LIETUVOS KOLEGIJŲ DIREKTORIŲ KONFERENCIJOS
Sporto komiteto darbo reglamentas
I. Bendroji dalis
1. Sporto komitetas yra LKDK suformuota darbo grupė.
2. Komiteto veikla yra grindžiama LR Konstitucija, Aukštojo mokslo ir kitais įstatymais, LR Vyriausybės
nutarimais bei kitais teisės norminiais aktais, LKDK įstatais, šiuo reglamentu.
3. Komiteto pilnas pavadinimas: Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos Sporto komitetas (sutrumpintai
LKDK – SK). Komitetas gali turėti savo atributiką.
4. Komiteto buveinė yra kolegija, kurios dėstytojas yra išrinktas SK pirmininku.
Šiuo metu buveinės adresas yra Didlaukio g. 45, Vilnius (Vilniaus kolegijos sveikatos priežiūros fakultetas)
II. Tikslas ir veiklos sritys
5. LKDL – SK įsteigtas tam, kad organizuotų ir vykdytų Lietuvos kolegijų sporto žaidynes.
6. Įgyvendindamas pagrindinį savo tikslą, komitetas nusistato šias veiklos sritis:
a) telkia kūno kultūros dėstytojų pastangas bendram darbui, tobulinant tradicines ir kuriant naujas fizinio
aktyvumo, studentų saviraiškos formas.
b) siekia, kad kolegijų sporto komandos taptų lygiateisėmis Lietuvos studentų sporto asociacijos narėmis;
c) siekia, kad efektyviai funkcionuotų Lietuvos Sporto įstatyme įtvirtinta nuostata dėl privalomų kūno
kultūros pratybų ugdymo įstaigose;
d) keičiasi informacija, nuomonėmis ir pasiūlymais kolegijų sportinės veiklos ir santykių su kitomis
institucijomis klausimais, vykdo patirties sklaidą;
e) bendradarbiauja su Lietuvos institucijomis, įmonėmis, organizacijomis bei kitais socialiniais partneriais
kolegijų sporto populiarinimo srityje;
f) siekia, kad LR Švietimo ir mokslo ministerija finansuotų Lietuvos kolegijų sporto Žaidynių varžybų
organizavimą ir vykdymą.
III. Komiteto nariai, jų teisės ir pareigos
7. Komiteto nariai yra tik LKDK priklausančių kolegijų kūno kultūros dėstytojai.
8. Komiteto narys turi teisę atstovauti komitetui suteiktų įgaliojimų ribose.
9. Komiteto narys privalo laikytis komiteto darbo reglamento ir dalyvauti komiteto posėdžiuose.
10. Komiteto narys informuoja kolegijos bendruomenę apie komiteto veiklą ir priimamus sprendimus.
IV. Komiteto struktūra ir valdymas
11. Lietuvos kolegijų kūno kultūros vadovų ir dėstytojų visuotinis susirinkimas yra aukščiausias organas,
turintis teisę rinkti komiteto pirmininką, jo pavaduotoją ir sekretorių.
12. Komiteto veiklą savo kompetencijos ribose vykdo:
a) Lietuvos kolegijų kūno kultūros vadovų ir dėstytojų visuotinis susirinkimas;
b) komiteto narių posėdis;
c) komiteto pirmininkas;
d) pirmininko pavaduotojas;
e) sekretorius.
13. Komiteto pirmininku renkamas kolegijos kūno kultūros dėstytojas ar vadovas.
14. Komitetą sudaro trys nariai: pirmininkas, pavaduotojas ir sekretorius.
15. Jeigu dėl labai svarbių priežasčių komiteto narys negali arba atsisako vykdyti savo pareigas, gali būti
renkamas kitas komiteto narys.
16.Visuotinio atstovų susirinkimo ir komiteto posėdžių nutarimai priimami paprasta balsų dauguma,
dalyvaujant ne mažiau kaip pusei jų narių.

17. Komiteto posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip 2 kartus per akademinius metus.
18. Posėdžiams pirmininkauja komiteto pirmininkas arba pavaduotojas.
19. Naujas komitetas renkamas pasikeitus LKDK Prezidentui.
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