliminari 

Kalnų slidinėjimo Rinktinės metinio rengimo plano sąmata. Pagal šią sąmatą Rinktinės 

preliminarios sezono išlaidos numatomos 23 629,04 Eurų. Komitetas atsižvelgdamas į biudžetą, 

kurį sudaro 55 747,00 Eurų (biudžeto santrauka pateikta 2018 09 21 LNSA VNS susirinkime) 

nusprendžia patvirtinti Rinktinės preliminarią sezono sąmatą ir skirti iš KSK biudžeto 18 000 Eurų. 

Trūkstamas lėšas pagal galimybes komitetas rinks rengdamas  kalnų slidinėjimo varžybas, bei 

pritraukiant lėšas iš kitų pajamų šaltinių (privatus rėmimas, rėmimas per rėmimo programas iš 

KKSD fondų, 2019 metų programiniai rengimo pinigai) 

Balsuota : 5 balsai „už“, sprendimas priimtas Vienbalsiai; 

 

2. Klausimas: A. Drukarov rengimo programos finansavimo tvirtinimas; 

Komitetas yra susipažinęs su A.Drukarov 2018-2019 sezono lėšų poreikiu, kurį sudaro 55 000 

Eurų. Atsižvelgiant į A.Drukarovui keliamas užduotis 2018-2019 metų sezonui, bei rengiantis 

Žiemos Olimpinėms žaidynėms Pekinas 2022 (TOP 30), spręstinas klausimas maksimaliai prisidėti 

prie jo rengimo plano užtikrinant nepertraukiamą sportininko treniruočių procesą.  Komitetui 

siūloma patvirtinti A.Drukarov  2018-2019 metų sezono rengimosi planą, finansuoti jį ir skirti jam 

16 000 eurų, dėl papildomo finansavimo komitetas spręs klausimą kai taps aiškus Pekino 2022 

programos tolimesnis finansavimas LTOK lėšomis. 

Balsuota:  5 balsai „už“, sprendimas priimtas Vienbalsiai 

 

3. Klausimas: Dėl kalnų slidinėjimo varžybų finansavimo.  

Komitetui rugsėjo mėnesį buvo pateiktos preliminarios varžybų kurios bus vykdomos Lietuvoje ir 

užsienyje pravedimo sąmatos ir numatomos pajamos iš startinių mokesčių.  

Komitetui siūloma balsuoti  patvirtinti sekančias varžybų išlaidas FIS LTU SNOW ARENA 

9573,00 Eurų išlaidas, jas dengiant iš KSK biudžeto lėšų ir surinkto startinio mokesčio, LTU taurės 



 
varžyboms 4000,00 eurų, jas dengiant iš KSK biudžeto lėšų ir surinkto startinio mokesčio; FIS LTU 

Kornplatz + LTU Čempionatas Kronplatz 4000,00 eurų jas dengiant iš KSK biudžeto lėšų ir 

surinkto startinio mokesčio. 

Balsuota 5 balsai „už“, sprendimas priimtas vienbalsiai 

 

4. Klausimas: Dėl kreipimosi į LNSA vadovybę su prašymų kreiptis į LTOK dėl Roko   

Zavecko išbraukimo iš programos Pekinas 2022 ir Viliaus Aleksandravičiaus 

įtraukimo į programą.  

Komitete buvo svarstomas Roko Zavecko trenerio Giedriaus Zavecko pozicija dėl sportininko Roko 

Zavecko rengimo, bei pačio Roko Zavecko pozicija išdėstyta el. laiškuose iš kurios aišku, jog tiek 

sportininkas tiek jo treneris nesutinka su KSK priimtu sprendimu, finansuoti visą rinktinės 

programą, o ne išdalinti lėšas atskiriems sportininkas, kurie turi galimybė treniruotis rinktinėje, bei 

atsižvelgiant į tai, jog iki šiol ne dėl KSK kaltės nėra suderinta sportininko rengimo programa ir 

pasirašyta atstovavimo rinktinei sutartis tarp Roko Zavecko ir LNSA. Komitetui pasiūlyta spręsti 

klausimą dėl Roko Zavecko išbraukimo iš programos Pekinas 2022. Kadangi Vilius 

Aleksandravičius taip pat yra įvykdęs Olimpinį normatyvą SL ir GS rungtyse, pasiūlyta komitetui 

balsuoti už tai, kad  LNSA vadovybė kreiptųsi į LTOK ir sportininkų rengimosi programoje Pekinas 

2022 vietos Roko Zavecko būtų įtrauktas Vilius Aleksandravičius.  

Balsuota 4 balsai „už“ , vienas balsas nusišalino. Sprendimas priimtas balsų dauguma. 

 

5. Klausimas:  dėl KSK Veiklos viešinimo plano:  

Nuspręsta iki gruodžio 15 d. parengti detalų potencialių rėmėjų sąrašą ir preliminarų viešinimo ir 

planą.  

Balsuota:  5 balsai „už“, sprendimas priimtas Vienbalsiai 

 

6. Klausimas: dėl naujos sporto šakos įtraukimo  

Komiteto susirinkime buvo pristatyta informacija, kad yra įsteigta nauja tarptautinė asociacija 

mountaineering, kuri pakvietė LNSA įstotį į šią asociacija. KSK pritaria, jog reikia vystyti šią 

sporto šaką, bei siūlo LNSA  kartu su KSK priklausančiais klubais įsteigti naują sporto šakos 

federaciją.  

Balsuota:  5 balsai „už“, sprendimas priimtas Vienbalsiai 

 

7. Klausimas: Dėl  Mastersų taškų įvedimas į LT taškų sistemą 

Nuspręsta įvesti Mastersus į bendrą LTU taurės reitingo raštų sistemą 

Balsuota:  5 balsai „už“, sprendimas priimtas Vienbalsiai 

 



 
8. Klausimas: dėl klubo Trys ąžuolai ir varžybos ant Utrių kalno įtraukimo į LTU taurės 

kalendorių  

Nuspręsta nuo 2019 -2020 sezono vykdyti vienas varžybas Utrių kalno trasoje. 

Balsuota:  5 balsai „už“, sprendimas priimtas Vienbalsiai 

 

Susirinkimas baigtas 19:00 


