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LIETUVOS KILNAUS SPORTINIO ELGESIO KOMITETO 

N U O S T A T A I 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1.1. Vadovaudamasis 1964 metais įkurto Tarptautinio sportinio elgesio komiteto (toliau - 

CIFP) veiklos patirtimi, 1993 metų kovo 25 d. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (toliau - 

LTOK) įkūrė Kilnaus poelgio komisiją, kuri 1995 metais buvo išplėsta ir patvirtinta kaip 

Lietuvos kilnaus žaidimo komitetas. 2005 metais, atsižvelgiant į Valstybinės lietuvių kalbos 

komisijos rekomendacijas, keitėsi komiteto pavadinimas. Dabar tai – Lietuvos kilnaus 

sportinio elgesio komitetas (toliau - LKSEK).  

1.2. LKSEK – yra   LTOK  Vykdomojo komiteto nutarimu įteisintas struktūrinis LTOK 

padalinys.  

1.3. LKSEK vadovaujasi LTOK ir Europos Fair Play judėjimo (toliau - EFPM)  įstatais. 

LKSEK , būdamas LTOK padaliniu, EFPM narys. 

1.4. LKSEK pasiūlymai dėl klausimų sprendimo yra rekomendacinio pobūdžio.  

1.5. LTOK OŠK darbo trukmė sutampa su ją patvirtinusio LTOK Vykdomojo komiteto 

kadencija. 

1.6. LKSEK veiklą finansuoja LTOK.  

 

II. TIKSLAI IR VEIKLA 

 

2.1. LKSEK tikslas - skatinti kilnius poelgius sporte ir visuomenės gyvenime, propaguoti 

universaliąsias etines vertybes, olimpinių vertybių ir principų sklaidą. 

2.2. LKSEK veikla: 

2.2.1.  skatina, plėtoja ir koordinuoja kilnaus sportinio elgesio judėjimą šalyje; 

2.2.2. dalyvauja LTOK olimpinio švietimo ir ugdymo programose propaguodamas kilnų 

sportinį elgesį; 

2.2.3. palaiko ryšius su Lietuvos, Europos ir tarptautinėmis kilnaus sportinio elgesio sporto, 

švietimo, kultūros, vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis institucijomis veiklos 

organizavimo, sklaidos  ir dalinimosi patirtimi tikslais; 

2.2.4. organizuoja kongresus, seminarus, apdovanojimų ceremonijas, susitikimus  ir kitus 

susijusius renginius nacionaliniu bei tarptautiniu mastu;  

2.2.5. svarsto kandidatūras kilnaus sportinio elgesio nacionaliniams, Europos bei 

tarptautiniams apdovanojimams; 



2.2.6. steigia nacionalinius kilnaus sportinio elgesio apdovanojimus; 

2.2.7. LKSEK už savo veiklą atsiskaito LTOK vykdomajam komitetui. 

 

III. KOMITETAS 

 

3.1. LKSEK sudėtį tvirtina LTOK vykdomasis komitetas LKSEK prezidento teikimu. 

3.2. LKSEK sprendimai priimami atviru balsavimu paprasta balsų dauguma. Lygiųjų 

atveju – lemia prezidento balsas. 

3.3. LKSEK narys praranda savo įgaliojimus atsistatydindamas, atstatydinamas dėl 

sveikatos problemų, remiantis delegavusios organizacijos arba LTOK atšaukimu, arba 

LKSEK nutarimu dėl kilniam sportiniam elgesiui prieštaraujančios elgsenos. 

3.4. LKSEK nariui praradus įgaliojimus, komitetas gali priimti naują narį iki kitos LTOK 

vykdomojo komiteto kadencijos pradžios, kai LTOK generalinės asamblėjoje naujai 

išrinktas LTOK vykdomasis komitetas pritars arba nepritars šiam papildymui, kaip ir visai 

Lietuvos kilnaus sportinio elgesio komiteto sudėčiai. 

 

IV. NARIAI IR PAREIGOS 

 

4.1. LKSEK vadovauja prezidentas. Generalinio sekretoriaus pareigas atlieka LTOK 

olimpinio švietimo direkcijos darbuotojas, kuris tvarko komiteto veiklos dokumentus, 

kviečia į posėdžius ir kt. 

4.2. Prezidento kandidatūrą tvirtina LTOK vykdomasis komitetas LTOK prezidento 

teikimu. 

4.3. Prezidentas: 

4.3.1. vadovauja LKSEK veiklai; 

4.3.2. atstovauja LKSEK tarptautinėse organizacijose, renginiuose; 

4.3.3. rengia nacionalinius pranešimus EFPM. 

4.4. LKSEK sudaro pedagogai, treneriai, sporto ir švietimo specialistai, sportininkai 

mokslininkai, partnerių organizacijų atstovai. 

 

V. VEIKLOS NUTRAUKIMAS 

 

5.1. LKSEK veiklą gali nutraukti steigėjas. 

5.2. LKSEK atsistatydinus, dėl tolimesnės LKSEK veiklos sprendžia LTOK.  

5.3. LKSEK veikla nutrūksta LTOK vykdomajam komitetui nusprendus ją panaikinti.  

Tuo atveju LKSEK  veiklos medžiaga perduodama LTOK vykdomajam komitetui. 

 

______________________ 


