
1. Pareiškėjas:

(pareiškėjo pavadinimas, buveinės adresas, telefonas, el. paštas)

(juridinio asmens kodas)

2. Pareiškėjo veiklos, nurodytos įstatuose (nuostatuose, statute ar kitame steigimo dokumente)
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Priemonės 
įgyvendinimui 
skiriamų kitų 
lėšų šaltiniai

2022 m. aukšto meistriškumo sporto programų 
įgyvendinimo finansavimo valstybės biudžeto 
lėšomis tvarkos aprašo
4 priedas

SPORTO ŠAKŲ FEDERACIJŲ AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMA

Priemonės 
įgyvendinimui 

reikalinga 
suma (Eur)

Eil. 
Nr.

Tikslai, uždaviniai, priemonės

Valstybės biudžeto lėšomis 
planuojamos įsigyti sporto 
bazės priežiūros įrangos, 

sporto inventoriaus, sporto 
įrangos ar tikslinės 

transporto priemonės* 
pavadinimas ir planuojamas 

šio turto naudojimo 
terminas

Prašoma 
valstybės 

biudžeto lėšų 
suma (Eur)

Priemonės 
įgyvendinimu

i skiriamų 
nuosavų ir 

(ar) kitų lėšų 
suma (Eur)

(Sporto šakų federacijų aukšto meistriškumo sporto programos forma)

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

Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija, Žemaitės g.6-401, Vilnius, 869939955, remigijus.arlauskas@spaineta.lt

301511755

Priemonių 
įgyvendinimo 

terminai

Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija(toliau LNSA). 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.

Priemonių 
įgyvendinimo 

vertinimo 
kriterijai



Tikslas: Snieglenčių sporto ir slidinėjimo 
laisvuoju stiliumi disciplinos. Rengti  Žiemos 
Olimpinėms Žaidynėms aukšto meistriškumo 
sportininkus(AM) ir "Olimpinės 
pamainos"(OP) sportininkus. Siekti, kad  
Milano- Kortina d'Ampeco 2026 m.(Italija) 
Žiemos olimpinėms žaidynėms  galėtume 
deleguoti 1 sportininką. Iškovoti prizinę vietą 
(laimėti  1 vnt. medalių) Europos Jaunių 
olimpiniame festivalyje 2023(Italija), patekti į 
WSF( Pasaulio snieglenčių federacijos) 
"Rookie Tour Finals" 2023 m. varžybas- 
 minimum 2 sportininkai snieglenčių sporto 
 rungtyse "Slopestyle" ir "Big Air" ir iki 2023 
m. slidinėjimo laisvuoju stiliumi "Freeski" 
rungtyse "Slopestyle" ir "Big Air" - minimum 
1 sportininkas(-ė).

Uždaviniai: 

1. Tinkamai pasirengti ir atstovauti Lietuvos 
Respublikai tarptautinėse "Europa CUP" ir 
"World CUP", "FIS" varžybose,  siekiant 
įvykdyti atranką į Žiemos olimpines žaidynes 
pagal tarptautinius kriterijus.

2. Surengti mokomasias treniruočių stovyklas 
(MTS) Lietuvoje ir užsienyje,  pritraukiant 
 gabiausius "olimpinės pamainos " 
sportininkus ir LNSA lyderius, vadovaujantis 
programa " Milanas-Kortina d' Ampeco 
2026". Kaupti patirtį tarptautinėse varžybose.

3. Perimti tarptautinę patirtį, tobulinti trenerių 
kompetencijas, tobulinti sportininkų 
pasiremgimo metodologiją ir išmokinti 
sportininkus parengti savo varžybinę 
programą, vertinant savo pasirengimo lygį. 
Siekti kokybiško Lietuvos suaugusių ir 
jaunimo čempionato, bei FIS varžybų 
organizavimo.

...



Priemonės:

1.1. Dalyvavimas tarptautinėse varžybose, 
MTS. FIS lygio varžybos, FIS Europos taurės 
etapai,  FIS Jaunimo snieglenčių čempionatas, 
FIS jaunimo akrobatinio slidinėjimo 
čempionatas,"World Rookie TOUR FINALS", 
EYOF(Europos jaunių olimpinis festivalis", 
FIS Pasaulio čempionatas,FIS Pasaulio Taurės 
etapai. 1 MTS-AUT,  SUI, ITA kartu su FIS 
lygio varžybomis, 1 MTS- GER,AUT kartu su 
FIS lygio varžybomis; 1 MTS- AUT,SUI su 
FIS lygio varžybomis, 3 MTS-Snow Arena , 1 
MTS- ant ledyno ITA, FRA,SUI arba Naujoji 
Zelandija, Australija, Čilė arba Argentina. 

15000,00

7000,00  FIS,LTOK,SES,rėmėjai 22000,00 2022.7.1-12.31.

užimta vieta  nuo 
20 iki 40 , FIS 
tašk.( nuo 5iki 120 
"FIS points"). 
Užimti top 30 vietą 
Pasaulio taurės 
etape ir pasiekti 
100 FIS taškų 
"Slopestyle"(SS) ir 
"Big Air"(BA) 
rungtyse, pasiekti 
po 10 FIS taškų SS 
ir BA, kas leistų 
dalyvauti 2023 m. 
PČ.,"Ski 
Croos"(kalnų 
slidinėjimo krose) 
pasiekti iki 100 
taškų,kad dalyvauti 
FIS PČ.

1.2. Dalyvavimas MTS ruošiantis Žiemos 
olimpinėms žaidynėms, EYOF, PČ, PJČ, 
PT,ET,FIS. Surengti 5 stovyklas min.po 7 d., 
kuriose dalyvautų 3 snieglentininkai ir 5 
stovyklas slidinėjimo laisvuoju stiliumi po 5 
d., kuriose dalyvautų  3 sportininkai.

Sporto inventoriaus ir spec. 
įrangos įsigijimas. 
Naudojimas - iki 3 metų

20000,00

24000,00  FIS,LTOK,SES,rėmėjai 44000,00 2022.7.1-12.31.

Surengtų stovyklų 
skaičius, stovyklų 
dienų skaičius ir 
stovyklose 
dalyvavusių 
sportininkų 
skaičius.

1.3. dalyvavimas FIS stovyklose, dalyvavimas 
kitose tarptautinėse MTS. 1 vnt. FIS stovyklos 
po min.po 2 sportininkus ir vieną trenerį x 5 
d., kitos tarptautinės stovyklos 3 vnt. x 5 d. x  
min.1 sportininkas be trenerio .

5000,00

2000,00  FIS,LTOK,rėmėjai 7000,00 2022.7.1-12.31.

Surengtų stovyklų 
skaičius, stovyklų 
dienų skaičius ir 
stovyklose 
dalyvavusių 
sportininkų 
skaičius, ir MTS 
dalyvavusių 
trenerių skaičius.

1.4. Rinktinės narių (komandų) ekipiravimas, 
techninis užtikrinimas, inventorius.Fluoro 
uždraudimo tepimui įgyvendinimas.

7000,00

2000,00 FIS,rėmėjai,nuosavos 9000,00 2022.7.1-12.31.

1 komandos nariui, 
min.1 
komplentas;min.1 
kompl.komandai.
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... 0,00
47000,00 35000,00 82000,00

Tikslas: Kalnų slidinėjimas.   Rengti  Žiemos 
Olimpinėms Žaidynėms  AM sportininkus ir 
"Olimpinės pamainos" sportininkus. Siekti, 
kad  ir Milano/ Kortinos da Ampeco 2026 
m.(Italija) Žiemos olimpinėms žaidynėms 
 galėtume deleguoti 2 sportininkus( vienas 
vyras ir viena moteris). Iškovotoi prizinę vietą 
(laimėti  1 vnt.medalių) Europos  Taurrės 
varžybose( atskirame etape ir bendroje 
sumoje) ir tapti strategine sporto šakos 
federacija, siekti didinti Lietuvos kalnų 
slidinėjimo rinktinės narių ir kandidatų 
sportinį meistriškumą, tinkamai vykdyti 
ruošimąsi Žiemos olimpinėms žaidynėms, 
Europos taurės varžyboms, PČ,JPČ,EYOF. 

Uždaviniai: 
1. Tinkamai pasirengti ir atstovauti Lietuvos 
Respublikai tarptautinėse varžybose. 
PČ,PJČ, "Europa CUP" ir "World CUP", 
EJOF,"FIS" varžybose,  siekiant įvykdyti 
atranką į Žiemos olimpines žaidynes  pagal 
tarptautinės slidinėjimo federacijos kriterijus.
2. Surengti mokomasias treniruočių stovyklas 
(MTS) Lietuvoje ir užsienyje,  pritraukiant 
 gabiausius "olimpinės pamainos "(OP) 
sportininkus ir LNSA lyderius, vadovaujantis 
programoma " Milanas-Kortina d' Ampeco 
2026". Semtis patirties tarptautinėse 
varžybose.  

Viso:



3.  Perimti tarptautinę patirtį, tobulinti 
sportininkų kompetencijas, tobulinti 
sportininkų pasiremgimo metodiką ir 
išmokinti sportininkus parengti save 
varžyboms, periimant užsienio trenerių 
naudojamas sporto psichologijos bei 
"mentalinės" treniruotės metodus, užtikrinant, 
kad Lietuvos "olimpinės pamainos" 
sportininkai gebėtų kuo daugiau pasiekti 
finišą, t.y. įveiktų visus vartus ir finišuotų 
abiejuose užbėgimuose arba bandymuose.
...
Priemonės:

1.1. Dalyvavimas tarptautinėse varžybose. 
PČ,PJČ,EJOF,Pasaulio Taurės Varžybos, 
Europos Taurės varžybos, FIS kalendoriaus 
varžybos, Lietuvos čempionatų  
organizavimas.

Laiko matavimo sistemos, 
elektroninių rezultatų 
švieslenčių, elektroninių 
laikmačių, kompiuterių, 
daugiafunkcinio spausdintuvo 
įsigijmas. Naudojimas iki 4 
metų.

10000,00

20000,00  FIS,LTOK,SES,rėmėjai 30000,00 2022.7.1-12.31.

Užimta vieta, 
Andrej Drukarov 
PTetapai 20- 30 
v.,ETet 1-20 v;FIS 
taškai- 
30.;G.Šinkūnaitė - 
FIS 30-40v.; FIS 
taškai- 160.

1.2. Dalyvavimas MTS vadovaujantis 
pasirengimo programa. MTS Italijoje, 
Šveicarijoje ir kitos šalys, Lietuvoje Snow 
Arenoje ir kituose kalnų slid.centruose. 
Dalyvavimas MTS Andrej Drukarov, kartu su 
Šveicarijos slidinėjimo federacijos Europos 
taurės komanda, Dalyvavimas MTS "Baltic 
ski team" komanda G.Šinkūnaitė ir kiti;  
Surengti  6  stovyklas min.po 15 d.,kuriose 
dalyvautų 1 sportininkas ir 2 stovyklas  po 5 
d., kuriose dalyvautų  3 sportininkai.

Sporto inventoriaus ir spec. 
įrangos įsigijimas. 
Naudojimas - iki 3 metų

15000,00

15000,00  FIS,LTOK,SES,rėmėjai 30000,00 2022.7.1-12.31.

Surengtų stovyklų 
skaičius, stovyklų 
dienų skaičius ir 
stovyklose 
dalyvavusių 
sportininkų 
skaičius. Surengti 
min.1 LČ etapą.

1.3. Dalyvavimas "FIS camp" MTS, 
Austrijoje. Vasaros metu FIS organizuoja 
stovylą Pietų Amerikoje Čilėje arba 
Argentinoje. Min. 1 MTS  po min 15 d.x min. 
1 sportininkas.

2000,00

4000,00  FIS,LTOK,rėmėjai 6000,00 2022.7.1-12.31.

Surengtų stovyklų 
skaičius, stovyklų 
dienų skaičius ir 
stovyklose 
dalyvavusių 
sportininkų 
skaičius.
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1.4. Rinktinės narių (komandų) ekipiravimas, 
techninis užtikrinimas, inventorius. Fluoro 
uždraudimo tepimui įgyvendinimas.

8200,00

2200,00 FIS,rėmėjai,nuosavos 10400,00 2022.7.1-12.31.

1 komandos nariui, 
min.1 
komplentas;min.1 
kompl.komandai.

... 0,00 0,00
35200,00 41200,00 76400,00

Tikslas:Lygumų slidinėjimas. Rengti  Žiemos 
Olimpinėms Žaidynėms Lygumų slidinėjimo 
disciplinos aukšto meistriškumo sportininkus 
ir "Olimpinės pamainos" sportininkus. Siekti, 
kad  Milano/ Kortinos da Ampeco 2026 
m.(Italija) Žiemos olimpinėms žaidynėms 
 galėtume deleguoti 4-6 sportininkus.Tinkamai 
pasiruošti 2022-2023 m. sezono Pasaulio 
slidinėjimo čempionatui bei patekti į 
geriausiųjų 20-uką komandinio sprinto  
rungtyse ir estafečių rungtyse, geriausiųjų 40-
uką individualiose  rungtyse, PJČ, EYOF, 
patekti komandinėse rungtyse į top 20. 

Uždaviniai: 
1. Sudaryti tinkamas sąlygas dalyvauti 
tarptautinėse slidinėjimo varžybose ir MTS, 
pasiruošiant šioms varžyboms; suorganizuoti 
 FIS varžybas Lietuvoje.

2. Suorganizuoti fizinio pasirengimo   MTS 
užsienyje, aukštikalnėse  vasaros -rudens 
pradžios metu, kada būtinas bazinis 
pasirengimas ir  rengti MTS ant pirmo sniego.

3.  Suorganizuoti  MTS Lietuvoje, riedslidžių 
trasose ir "Snow Arenoje" ant sniego;  Perimti 
tarptautinę patirtį, tobulinti trenerių 
kompetencijas, tobulinti sportininkų 
pasiremgimo metodus ir tinkamai parengti 
sportininkus siekti TOP 30 rezultatų , 
naudojant kitų šalių taikomą priemones" 
Mokintis varžytis" ir "Mokintis laimėti".
...
Priemonės:

Viso:



1.1.  Dalyvavimas tarptautinėse varžybose: 
FIS, PT, PJČ, EJOF, Skandinavijos taurė, SES 
taurė. FIS varžybų organizavimas LTU 
(suorganizuoti min.1 varžybas Snow Arenoje, 
Druskininkuose ir 2 varžybas LŽSC, 
Ignalinoje arba Nemenčinės Biatlono ir 
slidinėjimo centre, kur yra FIS sertifikuotos 
trasos ir dibtinio sniego gamybos įranga.

Laiko matavimo sistemos, 
elektroninių rezultatų 
švieslenčių, elektroninių 
laikmačių, kompiuterių, 
daugiafunkcinio spausdintuvo 
įsigijmas. Naudojimas iki 4 
metų.

15000,00

15000,00  FIS,LTOK,SES,rėmėjai 30000,00 2022.7.1-12.31.

Užimta vieta, FIS 
tašk. Užimta vieta. 
1-30 vietos; 59-200 
FIS taškų.   
Pagrindiniai 
sportininkai 
M.Vaičiulis, 
T.Strolia,, 
E.Savickaitė, I. 
Dainytė, 
E.Tretjakov, 
E.Bucyte ir 
G.Bucyte. Surengtų 
FIS varžybų 
Lietuvoje skaičius.

1.2. MTS ruošiantis 2022-2023 m. sezono 
Pasaulio slidinėjimo čempionatui, 
PT,PJČ,SCAN.CUP ir dalyvavimas;  Surengti 
min. 3 vnt.  MTS min. iki 21 d., kuriose 
dalyvautų nuo 2 iki 4 sportininkų ir min.5 vnt. 
MTS  iki min.6 d., kuriose dalyvautų  nuo 4 
iki 8 sportininkų.

Sporto inventoriaus ir spec. 
įrangos įsigijimas. 
Naudojimas - iki 3 metų

25000,00

27000,00  FIS,LTOK,SES,rėmėjai 52000,00 2022.7.1-12.31.

Užimta vieta, FIS 
tašk. Užimta vieta. 
1-30 vietos; 59-200 
FIS taškų.   
Pagrindiniai 
sportininkai 
M.Vaičiulis, 
T.Strolia,, 
E.Savickaitė, I. 
Dainytė, 
E.Tretjakov, 
E.Bucyte ir 
G.Bucyte. 
 Surengtų stovyklų 
skaičius, stovyklų 
dienų skaičius ir 
stovyklose 
dalyvavusių 
sportininkų 
skaičius.
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1.3. Dalyvavimas MTS ruošiantis Žiemos 
olimpinėms žaidynėms   2 vnt. MTS iki 15 d.x 
nuo 2 iki 4  sportininkų ir 2 vnt. MTS po min. 
5 d.x nuo 2 iki 4 sportininkų ,  MTS pasirengti 
EYOF min.  1 vnt. x min.5 d.x 4 sportininkai 
ir max. 2 treneriai , MTS pasirengti  PJČ 1 vnt. 
x min. 5 d.x 6 sportininkai ; max 2 vnt." FIS 
CAMP" MTS-2 sportininkai ir vienas treneris, 
kitos tarptautinės stovyklos min.1 vnt..

25000,00

20000,00  FIS,LTOK,rėmėjai 45000,00 2022.7.1-12.31.

Užimta vieta, FIS 
tašk. Užimta vieta. 
1-30 vietos; 59-200 
FIS taškų.   
Pagrindiniai 
sportininkai 
M.Vaičiulis, 
T.Strolia,, 
E.Savickaitė, I. 
Dainytė, 
E.Tretjakov, 
E.Bucyte ir 
G.Bucyte. Surengtų 
stovyklų skaičius, 
stovyklų dienų 
skaičius ir 
stovyklose 
dalyvavusių 
sportininkų 
skaičius, ir MTS 
dalyvavusių 
trenerių skaičius.

1.4. Rinktinės narių (komandų) ekipiravimas, 
techninis užtikrinimas, inventorius. Fluoro 
uždraudimo tepimui įgyvendinimas.

15000,00

4000,00 FIS,rėmėjai,nuosavos 19000,00 2022.7.1-12.31.

1 komandos nariui, 
min.1 
komplentas;min.1 
kompl.komandai.

... 0,00
80000,00 66000,00 146000,00

Tikslas: Tinkamai administruoti LNSA veiklą
Uždaviniai: 
1. Administruoti LNSA aukšto meistriškumo 
sporto programą
2.
3.
...
Priemonės:

Viso:



1.1. Žmogiškųjų resursų bei kitų, LNSA 
aukšto meistriškumo programos vykdymui, 
reikalingų priemonių užtikrinimas.

13700,00

14000,00 FIS,nuosavos 27700,00 2022.7.1-12.31.

 LNSA aukšto 
meistriškumo 
programos 
įgyvendinimas ir 
savalaikis ataskaitų 
pateikimas.

1.2. Programos įgyvendinimas. 18000,00

9000,00  FIS,nuosavos 27000,00 2022.7.1-12.31.

Trenerių, 
sportininkus 
aptarnaujančio 
personalo, 
sportininkų atlygis 
bei su juo susiję 
mokesčiai.

1.3. Mokymų ir seminarų, konferencijų ir kt. 
organizavimas ir dalyvavimas Lietuvoje ir 
užsienyje.

5000,00
5000,00  FIS,SES,rėmėjai 10000,00 2022.7.1-12.31.

5 vnt., viso  min. 4 
dalyviai.

... 0,00
36700,00 28000,00 64700,00

…
198900,00 170200,00 369100,00

3.1. Aukšto meistriškumo sporto programos santrauka.

Pareiškėjo vardu:

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

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. Programa skirta aukšto meistriškumo sportininkų ugdymui, sportui gabių vaikų ir 
jaunimo atrankai bei jų specializuotam ugdymui. 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 suaugusiųjų, jaunimo, jaunių , jaunučių rinktinių kandidatai ir 

juos rengiantys treneriai bei aptarnaujantis personalas, vykdantysis direktorius ir projektų 
vadovai, kiti asmenys, veikiantys sutartiniu pagrindu.

 Iš viso:
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__________________________                                                       _________________                                                            ____________________          Prezidentas Remigijus Arlauskas
(pareigų pavadinimas)                          A. V.                                                    (parašas)                                                                            (vardas, pavardė)
(jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti) 


