
Lietuvos Specialiosios olimpiados komiteto
ISTATAI

I. BENDROSIOS NIJOSTATOS

1.1. Lietuvos Special iosios ol impiados komitetas (tol iau vadinama - LSOK) yra r ibotos
civilines atsakomybes vie5asis juridinis asmuo.

1.2. LSOK teisine forma - asociacija.
1.3. Asociacijos pavadinimas yra: Lietuvos Specialiosios olimpiados komitetas.
1.4. LSOK turi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso,

Lietuvos Respublikos Asociacijq [statyrno, kittl Lietuvos Respublikos [statymrl numatyras
teises ir pareigas bei veikimo, iniciatyvos ir sprendimq priemimo laisvE.

1.5. LSOK savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lieturvos
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Asociacijq fstatymu, Vyriausybes
nutarimais bei tarptautine akreditacija ir kitais norminiais ilokumentais, Siais istatais
(toliau vadinama - ,,[statai,,).

1.6. LSOK isteigtas neribotam laikotarpiui.
1.7. LSOK yra paramos gavejas.
1.8' Asociacijos registracijos adresas: Lietuvos Respublika, Kauno m. sav., Kauno m.,

Perkuno aI.3.
1.9. t.SOK finansiniai metai yra kalendoriniai metar.

2. LSOK VEIKLOS TIKSLAI

2.1.  LSOK t iks la i :
2.I.1. Propaguoti ir igyvendinti tarptautinio Specialiosios olimpiados judejimo ir LSOK

programas bei idejas LR gyventojq tarpe.
2'1.2' Siekti, kad bltq igyvendinamos nuostatos, itvirtintos tarptalltiniuose teises aktuose ir

LR fstatymuose, del neigaliqjq diskrirninavimo, lygiq teisirl I rnoksl4 darb4 sporrq bei visapursQ
integracij4 i visuomenes gyvenim4.

2.1.3. Olganizuoti ir skatinti sutrikusio intelekto asmenLl dalyvavim4 Specialiosios
olimpiados spofto, rekreacijos ir kitose su fizine veikla susijusiose programose isiisus metLrs.
itvirtinant j q pasitikejim4 savimi, nor4 tobuleti, socialinE integracij4.

2.1.4. Ginti sutrikusio intelekto asmentl, jq Seimq teises, laisves ir orum4, dalyvauti
socialiniuose, sveikatinimo, medicininiuese, sportiniuose bei integraciniuose projektLrose.

2.2.lgyvendindamas Siuos tikslus, LSOK veikia Siose srityse;
l. populiarina Specialiosios olimpiados veikl4 Salyje;
2. rengia ir vykdo ilgalaikes programas;
3. organizuoja ir vykdo Specialiosios olimpiados varZybas, atrankines varZybas, dalyvauja

tarptautiniuose sportiniuose ir kitokio poblrdzio renginiuose.
4. atstovauja LSOK tarptautiniame Specialiosios olimpiaclos komitete bei kitose Salies ir

tarptautinese organizacij ose ;
5. organizuoja ir vykdo specialiqjq sportinink4 fizinio pasirengimo, sveikatinglmo

testavim4 bei organizuoja medicinini iStyrim4 mokslinius tyrimus. juos apibendrinalt
mokslinese - metodinese konferencijose, simpoziumuose;

6. organizuoja seminarus, konferencijas, kongresus;
7. rupinasi asociacijos naritl kvalifikacijos tobulinimu;
8. Igyja turt4 tvarko ji ir juo disponuoja;



9. steigia fondus, atstovybes, vie54sias [staigas, [mones bei kitus juridinius asmenis'

2.3. LSOK pagrindines veiklos ruSys:
1. Knygta periodinit4leidini4leidyba ir kita leidybine veikla (58.1)

2. Nekilnojamojo turto operacijos (68)

3. Sporto irangos nuoma (77.21-40)
4. PosedZi4 ir verslo renginiy organizavimas (82. 30)

5. Sportinis ir relcreacinis ivietimas (85.51)

6. Kitas, niekur kitur nepriskirtas Svietimas (85.59)

7. Svietimui bildingq paslaugt4veikla (8 5. 60)

8. Gydytoit4 specialist4veikla (86.22)
g. Kita Zmoni4sveikatos prieZiuros veikla (86 90)

10. Nesusijusio su apgyiendinimu socialinio darbo su pag)venusiais ir neigaliaisiais

asmenimis veikla (88. I 0)
11. Vaik4dienos prieiiuros veikla (88.91)

12. Kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla

(88.9e)
13. Sportind veikla, pramogt4ir poilsio organizavimo veikla (93)

1 4. P r ofe s ini4 nary s t ti s or ganiz ac ij 4 v e ikl a (9 4 - I 2 )
15. Kit4narystds organizacijqveikla (94 9)

3. LSOK TEISES IR PAREIGOS

3.1. LSOK turi ir gali lgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios nepriestarauja jos

veiklos tikslaris, nuitatytiems Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Asociacijq

[statyme ir Siuose [statuose.
3.2. [statuose numatytai veiklai vykdyti LSOK turi teisg:

1. tureti atsiskaitomqj4 ir valiutos sq,skaitas bankuose;
2. v aldyi, naudoti j ai priklausanti turt4 ir lesas bei j ais disponuoti;
3. sudaryti sutartis ir prisiimti [sipareigojimus;
4. [statymq nustatyta tvarka steigti juridinius asmenis;
5. priimti I darb4ir atleisti i5 darbo LSOK darbuotojus;
6. savo vardu vykdyti teikimus valstybems institucijoms;
7. atstovauti savo nariams visose valstybes institucijose;
8. kitas [statymtl numatytas teises.

3.3. Asociaci.la istatymq nustatyta tvarka tvarko buhalterinE apskait4 teikia finansinE-

buhaltering informacij 4 valstybes institucij oms ir moka mokesdius.

4. NARYSTE LSOK. LSOK NARIU TEISES IR PAREIGOS

4.1. LSOK nariais gali b[ti:
1. juridiniai asmenys;
2. fiziniai asmenys, sulaukq 18 metq;
3. sportuojantys jaunesni nei 18 metq neigahs asmenys gali tapti LSOK nariu per juridi5kai

juos atstovaujandius asmenis (tevus ar globejus);
4. garbes nariai.

4.2. LSOK nariq teises:
1. dalyvauti ir balsuoti LSOK visuotineje nariq konferencijoje;
2. rinkti ir buti renkamu i LSOK valdymo organus;
3. naudotis LSOK teikiamomis paslaugomis;
4. susipaZinti su LSOK dokumentais ir gauti vis4LSOK turim4informacij4apie jo veikl4
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5. bet kada i5stoti i5 LSOK;
6. buti ir kitq Asociacijq ar narystds organizacrjq nariu;
7. teikti pasiDlymus, susijusius su LSOK veiklos tobulinimu;
8. naudoti LSOK simbolius LSOK Valdybos nustatyta tvarka;
9. gindyti teisme Visuotinio nariq susirinkimo (Konferencijos) ir kitq organq sprendimus ar

veiksmus, jei jie prie5tarauja Lietuvos Respublikos teises aktams, Siems lstatams ar

LSOK tikslams;
10. kitas Siuose [statuose ir galiojandiuose teises aktuose nustatytas teises.

4.3. LSOK nariq pareigos:
l.laikytis Lietuvos Respublikos teises aktr5 Siq [statq bei vykdyti LSOK konferencijos,

valdymo orgaml nutarimus ir sprendimus;
2. nevykdyti veiklos, kuri kenktq LSOK interesams;
3. LSOK visuotines konferencijos nustatytatvarka moketi numatyt4 stojam4ji [na54 ir nario

mokesdius;
4. saugoti ir tinkamai naudoti LSOK turt4 ir le5as;
5. i5laikyti ger4 LSOK yvaizdy laikytis profesines ir verslo etikos;
6. palaiklAi LSOK interesus ir susilaikyti nuo bet kokitl veiksmq, galindiq daryti Zal4 LSOK

ivaizdLiui ir veiklai;
T.Ialkyti paslaptyje visas procedfiras, sprendimus ir dokumentus, kurie Visuotinio narirl

susirinkimo (Konferencijos) arba Valdybos sprendimu yrapripaLinti konfidencialiais;
4.4. LSOK buveineje, taip pat LSOK filialq ir atstovybiq buveinese turi bDti visq LSOK nariq

s4ra5as. Su Siuo s4ra5u turi teisg susipaZinti kiekvienas LSOK narys.

s. SToJAMUJV INASV IR LSoK NARI9 MoKESdIU MoKEJIMO TVARKA

5 . 1 . Stoj amqjq ina5q ir nario mokesdiq mokej imo tvarka bei dydZiai nustatomi ir tvirtinami

LSOK Visuotines konferencijos sprendimu.

6. NAUJU NARrU PRTEMIMO, NARrV rsSrOilmo IR PASALINIMO Is LSOK
TVARKA IR SALYGOS

6.1. Asmuo, norintis tapti LSOK nariu, LSOK Yaldybai pateikia ra5ti5k4 pra5ym4 ir sumoka
stojamqj[ mokest[, jei jis nustatytas. Valdyba asmens praSym4 del priemimo I LSOK turi
apsvarstyti ir priimti sprendim4 per 30 dienq. Valdyba, prieS priimdama i LSOK nauj4
nari, j[ pasira5ytinai supaZindina su Siais istatais. Valdybos sprendimas priimti nari I
LSOK laikomas priimtu, jei uL ji balsavo daugiau kaip puse Valdybos posedyje
dalyvaujandiq nariq balsq. Jei pra5ymas del priemimo i LSOK nepatenkinamas, asmuo
gali kreiptis i LSOK konferencij4 pra5ym4 paduodamas LSOK Prezidentui. Visuotines
konferencijos sprendimas priimti nauj4 nari I LSOK laikomas priimtu, iei uL ji balsavo
daugiau kaip puse Konferencijoje dalyvaujandiq nariq. Konferencijos sprendimas yra
galutinis.

6.2. LSOK narys bet kada gali i5stoti i5 LSOK, para5qs pra5ym4 LSOK Valdybai. Narys
laikomas i5stojusiu nuo parei5kimo pateikimo dienos. Tokiu atveju stojamieji nario [raSai
ir nario mokesdiai ar kitaip LSOK nuosavyben perduotos le5os ir turtas negr4Zinami. PrieS
iSstodamas iS LSOK narys privalo sumoketi nario mokesti uZ praeit4 laikotarpi ir
atsiskaityti su LSOK pagal esamus turtinius isipareigojimus'

6.3. LSOK turi teisg paSalinti nari. LSOK Valdybos nutarimu narys gali buti pa5alintas, jei

narys paZeide Siuos [status, nemoka nario mokesdio, jei jis yra numatytas, nevykde
sutartiniq isipareigojimq LSOK ar kitiems jos nariams, savo veikla diskreditavo LSOK ar
jos narius. Sprendim4pa5alinti nari Valdyba priima ne maZesne kaip 213 Yaldybos nariq



I balsq dauguma. Valdybos sprendim4 pa5alinti nar[ i5 LSOK narys gali skqsti nuo

Valdybos sprendimo priemimo per 1 menesi Visuotinei konferencijai, skund4

paduodamas LSOK Prezidentui.
6.4. LSOK nariui apie svarstymq del pa5alinimo i5 LSOK yra pranesama likus ne maZiau kaip

5 dienoms iki Valdybos posedZio ar Konferencijos. LSOK narys turi teisE del savo

elgesio pasiai5kinti ra5tu ir turi teisg dalyvauti Valdybos posedyje ir Konferencijoje,

kuriame yra svarstomas jo elgesys.

7. LSOKORGANAI

7.1. LSOK yra Sie organai:
l. Visuotinis nariq susirinkimas - Konferencija (toliau vadinama - ,,Konferencija").
2. kolegialus LSOK valdymo organas - Valdyba.
3. Prezidentas.
4. Nacionaliniq programq direktorius (vykdomasis direktorius).
5. Sporto programrl direktorius.

7.2.Yaldymo orgaml nariais gali btiti tik LSOK nariai.
7.3. LSOK organai privalo veikti LSOK ir jos nariq naudai. Asociacijos organai neturi teisds

priimti sprendimq ar atlikti kitq veiksmrS kurie paLeidlia LSOK lstatus ar yra prie5ingi

[statuose nurodytiems LSOK veiklos tikslams.
7.4.tJZ LSOK nario veikl4 valdymo organuose jo nariui valdybos sprendimu gali btti

atlyginama.

8. VISUOTINIS NARIU SUSIRINKIMAS _ KONFERENCIJA.
KONFERENCIJOS KOMPETENCIJA, SUSAUKIMO TVARKA, SPRENDI}IL

PRIEMIMO TVARKA

8.1. Eiline visuotine konferencijaturi [vykti kasmet.
8.2. Konferencij a Saukiama Valdybos sprendimu.
8.3. Valdyba rengia konferencijos darbotvarkE. PraneSimas apie Konferencijos viet4 laik4 ir

darbotvarkE turi bUti paskelbtas ne veliau kaip 10 dienq iki konferencijos. PraneSimas

skelbiamas LSOK intemetiniame tinklalapyje arba [teikiamas pasiraSytinai ar

i5siundiamas elektroniniu pa5tu ar i5siundiamas registruotu lai5ku arba skelbiamas

dienraStyje ,,Kauno diena". Prane5ime apie Saukiamq Konferencij4 turi bflti nurodomos

Konferencijos su5aukimo prieZastys, tikslai, si[lomq sprendimq projektai. Konferencija
gali bfti Saukiama nesilaikant Siq terminq jei visi LSOK nariai su tuo ra5ti5kai sutinka.

8.4. Konferencijos darbotvarke gali biiti pildoma LSOK ir Valdybos nariq siflymu. Si[lymas
papildyti darbotvarkE gali b[ti pateikiamas ne veliau kaip likus 5 darbo dienoms iki

Konferencijos. Kartu su sifilymu turi bilti pateikti sprendimq projektai siUlomais

klausimais.
8.5. Jeigu Konferencijos darbotvarke, nurodyta prane5ime apie Saukiam4 Konferencij4 buvo

pakeista, apie jos pasikeitimus LSOK nariams turi bUti prane5ta tokiu biidu kaip apie

Susirinkimo su5aukim4 ne veliau kaip likus 5 kalendorinems dienoms iki Konferencijos.

8.6. Ne veliau kaip likus 5 dienoms iki konferencijos nariams turi bflti sudaryta galimybe

susipaZinti su LSOK turimais dokumentais, susijusiais su Konferencijos darbotvarke,

[skaitant sprendimq projektus bei konferencijos su5aukimo iniciatoriq pateiktq paraiSk4.

Jeigu LSOK narys pageidauja ra5tu, LSOK prezidentas ne veliau kaip per 3 dienas nuo

raSti$ko praSymo gavimo visus Konferencijos sprendimq projektus iteikia nariui

pasira5ytinai arba iSsiundia registruotu lai5ku. Sprendimq projektuose turi bDti nurodya

kieno iniciatyva j ie yr a pateikti.
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8.7. Neeiline konferencija gali buti su5aukta, jei to reikalauja ne maLiau kaip 1/3 LSOK nariq'

8.8. Konferencijoje sprendZiamojo balso teisE turi visi asociacijos nariai. Vienas narys

Konferencijoje turi vien4 bals4. Kai Konferencija priima sprendimus, kiekvienas

asociacijos nariams atstovaujantis asmuo turi tiek balsq, keliems asociacijos nariams jis

atstovauja. Konferencijoje narys dalyvauja asmeni5kai pats (fizinis asmuo atba

vienasmenis valdymo organas, o [statymuose ir steigimo dokumentuose nustatytais

atvejais - kitq organq nariai bei dalyviai - fiziniai asmenys, veikiantys pagal istatymuose
ir steigimo dokumentuose (istatuose, nuostatuose) jiems suteiktas teises ir pareigas),

i5skyrus [statymq nustatytas i5imtis, arba fstatymq nustatyta tvarka igalioja kit4 asmeni,

arba su juo sudaro balsavimo teises perleidimo sutart[. Asociacijos narys - juridinis

asmuo gali bUti atstovaujamas visuotiniame nariq susirinkime tik to juridinio asmens

darbuotojq, dalyviq ar valdymo organo narirl. Konferencija gali priimti sprendimus, kai
jame dalyvauja daugiau kaip % (viena antroji) visq LSOK nariq. Konferencijos

sprendimas laikomas priimtu, kaiui,ji gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujandiq nariq

balsq ,;rZ" negu,,prie5", i5skyrus atvejus, kai priimami sprendimai del LSOK [statq
keitimo ir LSOK pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo), ir tuos

atvejus, kai renkami kolegialiq valdymo orgam{ nariai; Siais atvejais Konferencijos

sprendimas laikomas priimtu, kai uL j[ gauta 2/3 (dviejq trediqjrf balsavimo metu

dalyvaujandiq nariq balsq dauguma. Asmenys, balsuodami susilaikq, neskaidiuojami, tai
yra, jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis.

8.g.Balsavimas Konferencijoje yra atviras. Slaptas balsavimas yra privalomas visiems nariams

tais klausimais, del kuriq nors vienas narys pageidauja slapto balsavimo ir jeigu tam
pritaria ne maZiau kaip 1/10 konferencijoje dalyvaujandiq nariq.

8.10. Jeigu Konferencijoje ndra kvorumo, ne veliau kaip per 15 kalendoriniq dienq turi bDti

Saukiama pakartotine Konferencija, kuri turi teisq priimti sprendimus neivykusios

Konferencijos darbotvarkes klausimais, nepriklausomai nuo to, kiek susirinkime
dalyvauja LSOK nariq. Apie pakartotinq Konferencijq LSOK nariams turi btti prane5ta

tokiu pat bfldu kaip apie ne[vykusios Konferencijos suSaukim4 ne veliau kaip likus 5

kalendorindms dienoms iki pakartotines konferencij os.
8.11. Konferencijos posedZiai turi blti protokoluojami. Protokol4 pasira5o Konferencijos

pirmininkas ir sekretorius. Protokolas gali b[ti neraSomas, kai priimtus sprendimus
pasira5o visi asociacijos nariai.

8.12. Konferencija:
1. priima, keidia, papildo LSOK [status;
2. renka ir at5aukia LSOK Valdyb4ar atskirus jos narius, istatq nustatyta tvarka;
3. nustato LSOK pagrindines veiklos kryptis;
4. renka ir at5aukia revizijos komisij4 (revizoriq), nustato revizijos komisijos nariq skaidiq;
5. nustato LSOK nariq stojamqjq ina5q dydi ir nario mokesdirt dydi jq mokejimo tvark4

6. tvirtina LSOK meting finansinE atskaitomybE;
7 . prnma sprendim4del LSOK pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
8. sprendZia ir kitus Lietuvos Respublikos asociacijq istatyme Visuotinio nariq susirinkimo

kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal LR asociacijq [statym4 tai nepriskirta kitq
LSOK organq kompetencijai ir jei pagal esmE tai nera valdymo organo funkcijos;

8.13. Konferencijai pirmininkauja LSOK Prezidentas, o jam nesant, nacionalines programos

direktorius.
9. VALDYBOS KOMPETENCIJA, RINKIMO TVARKA,

SPRENDI]\{U PRIEMIMO TVARKA

9.1. Valdyba yra kolegialus LSOK r-aldlmo organas. Valdyb4 renka ir at5aukia Konferencija
iS LSOK nariq ar jq atstoru- I 3 Konferencijoje dallwaujandiq nariq balsq dauguma dviejq



metq kadencijai. Valdybos nario kadencijq skaidius neribojamas. Valdybos darbo tvark4

nustato jos priimtas Valdybos darbo reglamentas.

9.2.yaldybo, *ryr gali atsistatydinti ra5ti5kai [spejqs Valdyb4. Jo lgaliojimai nutr[ksta nuo

pra5ymo iteikimo Valdybai dienos. Vietoj atsistatydinusio ar at5aukto Valdybos nario

korrfer"trci.la artimiausiame posedyje renka nauj4 Valdybos nari likusiam kadencijos

laikotarpiui. Vutaybu ar atskiri jos nariai gali b0ti at5aukti nesibaigus jq kadencijai

Konferencijos sprendimu, priimtu paprasta Konferencijoje dalyvaujandiq nariq balsq

dauguma. I atSauktojo Valdybos nario viet4 Konferencija renka nauj4 nari ar priima

sprendim4 keisti Valdybos nariq skaidiq.
9.3. Valdybos nariq skaidiq sudaro 7 (septyni) nariai, kuriuos nustato Visuotinis nariq

susirinkimas - Konferencij a.
9.4. Valdyba iS savo nariq dviejq metq laikotarpiui renka LSOK Prezidentq ir Nacionaliniq

progi*q direktoriq (vykdomqi[ direktorirf, nustato Valdybos darbo reglament4 kuriame

numato t<1tq Vataybos nariq pareigas. Prezidentas yra valdybos narys ir jis organizuoja

Valdybos darbA pirmininkauja LSOK Konferencijoms, Valdybos posedZiams t yra

igaliotas LSOK vardu pasira5yti Konferencijq ir Valdybos posedZiq protokolus, jeigu

Konferencij a neisrenka kito asmens Konferencij os pirmininku.

9,5. Valdyb4 Saukia Prezidentas ne rediau, kaip kart4 per tris mdnesius. Valdybos posedZio

Saukimo iniciatyvos teisq turi kiekvienas Valdybos narys. Valdyba gali priimti

sprendimus ir jos posedis laikomas ivykusiu, kai jame dalyvauja ne maLiau kaip ll2

Valdybos nariq. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vien4 bals4. Valdybos sprendimas

yra priimtas kai uZ j[ gauta daugiau balsq negu prieS, i5skyrus Siuose [statuose numatytas

isirntit. Balsams ,,nL" ir,,pde5" pasiskirsdius po lygiai, lemia Prezidento balsas.

9.6. Valdybos narys neturi teises balsuoti, kai valdybos posedyje sprendZiamas su jo veikla

Valdyboje susijgs klausimas ar jo atsakomybes klausimas.

9.7. Valdybos posedZiai turi bflti protokoluojami.
9.8. Valdyba svarsto ir tvirtina:

1. LSOK metinio biudZeto vykdym4 metines veiklos ataskaitas ir pateikia jas Konferencijai;

2. Nacionaliniq programq (vykdandiojo) direktoriaus skyrim4 bei atSaukimfu priemim4 ir

atleidim4 i5 darbo, jo darbo sutarties rengim4 pareiginio atlyginimo nustatym4 bei

pareiginiq nuostatq tvirtinimq
3. metinius varLybqkalendorius;
4 . v afiyb1nuo status, re glament4 Lietuvo s rinktinirl s4ra5us ;
5. LSOK filiahl ir atstovq nuostatus;
6. Valdyba priima sprendimus LSOK tapti kitqjuridiniq asmenq steigeju, dalyviu bei priima

sprendimus steigti LSOK filialus ir atstovybes;
9.9. Valdyba:

1. atsako uZ Konferencijos su5aukim4 ir rengim4laiku;
2. steigia komisijas atskiriems klausimams nagrindti, tvirtina Siq komisijq pirmininkus;

3. sprendZia LSOK nariq tarpusavio gindus;
4. atleidLianarius nuo stojamojo ir nario mokesdio mokejimo, jei toks yra nustatytas;

5. vykdo LSOK simbolig Zenklqkurim4ir jqnaudojimo tvarkos nustatym4.

9.10. Valdyba analizuoja ir wirtina Nacionaliniq programq direktoriaus pateiktqmedLiagq

apie:
1.LSOK le5q ir turto panaudojim4 ir tvarkym4 sutinkamai su LSOK veiklos tikslais,

pagrindiniais principais LSOK Konferencij os nutarimais.
Z. fvmina renginiq bei projektq s4matq projektus, analizuoja ir tvirtina jq vykdymo

ataskaitas.



9.11' Valdybos rengiama LSOK metine veiklos ataskaita yra vieSa, todel kiekvieno fizinio
ar juridinio asmens reikalavimu LSOK turi sudarl.ti s4lygas LSOK br.rveineje ar kitais
btdais su Sia ataskaita susipaZinti.

10. PREZIDENTAS

10.1. Pirmininkauja konferencijose.
10.2. Vadovauja valdybos posedZiuose.
10.3. Reprezentuoja LSOK tarptautinese organizacijose.

10.4. Priima i darb4nacionaliniq programll direktoriq.

1 1. NACIONALINIU PROGRAMU DIREKTORIUS (VYKDOMASIS DIREKTORIUS)

11.1' Nacionaliniq programq direktorius olganizuoja ir vykdo LSOK lkinq - finansine ir
operatyvi4 veikl4 ir atlieka kitas valdybos reglamente numatytas fulkcijas.

11.2. Atidaro ir uZdaro LSOK s4skaitas bankuose ir jomis disponuoja.
11.3' LSOK vardu sudaro sandorius. Sandoriams, kuriq suma vir5ij a2000,- (du t[kstandir-rs)

litq sudaryti turi gauti valdybos pritarim4.
11.4. Atstovauja LSOK teismuose, arbitraLe, valstybinese istaigose ir santykiuose su kitais

fiziniais ir juridiniais asmenimis..
I L5. Sudaro autorines sutartis.
I 1.6. Priima I darb4 spofio programq direktoriq.
1l 'l . Pateikia valdybos svarstymui darbo planus, sportines ir sveikatingumo programas, bei

jq s4matas, jq vykdymo ir savo veiklos ataskaitas.
1l '8. Atsakingas uZ informacijos pateikim4 LSOK nariams apie valdymo organq priimtq

sprendimq vykdym4,
11.9. Suteikia igaliojimus kitiems asmenims (LSOK nariams) atlikti jo kompetencijai

priklausandias funkcij as.
1 1.10 Atlieka Prezidento funkcijas jam nesant.

12. SPORTO PROGRAMU DIREKTORIUS

12.1 Olganizuoja LSOK sportinE veikl4.
12.2.Teikia sportines programas ir uZ jas atsiskaito.
12.3 Koordinuoja sporto Sakq koordinatoriq veikl4.

13. DOKUMENTU IR KITOS INFORMACIJOS AprE LSOK VETKLA PATEIKTMO
NARIAMS TVARKA

13.1. LSOK nariui ra5tu pareikalavus, Nacionaliniq programq direktorius ne veliau kaip per
7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo pateilcti nariui susipaZinti ir (ar) pui.itti
LSOK istatq, metines finansines atskaitomybes dokumentq, veiklos ataskaitq, audito
i5vadtl bei ataskaitg Konferencijos protokolq, nariq registracijos knygos, kitll LSOK
dokumenttl, kurie turi blti viesi pagal [statymus, kopijas. UZ dokumentq pateikin-r4 atsako
LSOK Nacionaliniq programq direktorius.

13.2- Gavus ra5ti5k4 pra5ym4 informacija (dokumentai susipaZinimui) teikiama nariui
asmeni5kai atvykus i LSOK buveinE, su LSOK Nacionaliniq programq direktoriumi iS
anksto sutartu laiku, laikantis siuose lstatuose nustatytq terminq.



14. pRANESrtvrq sKELBIMo rvARKA, rAGAL KURr,{ sKELBIAvTa vrnSa
INFORMACIJA

14.1. LSOK konferencijos, Valdybos, Prezidento, Nacionaliniq programq direktoriaus
nutarimai, sprendimai ir kiti prane5imai, su kuriais reikia susipaZindinti narius ar kitus
asmenis, i5siundiami registruotu lai5ku arba iteikiami asmeni5kai, gavejui pasira5ant
[statymq numaty'tais terminais, bet ne veliau kaip per 30 dienq nuo jq priemimo. UZ
savalaik[ ir tinkam4 nutarimq ir kitq prane5imq i5siuntim4 atsako LSOK Valdybos
paskirtas asmuo i5 Valdybos nariq tarpo.

14.2. Visi prane5imai, kurie pagal istatymus turi bDti skelbiami viesai, talpinami LSOK
internetiniame tinklalapyj e ir dienra5tyj e,,Kauno diena".

15. FILIALU IR ATSTOVYBIU STEIGIMO TVARKA BEI JU VEIKLOS
NUTRAUKIMO SALYGOS

15.1. LSOK filialq ir atstovybiq steigimo bei jq veiklos nutraukimo klausimus sprendZia-
nuostatus tvirtina Valdyba, vadovaudamasi Siais [statais ir galiojandiais [statymais.

15.2. LSOK filialq ir atstovybiq nuostatus tvirtina LSOK Valdyba.

16. LESU IR PAJAMU PANAUDOJIMO, LSOK VEIKLOS KONTROLES TVARKA

16.1. LSOK le5q Salt iniai:
1. nariq stojamieji [naSai, mokesdiai ir tiksliniai inaSai, savanori5ki [na5ai;
2. frziniqir juridiniq asmenq neatlyginamai perduotos le5os ir turtas;
3. le5os ir turtas, gauti kaip parama;
4. kredito [statq mokamos paliikanos uZ jose saugomas lesas;
5. kaip palikimas gautos le5os ir turtas;
6. valstybes ir savivaldybiq tikslines paskirties leSos konkredioms tikslinems programoms

[gyvendinti;
7. remejq [na5ai;
8. LSOK [moniqpelnas;
9. pajamos uZ parduot4ar i5nuomot4LSOK turtq;
10. kitos teisetai gautos leSos.

16.2. LSOK pinigus, gautus kaip param4 taip pat kitus negrqZintinai gautus pinigus ir kitq
turtq naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus
nurodd. LSOK Sias gautas leSas privalo laikyti atskiroje s4skaitoje, taip pat sudaryti
i5laidq s4mat4 jei tai numatl'ta teises aktuose arba pinigus davEs asmuo to reikalauja.
LSOK negali priimti pinigq ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti
\r\rtrr's,'reg'uSrusse\s\a\ussr)rbNS\a\)\b,\r\s\anns.

16.3. Lietuvos Respublikos [statymuose numatytais atvejais ir Konferencijos sprendimu
LSOK atliekamas auditas at revizlja.

16.4. Finansiniams metams pasibaigus iki eilines Konferencijos LSOK audito imone
(auditorius) ir (ar) revizijos komisija (revizorius), jeigu ji (jis) yra i5rinkti, turi patikrinti
LSOK meting finansinE atskaitomybq.

16.5. LSOK leidZiamanuosavybds ar bet kokiomis kitomis teisemis valdom4turt4ir leSas
perleisti, uztikrinti jo prievoliq [vykdym4ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir
disponavimo teises i jl tik tuo atveju, kai tuo siekiama [gyvendinti Siuose [statuose
nustatltus veiklos tikslus.

1,6.6. LSOK draudZiama:



1. neatlygintinai perduoti LSOK turt4 iSskyrus teisds aktuose numatytas i5imtis:
2. moketi LSOK nariui iSmokas i5 pelno dalies ar perduoti likviduojamos LSOK tur'lo dali.

vir5ijandi4 sumoket4 stojam4ji ina54 ar nario mokesti;
3. suteikti paskolas, ikeisti LSOK tur14 (iSskyrus atvejus, kai turtas ikeidiamas LSOK

prievolerns uZtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip uZtikrinti kitq asmer-rq prievoliq

[vykdym4 iSskyrus teisds aktuose numatytas i5imtis;
4. skolintis pinigq iS LSOK nario ar su juo susijusio asmens ir moketi palikanas. Si nuostata

netaikoma, kai skolinamasi i5 kredito istaigq;
5. pirkti prekes ir paslaugas uZ aklaizdliai per didelq ar parduoti LSOK turt4 uZ

akivarzdliai per maLqkainq i5skyrus galiojandiuose teises aktuose numatytas i5imtis;
6. steigti juridini asmen[, kurio civilin6 atsakomybe uZ juridinio asmens prievoles vra

neribota, arba btrti jo dalyviu;
7. atlikti kit4 draudZiam4 veikl4 nurodyt4 Lietuvos Respublikos asociacijq istatyme.

17. LSOK ISTATU KETTIMO TVARKA

17.1. LSOK [statai gali b[ti keidiami Susirinkimo sprendimu, priimtu ne maZesne nei 213
(dviejq trediqjq) Konferencijoje dalyvaujandiq nariq balsq dauguma, i5skyrus istatyinq
numaf)'tas iSimtis.

17.2. Konferencijai priemus sprendim4 pakeisti [status, sura5omas visas pakeistq [statq
tekstas ir po juo pasiraSo Konferencijos igaliotas asmuo.

17 .3. Konferencijos pakeisti [statai [sigalioja tik juos lregistravus [statymq nustatyta tvarka.

18. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18.1. Siuose [statuose neaptarti klausimai sprendZiami Lietuvos Respublikos teises aktq
nustarlta tvarka.

Nauja Lietuvos specialiosios olimpiados komiteto istatq redakcija patvirtinta
20II m sausio 20 d ataskaitirtis - rinkininis konferencijos sprendimu.
Kaunas. 2011m. sausio 20d.
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