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PATVIRTINTA 

LTOK  Vykdomojo komiteto 2020 m. 
rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 2 

 
LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO 

SPORTININKŲ KOMISIJOS 
 

N U O S T A T A I 
 
BENDROJI DALIS 
 
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (toliau – LTOK) sportininkų komisija (toliau - 

KOMISIJA) yra Vykdomojo komiteto (toliau – VK) nutarimu įteisintas struktūrinis LTOK 
padalinys. KOMISIJA savo veikloje vadovaujasi Olimpine chartija, šiais nuostatais bei LTOK 
VK nutarimais ir pasiūlymais. KOMISIJOS veiklą finansuoja LTOK. 

 
TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
 
KOMISIJOS tikslas – padėti LTOK koordinuoti visų Lietuvos olimpinės rinktinės narių, 

kandidatų ir olimpinės pamainos sportininkų rengimąsi ir atranką į olimpines žaidynes, 
propaguoti olimpinį judėjimą Lietuvoje. 

 
Uždaviniai, siekiant įgyvendinti pagrindinį tikslą: 

- Savo kompetencijos ribose vadovautis ir įgyvendinti TOK Sportininkų komisijos 
dokumentus ir rekomendacijas, aktyviai dalyvauti jos veikloje bei teikti pasiūlymus; 

- Savo kompetencijos ribose teikti visokeriopą paramą olimpinėms žaidynėms 
besirengiantiems sportininkams; 

- Padėti įgyvendinti Lietuvos olimpinės rinktinės narių, kandidatų ir olimpinės pamainos 
sportininkų socialinių garantijų programą;  

- Siūlyti LTOK bei suinteresuotoms organizacijoms materialinio ir moralinio sportininkų 
skatinimo sistemą; 

- Dalyvauti tobulinant Lietuvos olimpinės rinktinės narių, kandidatų ir olimpinės 
pamainos sportininkų dopingo kontrolės sistemos programą; 

- Padėti rengti švietėjiškas programas olimpinės rinktinės nariams ir kandidatams; 
- Teikti pasiūlymus LTOK kuriant sportinę ir paradinę olimpinę aprangą; 
- Ginti sportininkų interesus vyriausybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose; 
- Teikti pasiūlymus dėl geriausių Lietuvos sportininkų rinkimų ir apdovanojimų; 
- Dalyvauti tarptautinių sporto organizacijų veikloje; 
- Aptarti žurnalo „Olimpinė panorama“ turinį, teikti pasiūlymus. 

 
STRUKTŪRA IR NARIAI 
 

- KOMISIJĄ sudaro dešimt (10) olimpiečių, kurie dalyvavo ne mažiau kaip vienose (1) iš 
trijų (3) paskutiniųjų Olimpinių žaidynių, iš kurių: 

o Trys (3) KOMISIJOS nariai yra LTOK GA išrinkti olimpiečių atstovai; 
o Du (2) KOMISIJOS nariai yra tiesiogiai renkami olimpiečių; 
o Penki (5) KOMISIJOS nariai yra LTOK prezidento siūlymu tvirtinami 

LTOK VK sprendimu. 
- LTOK prezidento siūlymu KOMISIJOS pirmininkas ir komisijos pirmininko 

pavaduotojas tvirtinami LTOK VK sprendimu; 
- KOMISIJAI vadovauja pirmininkas, jam nesant komisijos pirmininko pavaduotojas; 
- KOMISIJOS nariai savo pareigas atlieka sąžiningai ir laiku; 
- Esant vienodam balsų skaičiui, lemiamas yra KOMISIJOS pirmininko balsas; 
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- KOMISIJOS pirmininkas turi teisę dalyvauti LTOK VK posėdžiuose svečio teisėmis;  
- Kiekvienas KOMISIJOS narys renkamas 4 (ketverių) metų kadencijai.  
- KOMISIJOS sekretoriaus pareigas atlieka LTOK sporto direkcijos darbuotojas, kuris 

tvarko KOMISIJOS veiklos dokumentus, pirmininko nurodymu organizuoja planinius 
posėdžius ir t.t. 
 
TEISĖS 
 
KOMISIJA turi teisę: 

- Kviesti į posėdžius Lietuvos olimpinės rinktinės narius, kandidatus, olimpinės pamainos 
sportininkus, trenerius, gydytojus, masažuotojus; 

- Gauti informaciją apie pasirengimą olimpinėms žaidynėms iš LTOK Sporto direkcijos; 
- Dalyvauti olimpinės rinktinės narių, kandidatų ir olimpinės pamainos sportininkų 

treniruotėse, išklausyti olimpinės rinktinės gydytojų ir masažuotojų ataskaitas, 
komentarus, analizes ir t. t.; 

- Dalyvauti kitų LTOK komisijų posėdžiuose, kuriuose sprendžiami finansavimo, 
pasirengimo olimpinėms žaidynėms klausimai; 

- Kviesti spaudos konferencijas, spausdinti straipsnius periodinėje spaudoje, dalyvauti 
televizijos ir radijo laidose. 
 
VEIKLOS FORMOS 
 

- KOMISIJA savo veikloje vadovaujasi šiais nuostatais; 
- Veiklos formos: posėdžiai, pokalbiai, dokumentų analizė ir rengimas ir t.t.; 
- Posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip kartą per pusmetį; 
- KOMISIJOS sprendimai priimami paprasta balsų dauguma; 
- Esant vienodam balsų pasiskirstymui lemia KOMISIJOS pirmininko balsas; 
- KOMISIJOS posėdžiai protokoluojami. 

 
KOMISIJOS VEIKLOS NUTRAUKIMAS 
 
KOMISIJOS veiklą gali nutraukti LTOK VK. Tuo atveju KOMISIJOS veiklos medžiaga 

perduodama LTOK olimpinio sporto direkcijai.  
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