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Remdamiesi Auk5to meistri5kumo sporto programq igyvendinimo finansavimo
valstybes biudZeto le5omis tvarkos apra5o 6.5.4. papunkdio nuostatomis, kuriame nurodoma, kad
reikalinga pateikti dokumentq, kuriame itvirtinta parei5kejo valdymo organl+ nariq rotacija
numatant maksimalq galim4 i5 eiles einandiq kadencijq skaidiq tam padiam asmeniui, koprja

T e i k i a m e LSOK konferencijos protokolo, vykusios 2017-12-09, kopij4.
Darbotvarkeje apie kadencijas LSOK valdybos nariams kalbama 2 dalyje. Si nuostata isigaiiojo
2018 m. sausio 1 d.

Nacionaliniq programq direktore Daiva Dabriliene

Daiva Dabriliene, tel.8 616 2l30o,el. p. daivadabriliene@gmail.com
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LSOK KONFERENCIJOS PROTOKOLAS

2017 1209
Kazlq Riida

2017 rn. gruodiio 09 d. 12 val. Kazlq R0dos specialiojoje rn - kloje (Atgirrirno g. 8a Kazlq
Rida; buvo sukviesta ataskaitine LSOK konferencija.
Dalyvavo LSOK valdybos nariai: Zelonas MisiEuas, Ar[nas Bagdonas, Rimvydas Mikudauskas.
Jurga Sinrait6, Daiva Dabriliene, Vilius Petrauskas. Taip pat [staigq ir organizacijq vadovai arbajq
lgalioti asmenys pagal s4ra$rq.

LSOK KONFERENCIJOS Ui. 2016-2017 METUS DARBOTVARKI:

/. Vadovaujantis LSOK lstatrl E.12. straipsnio l, i, 6, 8 punktais LSOK [kin6s. finansines,
organizacind veiklos apivalga ui,2016-2017 nrctu olimpini laikotarp[. LSOK nocionolini4
program4direktorits R. MikuCauskas, LSOK prezidenks Z Misi nus.

?. Del devynirl metq kadencijos nustatylno, LSOK valdybos
rekomendacijas. LSOK nacionulini4 progranul direktorius R

praziclentas Z Mis i Anas.

nariarns, pagal SOI

lulikuiauskas. LSOK

J. Kiti su LSOK veikla susijg klausirnai

J. LSOK veiklos aptarimas, diskusija, pasi[lymai.

I Kontbrencijos atidarymas. [iangirr[ 2odi tar6 LSOK prezidentas Z. Misi0nas
proced0ros d€l konferencijos lykdymo ir pritarta vienbalsiai.

Buvo aptartos

Pagal LSoK istatus konferencijai pirrnininkauja LSoK prezideutas - Z, Misi[nas. Sekrctore buvo
siIlyta - J. Simair€. buvo pritarta vicnbalsiar.

Balsq skaidiavirno komisiia: Vilhelmina Rastenicnd, lnga Sarkauskiene ir Aronas Bagdonas, pritarta
vienhalsiai.

Plauciinrq trLrkme iki
vicnbalsiai.

pusvalandZio, pasisakautis imogus gali uZlr.ukti iki trijq min., prirarta

lI Dalyvauja 6 valdybos nariai ir 24 [staigq ir organizacijq nariai ar atstovai pagal s4ralq ( pricdas nr
I ) iS 42. Kvonlrnas yra.

III Darbotvarkes rvidinimas. Vicnbalsiai - uZ.

Koprla tikra
Dhektore

Daiva Dabiliene
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3. 2018 - 2019 rnetq olimpinio laikotarpio, Salies ir tarptauriniq variybq kalendoriaus aprarimas
ir pawirtinimas.



SVARSTYTA: LSOK nacionaliniq progamq direktorius R. Mikueauskas pristate LSOK

ttkincs. firransinEs. organizaciu6s veiklos apr-valgq uL 20:16-2011 metq olimpini laikotarp[.

oliurpinis ciklas buvo uZbaigtas Pasaulio So ziemos i"idynemis Arstltoje. Dalyvavo:

slidinejimo. sniegbridZiq, grindq rinrlio atstovai. Pasirengimui ir dalyvavimrri Pasaulio SO

Zieuros iai<iyn6ms buvo iSleista 16225 eur. Finansavinras buvo gatltas iS Kttno kultiiros ir

sporto departamento prie LRV. Taip pat finansavimq keliems renginiams skyre ir Neigaliqiq

reikalq dcparlamcntas prie SAM. Viso buvo pravesti 24 dempionatai ir kiti sporto renginiai

l-ietuvoje. Slidininkai dalyvavo Madonoje (Latvija) ir Otepaa (Estija). Futbolininkai labai

aktyviai dalyvavo ltalijoje, Svediioje ir Baltarusijoje. Tarptautinis futbolo turnyras buvo

sLrorganizuotas Lietuvoje.

Kiekvicna. menesiyra leikiarna tinausind ataskaita deParlanlentam- Nusiskttndimtl n6ra

LSOK Prczidentas: Z. Misi[nas papilde prane5ima, kad tarp visq kitq organizacijq labai

sunku iisikovoti finansavim4. Kadangi LSOK vykdo [vairiq veikla tai finansavimo

neplanuojama nutmukti. Tik dcka atkaklaus darbo ir daug pastangq rengiamame traujame

istatynrc specialiqiq olimpiadq neplanuojama palikti ,,u2rib1,je". ,,Nebusirre atskirti nuo kitu
ncgalitf'. Svietirno ir Mokslo ministerijos kancleris susidorn6jo rn0sq vykdoma veikla. Nuo

2019 m. Ne[galiqiq departamentas skirs finansavim4 SO klubarns, kuriuos pagal pateiktas

progranlas finansuos savivaldybds. Siuo metu turimc apie I4 klubq. Taip pat Prezidentas

skatina vie5intr SO veiklq ir labai d€koja u2 puikiai suorganizuotus renginius ir kitq ilgametq

sqZiningl veiklq. Diskutuota, kad biitrt smagu skirti pad€kas treneriams, [staigai, gal sukakdiq
progomis.

NUTARTA: iikinds - Iinansinds veiklos ataskaita patvirtinra vienbalsiai.

2. SVARSTY'IA: Del devyniq metq kadencijos, i5 ei.les, nustatymo LSOK valdl,bos

uariams. I,SOK nacionaliniq programq direktorius R. Mikudauskas ir LSOK prczidentas Z
Misit'inas pristati. kad pagal SOI rekonrendacijas I,SOK nariai turitlt biiti ilrcnkami 9 rnettl

kadencijai. Kitose Salyse prezidentavirn4 ir veiklq vykdo ilgarnetiai nariai. Taip galinra

uZtikrinti darbo tQstinurnq. Vyko diskusija, istatymq aprarimas.

NUTAI{TA: LSOK valdybos nario kadenoijq skaidius LSOK valdybojc, iS eiles nrri
bl-ni devyni metai: pric5 - l, susilaikiusiq - nira, visi kiti - ui. Valdybos nario kadencijq
skaidius LSOK valdyboje i5 eilts yla 9 metai, padares vienq mettl pertraukq buvQs LSOK
valdybos narys _[gyja teisq artimiausioje konferencijoje vdl pretenduoti biti iirinktas LSOK
valdybos nariu. Si nuostata [sigalioja nuo 201 8 0l 0l .

3. PRIS-I'A'IYTA: LSOK nacionaliniq programq dircktorius R. Mikuiauskas pristati I_SOK
2018 - 2019 nretq olinrpinio laikotarpio, ialies ir tarptauriniq varzybq kalcntlorirl. kuris
kasrret bus vicSinarnas LSOK iutel.netiniarne tinklapyje.

4- Kiti su LSOK veikla susijq klausimai. Konferencijoje pristatyti valdybos nariai, klrie ilrinkti
vietoje iSejusiq: tai Vilius Petrauskas ( JasiuliSkiq socialinis globos namrl direkrorius. Jis
atstovauja socialinds globos namq interesus.) ir Daiva Dabriliene ( Kazlq R0dos specialiosios
rnokyklos direktore. Jiatstovauja specialiqjq mokyklq interesus ). Abu kandirlatai vra akn,vus
LSOK veikloje, turi darbo parirties.

2019 m. i Abu Dab[ iivyks apie 40 zmoniq delegacija, kurie atstovaus 7 -ias sporto sakas.
lSuvo pradira nuo kcliq sporto Sakq, palaipsniui sporlo Sakrt skaieius auga.

Kopija tikra
Direktori

Daiva Dabriliene
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i. LSOK veiklos aptarimas, diskusija" pasiiilynai. A Kri5kovecien0s Jaunojo atleto programos
pristatymas su vaizdine mediiaga. Taip pat R SleZys ir V Miscvidiene pristat€ firtbolo
varZybas v1'kusias Lietuvoje ir uZsienyje.

IV Konfereucijos ui.dary

Pirmininkas, LSOK Prez

Sekretore: Jurga Simaite

tnas.

identas: Zeuona\1isiii,rss

Direktore
Daiva Dabrilieni

aan-oa.-al

\()'))r)r

Koprya tikra


