
 

 
 

LIETUVOS SPECIALIOSIOS OLIMPIADOS KOMITETO 

 2023-2026 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 

 

 

I skyrius 

ĮVADAS 

 

Lietuvos Specialiosios Olimpiados Komitetas (LSOK) yra vienintelė organizacija Lietuvoje, kuri vienija visus intelekto sutrikimą turinčius 

asmenis, rūpinasi jų socialine integracija per sportą ir sveikatingumą,  koordinuoja metinius sporto renginius, bendradarbiauja su užsienio 

partneriais siekdami didesnės neįgaliųjų integracijos. LSOK yra SOI (Special Olympics International)  ir SOEE (Special Olympics Europe - 
Eurasia) akredituota narė. Lietuvos specialiosios olimpiados komiteto 2023-2026 metų veiklos programa yra rengiamas pagal SOEE 

rekomendacijas ir derinamas su LSOK strateginiu planu.  

 

 

II skyrius 

VEIKLOS PROGRAMA 

Vizija-  įtraukiojo sporto dėka žmonės su intelekto negalia gali gyventi aktyvų, sveiką ir pilnavertį gyvenimą. 

Misija-nuolat organizuoti sporto treniruotes ir įvairių sporto šakų čempionatus, varžybas, sporto šventes, festivalius vaikams ir suaugusiems, 

turintiems intelekto sutrikimo negalią, sudaryti sąlygas ugdytis  fizinį pasirengimą, parodyti drąsą, patirti džiaugsmą ir dalyvauti, kartu su šeimomis, 

kiti specialiosios olimpiados sportininkai ir bendruomenė. 

Veiklos kryptys/tikslai: 

1. LSOK teisinės bazės ir veiklos kokybės tobulinimas 

2. LSOK sportininkų, įvairių sporto šakų, dalyvavimas SO žaidynėse ir tarptautinėse varžybos. 

3. Atletų lyderių ir kitų pokyčių siekėjų skatinimas. 

4. Integracinės praktikos skatinimas 

5. Apmokyti atletus naudotis skaitmeninėmis naujovėmis 

6. Tobulinti aukojimo ir paramos mechanizmą.   



7. Populiarinti LSOK prekės ženklą. 

8. Siekti organizacijos tobulėjimo.      

 

1. LSOK teisinės bazės ir veiklos kokybės tobulinimas,  

Uždavinys   Priemonės Vykdymo 

laikas 

Siekiamas rodiklis   Veiklos Vykdytojas 

Tobulinti  LSOK 

struktūrą, veiksmų 

suderinamumą ir 

informavimą 

Klubų/ programų 

skaičiaus didinimas 

   

Nuolat  4 Lietuvos regionai    Pristatyti Lietuvos specialiosios olimpiados 

judėjimą 5 Lietuvos regionams ir stengtis juos 

įtraukti ilgalaikiam bendradarbiavimui.   

LSOK   

Tobulinti  LSOK 

struktūrą, veiksmų 

suderinamumą ir 

informavimą 

Sportininkų skaičiaus 

didėjimas (SO atletų, 

jungtinio sporto 

partnerių)    

Nuolat 4 Lietuvos regionai    Pakviesti Atletus, šeimos narius ir galimus 

partnerius bei savanorius dalyvauti regioninėse 

atvirų durų dienose. Stengtis juos įtraukti 

ilgalaikiam bendradarbiavimui.    

 LSOK   

Kelti trenerių 

kvalifikaciją   

Kvalifikuotų trenerių 

skaičiaus didėjimas 

(tradicinio  ir 

jungtinio sporto) 

Nuolat  4 Lietuvos regionai    Sudaryti sąlygas treneriams dalyvauti 

kvalifikacijos kėlimo mokymuose ir 

seminaruose. Suteikti naujausias žinias 

remiantis SOI pateikiamomis gairėmis.   

 LSOK   

Integruoti sveikatos ir 

gyvenimo kokybės 

suvokimą  SO 

judėjime 

Apmokytų sveikatos 

priežiūros darbuotojų 

skaičiaus didėjimas 

Nuolat  4 Lietuvos regionai   Supažindinti ir apmokyti regionų atstovus dirbti 

sveikatos ir fizinio aktyvumo srityje su įvairaus 

amžiaus atletais.    

LSOK   

   

2. LSOK sportininkų, įvairių sporto šakų, dalyvavimas SO žaidynėse ir tarptautinėse varžybose.  

 

Uždavinys   Priemonės Vykdymo 

laikas 

Siekiamas rodiklis   Veiklos Vykdytojas 

Suformuoti  LSOK 

įvairių sporto šakų 

rinktines ir 

deleguoti 

sportininkus į SO 

tarptautines 

varžybas. 

Čempionatai, 

varžybos, 

čempionatus: 

 

Nuolat 

Suformuotos visų 

sporto šakų 

rinktinės, kurioms 

gautos kvotos SO 

Pasaulio, Europos 

žaidynėms. 

Išsiaiškinti aukštesnio meistriškumo sportininkus 

ir sudaryti jiems sąlygas tobulėti ir siekti 

rezultatų. Organizuoti ASMP lėšomis. 

Planavimas einamiems kalendoriniams metams. 

 LSOK   



 Specialiosios 

olimpiados Europos 

žiemos žaidynės/ Estija 

2023.02.28/ 

2023.03.03 

9 sportininkai, 

3 treneriai, komandos 

vadovas 

Išsiaiškinti aukštesnio meistriškumo sportininkus 

ir sudaryti jiems sąlygas tobulėti ir siekti 

rezultatų. Organizuoti ASMP lėšomis. 

Planavimas einamiems kalendoriniams metams 

LSOK 

 Europos SO jungtinio 

krepšinio turnyras/ 

Lietuva 

2023 m. 

spalio mėn. 

10 sportininkų,  

2 treneriai. 

Organizuoti TASM programos lėšomis turnyrą;  

pagerbti kiekvieną sportininką, išsiaiškinti 

pajėgiausius. 

LSOK 

SOEE 

 3x3 Unified Basketball 

at FIBA Open 
Mies, Šveicarija 

2023/2026m. 

Kasmetinis 

turnyras 

10 sportininkų,  

2 treneriai. 

Išsiaiškinti aukštesnio meistriškumo sportininkus 

ir sudaryti jiems sąlygas tobulėti ir siekti 

rezultatų. Organizuoti ASMP lėšomis. 

Planavimas einamiems kalendoriniams metams 

LSOK 

 Gothia Special 

Olympics Trophy” 
Gothenburg, Švedija 

2023/2026m. 

Kasmetinis 

turnyras 

10 sportininkų,  

2 treneriai 

Išsiaiškinti aukštesnio meistriškumo sportininkus 

ir sudaryti jiems sąlygas tobulėti ir siekti 

rezultatų. Organizuoti ASMP lėšomis. 

Planavimas einamiems kalendoriniams metams 

LSOK 

 Tarptautinės irklavimo 

žaidynės/ 

Graikija/Kreta 

2023/2026m. 

Kasmetinis 

turnyras 

4 sportininkai, 2 

treneriai 

Išsiaiškinti aukštesnio meistriškumo sportininkus 

ir sudaryti jiems sąlygas tobulėti ir siekti 

rezultatų. Organizuoti ASMP lėšomis. 

Planavimas einamiems kalendoriniams metams 

LSOK 

 European Unified 

Futsal “Christmas Cup” 

2023/2026m. 

Kasmetinis 

turnyras 

8 sportininkai, 2 

treneriai 

Išsiaiškinti aukštesnio meistriškumo sportininkus 

ir sudaryti jiems sąlygas tobulėti ir siekti 

rezultatų. Organizuoti ASMP lėšomis. 

Planavimas einamiems kalendoriniams metams 

LSOK 

Sudaryti sąlygas 

pasirengimui 

dalyvauti 

Specialiosios 

Olimpiados 

Vasaros Pasaulio 

žaidynėse  

Specialiosios Olimpiados 

Pasaulio Vasaros 

žaidynės. Berlynas 2023- 

06-12/26 

Organizuoti reikalingas 

priemones, varžybas ir 

sporto stovyklas  

 

 

2023 m. 

birželio mėn. 

38 sportininkai,14 

trenerių 

Organizuoti ASM programos lėšomis priemones, 

čempionatus, mokomąsias sporto stovyklas,  

pagerbti kiekvieną sportininką, išsiaiškinti 

pajėgiausius. Planavimas einamiems 

kalendoriniams metams. 

LSOK  

Suformuoti  LSOK 

plaukimo rinktinę ir 

deleguoti 

sportininkus į SO 

tarptautines 

varžybas 

Europos SO lengvosios 

atletikos turnyras/ Lietuva 

2024 m. 

rugpjūčio 

mėn. 

14 sportininkų,  

2 treneriai 

Organizuoti TASM programos lėšomis turnyrą;  

pagerbti kiekvieną sportininką, išsiaiškinti 

pajėgiausius. 

LSOK 

SOEE 



Suformuoti  LSOK 

plaukimo rinktinę ir 

deleguoti 

sportininkus į SO 

tarptautines 

varžybas 

Specialiosios olimpiados 

Europos žiemos žaidynės/ 

Estija 

2024 m.  9 sportininkai, 

3 treneriai, komandos 

vadovas 

Išsiaiškinti aukštesnio meistriškumo sportininkus 

ir sudaryti jiems sąlygas tobulėti ir siekti 

rezultatų. Organizuoti ASMP lėšomis. 

Planavimas einamiems kalendoriniams metams 

LSOK 

Sudaryti sąlygas 

pasirengimui 

dalyvauti 

Specialiosios 

Olimpiados 

Pasaulio žiemos 

žaidynėse 2025m. 

Turine (Italija). 

Specialiosios Olimpiados 

Pasaulio žiemos žaidynės 

2025m. Turinas (Italija). 

Organizuoti reikalingas 

priemones, varžybas ir 

mokomąsias sporto 

stovyklas  

   

2025 m. 

vasario mėn.  

 

 

 

23 sportininkai, 6 

treneriai 

Organizuoti ASM programos lėšomis priemones, 

čempionatus, mokomąsias sporto stovyklas,  

pagerbti kiekvieną sportininką, išsiaiškinti 

pajėgiausius. Planavimas einamiems 

kalendoriniams metams. 

 LSOK   

 

Suformuoti  LSOK 

lengvosios atletikos 

rinktinę ir deleguoti 

sportininkus į SO 

tarptautines 

varžybas 

Europos SO plaukimo 

turnyras/ Lietuva 

2026 m. 

gegužės 

mėn. 

14 sportininkų,  

2 treneriai 

Organizuoti TASM programos lėšomis turnyrą;  

pagerbti kiekvieną sportininką, išsiaiškinti 

pajėgiausius. 

LSOK 

SOEE 

Suformuoti  LSOK 

plaukimo rinktinę ir 

deleguoti 

sportininkus į SO 

tarptautines 

varžybas 

Specialiosios olimpiados 

Europos žiemos žaidynės/ 

Estija 

2026 m.  9 sportininkai, 

3 treneriai, komandos 

vadovas 

Išsiaiškinti aukštesnio meistriškumo sportininkus 

ir sudaryti jiems sąlygas tobulėti ir siekti 

rezultatų. Organizuoti ASMP lėšomis. 

Planavimas einamiems kalendoriniams metams 

LSOK 

 

3. Atletų lyderių ir kitų pokyčių siekėjų skatinimas   

   

Uždavinys   Priemonės Vykdymo 

laikas 

Siekiamas rodiklis   Veiklos Vykdytojas   

Suteikti žinias  ir 

įgūdžius   

Organizuoti mokymus 

klubams  

Nuolat 

 

 5 Lietuvos regionai    Padėti regionams identifikuoti atletus lyderius 

ir apmokyti mentorius kaip su jais dirbti, 

supažindinti su atleto lyderio mokymų planu 

remiantis SOI sukurtomis gairėmis.   

 LSOK   

   



Įtraukti  sportininkus 

ir jaunimą mokymus  

Didinti atletų 

lyderių ir 

jaunimo lyderių, 

atliekančių 

reikšmingus 

vaidmenis LSOK 

bendruomenėje, 

skaičių. 

Nuolat  Kuo daugiau   Pasiekti kuo didesnį skaičių kokybiškai 

apmokytų atletų lyderių ir jaunimo lyderių 

atliekant svarbias funkcijas.     

 LSOK   

   

Įgalinti atletus 

lyderystei 

Pagelbėti, 

sudaryti sąlygas 

atletų lyderiams 

ir jaunimo 

lyderiams, 

suprasti 

lyderystės 

reikšmingumą, 

vertę SO 

bendruomenėje 

Nuolat Kuo daugiau    Padėti atletams save atpažinti tam tikrose 

srityse, padėti teisingai pasirinkti lyderystės 

sritis ir tobulėti jose.   

LSOK   

 

4. Integracinės praktikos skatinimas 

 

Uždavinys   Priemonės Vykdymo 

laikas 

Siekiamas rodiklis   Veiklos Vykdytojas  

Skatinti jungtinio sportą 

propaguojančias 

organizacijas dalintis 

savo gerąja patirtimi 

Bendradarbiavimas 

su įtraukiusiomis 

organizacijomis, 

klubais.   

Nuolat  Kuo daugiau    Stengtis kuo labiau skatinti organizacijas 

propaguoti jungtinio sporto veiklas, 

organizacijas naudoti profesionalų ir ne 

profesionalų jungtinį sportą kaip socialinės 

integracijos priemonę.    

LSOK   

   

Bendradarbiauti su 

aukštesnėmis 

institucijomis  

Išorinės 

organizacijos, ne 

LSOK 

bendruomenės 

nariai, 

supažindinami 

su Jungtinio 

sporto 

galimybėmis ir 

perspektyvomis. 

Nuolat  Kuo daugiau    Pristatyti LR vyriausybės, savivaldybių lygio 

institucijoms, bendro lavinimo mokykloms, 

klubams, bendruomenėms ir k.t. Lietuvos 

specialiosios olimpiados komiteto veiklas ir 

stengtis juos kuo labiau įtraukti į programos 

veiklas.   

 LSOK   

   



Siekti išorinio 

pripažinimo 

Didinti socialinės 

žiniasklaidos sekėjų 

skaičių. 

Nuolat 

 

 Kuo daugiau    Stengtis pasiekti kuo didesnį programos 

žinomumą.   

LSOK   

   

   

   

5. Apmokyti atletus naudotis skaitmeninėmis naujovėmis 

   

Uždavinys   Priemonės Vykdymo 

laikas 

Siekiamas rodiklis   Veiklos Vykdytojas 

Naudoti 

skaitmeninius 

įrankius 

 Atletų apmokymas 

naudotis 

skaitmeninėmis technol

ogijomis   

Nuolat  Kuo daugiau   Apmokyti atletus naudotis skaitmeninėmis 

naujovėmis, sudaryti sąlygas susipažinti su 

išmaniomis apyrankėmis, mobiliosiomis 

programėlėmis ir pan.   

 LSOK   

   

Tobulinti 

skaitmeninį turinį    

 Internetinis puslapis   Nuolat  Lengvas valdymas    WWW.LSOK.LT internetinio puslapio 

lengvesnis prieinamumas, lengvesnė 

informacijos sklaida.   

 LSOK   

   

   

   

6. Tobulinti aukojimo ir paramos mechanizmą.     

 

Uždavinys   Priemonės Vykdymo 

laikas 

Siekiamas rodiklis   Veiklos Vykdytojas 

Kurti strategines 

partnerystes 

Užmegzti ryšius su 

verslo atstovais    

Nuolat Kuo daugiau    Stengtis sudaryti partnerystės sutartis ir to 

pasėkoje didinti galimybes atletams gauti 

„value in kind“ ar gauti didesnes nuolaidas tam 

tikrose srityse.   

LSOK   

Investuoti į lėšų 

rinkimo galimybes 

Organizuoti akcijas, 

sporto šventes, 

bėgimus   

Nuolat Kuo daugiau    Stengtis aktyvuoti aukojimo ir paramos 

mechanizmą.   

 

   

LSOK   

    

7. Populiarinti LSOK prekės ženklą 

 

   

Uždavinys   Priemonės Vykdymo 

laikas 

Siekiamas rodiklis   Veiklos Vykdytojas 

http:// 
http://www.lsok.lt/
http://www.lsok.lt/


Prekės ženklo 

pasiekiamumas 

 SO Lietuva firminio 

stiliaus prieinamumas   

Nuolat  Kuo daugiau 

organizacijų   

Patalpinti SO Lietuva firminio stiliaus priemones 

internetiniame puslapyje, kad būtų prieinamas 

visiems.    

 LSOK   

   

Remtis išoriniais 

renginiais, sporto 

varžybomis 

SO Lietuva firminio 

stiliaus 

prieinamumas   

Nuolat  Kuo daugiau 

organizacijų   

 Stengtis viešinti judėjimą ir kituose renginiuose, 

didinti programos matomumą.    

 LSOK   

Ugdyti atletus 

lyderius  

Identifikuoti atletus 

lyderius regionuose   

Nuolat  5 Lietuvos regionai    Padėti identifikuoti ir apmokyti atletus lyderius, 

kurie galėtų programą atstovauti viešoje 

erdvėje.    

 LSOK   

   

   

8. Siekti organizacijos tobulėjimo 

   

Uždavinys   Priemonės  Vykdymo 

laikas 

Siekiamas rodiklis   Veiklos Vykdytojas 

Tobulinti Jungtinę 

lyderystę 

 Jungtinės lyderystės 

integracija   

Nuolat Kuo daugiau    Integruoti jungtinę lyderystę programos veiklose 

ir plėtoti    

 LSOK   

   

Vystyti lyderystę     Lyderystės vystymas Nuolat  Kuo daugiau   Skatinti lyderystės programos plėtrą 

organizacijose, suteikti galimybę, skatinti 

veiklas ir nuolatos tobulinti programas.   

 LSOK   

   

 Apmokyti savanorius 

ir visus suinteresuotus 

asmenis 

 Mokymai    Nuolat  Kuo daugiau   Siekti suteikti kuo didesnes galimybes, 

informaciją susijusia su galimybėmis tobulėti ir 

mokytis darbuotojams, savanoriams ir visiems 

suinteresuotiems asmenims.   

LSOK   

Benudarbiauti su 

socialiniais 

partneriais      

Bendradarbiavimas su 

universitetais   

Nuolat Kuo daugiau   Skatinti bendradarbiavimą su Lietuvos ir užsienio 

universitetais, aukštosiomis mokyklomis, 

siekiant programos veiklų stiprinimo ir 

naujoviškumo.    

 LSOK   

 


