
 

 

 

LIETUVOS NACIONALINĖS SLIDINĖJIMO ASOCIACIJOS (LNSA)  

STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2022-2026 

Vizija 

 Slidinėjimas ir snieglenčių sportas – tai pirmas pasirinkimas tarp žiemos sporto šakų ir fizinio 

aktyvumo priemonių žiemos metu Lietuvoje. 

 

Misija 

 Propogavimas ir vystymas rekreacinio  ir  aukšto sporto meistriškumo Slidinėjimo ir snieglenčių 

sporto Lietuvoje. 

 

Pagrindiniai tikslai ir planuojami rezultatai: 

1. Tapti strategine sporto šaka Lietuvoje. Siekti 1-3 v. Europos Taurės galutinėje įskaitoje. 

2. Suaugusiųjų ir jaunimo, jaunių  ir jaunučių sportas – siekti TOP 24 vietų svarbiausiose 

Pasaulio ir Europos varžybose ( Žiemos olimpinės žaidynės, Pasaulio, Europos taurės 

varžybos, Pasaulio taurės varžybos, Jaunimo olimpinės žiemos žaidynės, Pasaulio jaunimo 

čempionatai, Europos  Jaunių olimpiniai festivaliai, Žiemos Universiados, kitos.).  

2.1. Iškovoti  vieną medalį. 

3. Lygumų ir kalnų slidinėjimo centrų, bei sniego parkų, riedslidžių trasų plėtra, 

tobulinimas regioniniu mastu, siekiant užtikrinti sporto šakos prieinamumą ir 

pasiekiamumą. 

4. Visų slidinėjimo sporto disciplinų, kurias atstovauja LNSA: 

-Lygumų slidinėjimas; 

-Kalnų slidinėjimas; 

-Snieglenčių sportas; 

-Slidinėjimas laisvuoju stiliumi(akrobatinis slidinėjimas); 

-Paralimpinis slidinėjimas ir snieglenčių sportas, 

Aktyvus propagavimas ir vystymas tiek Fizinio aktyvumo tiek ir Aukšto sportinio 

meistriškumo srityse. Siekti, kad unikalių sportininkų skaičius jaunių, jaunimo, suaugusių 

Lietuvos čempionatuose padidėtų nuo 106  iki 300.  

5. Sukurti “Talentų ID“ programas, remiantis Švietimo mokslo ir sporto ministerijos 

kriterijais ir „Personalizuotas“ programas labiausiai perspektyviems, talentingiems ir jau 

pasiekusiems aukštų sportinių rezultatų sportininkams, skirtas Aukšto sportinio 

meistriškumo programų įgyvendinimui. 

6.  Į Kortinos Milano 2026 Žiemos olimpines žaidynes iškovoti 8 kelialapius(3-kalnų 

slidinėjimas, 4-lygumų slidinėjimas, 1-snieglenčių sportas arba akrobatinis slidinėjimas). 

Žaidynėse siekti top 1-24 rezultatų asmeninėse ir komandinėse rungtyse.  

7. Lietuvos čempionatų ir Tarptautinių varžybų organizavimas. Siekti suorganizuoti FIS 

Europos Taurės varžybas bent vienoje iš LNSA disciplinų. FIS suorganizuotų varžybų taškų 

skaičių padidinti nuo 20 taškų 2022m. iki 30 taškų 2026m. 



 

 

 

Numatomi  pagrindiniai darbai 2022-2026 m. laikotarpiu: 

1.1. Pasirengimas ir dalyvavimas FIS Pasaulio suaugusių, Jaunimo čempionatuose, 

Europos taurės, Pasaulio taurės varžybose; 

1.2. Pasirengimas ir dalyvavimas Žiemos Olimpinėse Žaidynėse, Jaunimo Žiemos 

Olimpinėse Žaidynėse, Europos Jaunimo Olimpiniuose Festivaliuose, Žiemos 

Universiadose, FIS Žaidynėse. 

1.3. FIS Pasaulinės sniego dienos renginiai, LTOK „Olimpinės dienos renginiai“ 

pagrindinė platforma slidinėjimo ir snieglenčių sporto populiarinimui ir naujų 

sportininkų skatinimui pradėti sportuoti. Pagrindinis akcentas turi būti:išmėginti 

slidinėjimo ir snieglenčių sporto disciplinas. 

1.4.  Lygumų slidinėjimo maratonų organizavimas. Per sezoną surengti min.vieną 

slidinėjimo maratoną, Lietuvos čempionatą, nes tai labai svarbi priemonė masiškumui 

didinti. 

Sporto infrastruktūros projektai 

1. Lygumų slidinėjimo riedslidžių trasos, atitinkančios FIS reikalavimus, Lietuvoje 

parengimas ir sertifikavimas. 

1.1. Siekti FIS lygio varžybų, kurios būtų įtrauktos į FIS kalendorių, surengimo ; 

1.2. Surengti  Baltijos  Riedslidžių Taurės etapą Lietuvoje. 

2. FIS homologizuotų trasų LŽSC atnaujinimas, siekti 3,75 km distacijos sertifikato. 

3. Sniego parko projektai: Snow Arena , Druskininkai, kad galėtume surengti „ FIS 

Europa CUP“ varžybas. 

3.1. Sniego parko projektas: LŽSC, Ignalinoje, kad turėtume vietą rengti regionines 

Baltijos taurės varžybas ir Lietuvos rinktinės treniruočių centrą su „Oro“ pagalve ir „Big 

air“ tramplynu, taip pat su snieglenčių kroso ir kalnų slidinėjimo kroso trasa. 

4. Snow Arenoje , Druskininkuose ir LŽSC, Ignalinoje: FIS stovyklų , tarptautinių 

stovyklų,  kursų teisėjmas ir treneriams,Kalnų slidinėjime, Snieglenčių sportas, 

Akrobatinis slidinėjimas, Lygumų slidinėjimas organizavimas. 

5. Bendradarbiavimas su savivaldybėmis ir Nacionaline sporto agentūra.  

6. Bendradarbiavimas su Lietuvos Paralimpiniu Komitetu dėl Paralimpinio slidinėjimo 

ir snieglenčių sporto vystymo. 

Finansų paskirstymo modelis.  



 

 

Atskiroms disciplinoms finansavimas numatomas pagal nustatytus finansinių donorų 

kriterijus: 

• Tarptautinė slidinėjimo ir snieglenčių federacija (Fédération internationale de ski / 

FIS). Baziniai  pinigai  ir „FIS vystymo“ lėšos lieka LNSA valdybos sprendimui. Bazinė 

suma, kuri skiriama LNSA sporto vystymui ir 5000 CHF (FIS development). Kitos FIS 

lėšos skirstomos pagal disciplinų faktinį indėlį, pagal FIS kriterijus ir priskiriami atskiriems 

komitetams. Tokiu būdu komitetai turi būti tiesiogiai suinteresuoti FIS finansavimo 

didinimu (kuris priklauso nuo surengtų varžybų skaičiaus, pasaulio čempionatų dalyvių 

skaičiaus ir kt.).  

• Švietimo Mokslo ir Sporto Ministerija(ŠMSM). Pagal ŠMSM numatytus kriterijus 

(sportininkų varžybose pasiekti rezultatai) lėšos paskirstomos disciplinoms.  

• Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK). Pagal LTOK kriterijus. 

• Small European Ski (SES). Pagal SES kriterijus. 

• Rėmimas. Programiniu principu. Jeigu tikslinis rėmimas, tiksliniu principu. 

• Sporto rėmimo fondas. Programiniu principu. 

• TOK Olimpinio solidarumo programa. Programiniu principu, LTOK sąlygomis. 

 

____________________ 

 

Patvirtinta LNSA visuotinio narių susirinkimo 2022.11.18 

 

 


