Viešoji įstaiga LIETUVOS ANTIDOPINGO AGENTŪRA
Kodas 300133110, Ozo g. 39, Vilnius, tel. 85-2305543
PATVIRTINTA:
.......................................
Įsakymu Nr. ..................

2015 m. VEIKLOS ATASKAITA
2016 m. vasario 19 d.
Viešoji įstaiga LIETUVOS ANTIDOPINGO AGENTŪRA (toliau – Įstaiga) buvo įregistruota
2005-07-27. Registro tvarkytojas – Valstybės įmonė Registrų centras Vilniaus filialas. Įstaigos finansiniai
metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.
Įstaigos steigėjas KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTAS prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės. Įstaigos steigėjo įnašas į Įstaigos kapitalą – 0.29 Eur.
Įstaiga filialų, atstovybių, asocijuotų įmonių neturi.
Įstaigos pagrindiniai veiklos tikslai – Įgyvendinti UNESCO Tarptautinę konvenciją prieš dopingo
vartojimą sporte ir Europos Tarybos Antidopingo konvenciją.
Pagrindiniai Įstaigos uždaviniai – vykdyti dopingo kontrolę tarptautinių ir nacionalinių varžybų
metu; rengti dopingo kontrolės pareigūnus ir koordinuoti jų veiklą, organizuoti antidopingo švietimo ir
informacinę veiklą, organizuoti seminarus antidopingo tema, sportininkams, treneriams, sporto
medikams, stabdyti dopingo vartojimą sportininkų tarpe, bendradarbiauti bei palaikyti glaudžius ryšius su
tarptautinėmis antidopingo organizacijomis.
2015 metais įstaiga vykdė veiklą šiose srityse: dopingo kontrolė, švietimas, tarptautinė veikla,
vietinis bendradarbiavimas.
Dopingo kontrolė. 2015 M. Didžiausias dėmesys buvo skirtas rizikos sporto šakoms. Daug
dėmesio buvo skirta Techninio dokumento dėl specifinės testų analizės įgyvendinimo, šis dokumentas
privalomas Pasaulinio antidopingo kodekso priedas, todėl buvo atliktas pasirengimas šiam dokumentui
įgyvendinti. Buvo paimta dagiau nei įprastai testų nacionalinių čempionatų metu. Tai buvo dopingo
vartojimo prevencijos priemonė orientuota į jaunimą. 2015 m. iš viso buvo surinkta 100 mėginių iš kurių
40 – varžybiniai mėginiai ir 60 – ne varžybiniai mėginiai, iš kurių: 11 – EPO, 5-IRMS, 8 hGH ir 20 –
sportininkų biologiniams pasams.
Švietimas. Sportininkams ir treneriams buvo suorganizuotą 20 seminarai įvairiuose miestuose
antidopingo tema. Atnaujintas internetinis puslapis www.antidopingas.lt. Sportininkų ir jų personalo
patogumui papildytos išmaniųjų telefonų su “Android” ir “iOS” programomis nauja informacija
mobiliosiose. Dabar šiose aplikacijose prie vaistų bazės, kuriose galima pasitikrinti vaistus, kuriuos
galima vartoti, o kuriuos ne, yra pridėta šlapimo ir kraujo dopingo kontrolės procedūra, draudžiamasis
sąrašas ir informacija kaip gauti leidimus vartoti gydymui. Sportininkai nuolat apmokomi pateikti savo
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buvimo vietos informaciją antidopingo administravimo ir valdymo sistemoje (angl. Anti-Doping
Administration and Managemet System, toliau - ADAMS). Šiuo tikslu sportininkams organizuojami
individualūs mokymai, visiems 54 sportininkams, esantiems registruotame testuotinų sportininkų sąraše.
Taip pat sportininkai nuolat konsultuojami įvairiais antidopingo klausimai.
Tarptautinė veikla. Agentūra įgyvendindama Pasaulinį antidopingo kodeksą, Europos Tarybos
Antidopingo Konvenciją, Kopenhagos deklaraciją ir UNESCO Tarptautinę konvenciją prieš dopingo
vartojimą sporte, dalyvauja Europos Tarybos, Europos sąjungos, UNESCO ir WADA organizuojamuose
renginiuose. 2015 metais buvo skirtas didelis dėmėsis atnaujinto Pasaulinio kodekso atnaujinimui
įgyvendinimo pasiruošimui. Agentūros direktorė buvo yra Europos Tarybos antidopingo konvencijos
patariamosios švietimo grupės pirmininkė 2014-2016 metų kadencijai. Taigi 2015 suorganizavo bei
pravedė du minėtos grupės posėdžius: Londone ir Vilniuje. Vilniuje 2015 metų liepos 27 dieną, kartu su
Europos tarybos posėdžiu buvo paminėtas ir 10 metų įstaigos steigimo jubiliejus. Direktorė taip pat
pakviesta būti stebėtoja Pasaulinės antidopingo agentūros Švietimo komitete.
Vietinis bendradarbiavimas. Agentūra bendradarbiauja su LTOK, Kūno kultūros ir sporto
departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Nacionalinėmis sporto federacijoms ir kitomis su
vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis institucijomis antidopingo programos įgyvendinimo klausimais.
Buvo skaityta daug pranešimų įvairiuose konferencijose antidopingo tema. Įstaiga, įstatų ir teisės aktų
nustatyta tvarka, turi teisę vykdyti ūkinę komercinę veiklą. Ūkinė komercinė veikla – dopingo kontrolė
Vidutinis įstaigos darbuotojų skaičius 2014 ir 2015 m. buvo 2.9.
Įstaigos ūkinė komercinė veikla 2015 m. buvo pelninga. Suskaičiuotas grynasis veiklos rezultatas sudarė
8 Eur pelno.
Viso 2015 m. pajamos sudarė 109824 Eur, iš jų:
1. Pajamos už suteiktas paslaugas – 6052 Eur;
2. Finansavimo pajamos – 96594 Eur:
-

Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto sudarė 56142 Eur. Gauti iš Kūno kultūros ir sporto
departamento pagal lėšų naudojimo sutartį tam, kad įvykdyti UNESCO tarptautinės konvencijos
prieš dopingo vartojimą sporte ir Europos Tarybos antidopingo konvenciją.

-

Kitos finansavimo pajamos sudarė 40452 Eur. Iš jų 34643 Eur gauti iš Lietuvos Tautinio
Olimpinio Komiteto pagal bendradarbiavimo sutartį tam, kad Lietuvos Antidopingo Agentūra
vykdytų LTOK patvirtintą programą ir savo ruožtų kovotų prieš dopingą sporte, ir 5809 Eur iš
Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos pagal programą „Antidopingo e-mokymo programa“.

3. Kitas pajamas sudarė 7178 Eur, iš jų: 5049 Eur paramos ir 2129 Eur gautas kompensavimas iš
draudimo bendrovės už draudiminį įvykį.
Veiklos sąnaudas sudarė 109816 Eur , iš jų panaudotos lėšos pagal iš valstybės biudžeto gautą
finansavimą - 56142 Eur. Sąnaudų detalizavimas pateikiamas lentelėje Nr. 1 („Sąnaudų iššifravimas“).
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Lentelė Nr. 1

Sąnaudų iššifravimas
Iš valstybės
biudžeto
panaudotas
finansavimas
Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina
Dopingo tyrimai, kontrolė
12049
Siuntų sąnaudos
1872
Gėrimai sportininkams
10
Pardavimo
Narystės mokestis
Vertimai
Aplikacijų mob. telefonams
atnaujinimas
Darbuotojų išlaikymo
IT nusidėvėjimas
Patalpų išlaikymo
Nuomos sąnaudos
Komunalinės sąnaudos

Ryšių sąnaudos
Transporto išlaikymo
Kuras
Automobilio remontas ir
eksploatacija
Automobilio draudimas
Automobilio nuoma

Iš viso

2521

Iš viso (EUR)

124
129

14570
1996
139

253

16705

13931

2521

2307
168

16

2307
184

16
17510

3637

0
2491
39473

804

167

971

1599
623
2222

114
151
265

24
31
55

1737
805
2542

1036

793

165

1994

754

443

100

1297

83

1552
492
2847
5334

2451
103
591
3245

4086
595
3438
9416

725
1153
18

151
240

143
12

396

686
55
5737
492
340
3309
3813
162
1526
242

17315

18258

651

876
6064
18
461
829
1256
5737
782
432
10689
6498
418
1526
638
0
36224

56142

45501

8173

109816

2475
18326

837
Kitos sąnaudos
Audito paslaugos
Apskaitos sąnaudos
Kompiuterių remontas ir diagnostika
Internetinės svetainės priežiūra
Mokymai
Kanceliarinės prekės
Reprezentacinės sąnaudos
Kitos sąnaudos
Ūkio sąnaudos
Komandiruočių sąnaudos
Komandiruočių dienpinigiai
Banko komisiniai
Konferencijos sąnaudos
Neigiama valiutos kurso pasik. įtaka
Baudų ir delspinigių sąnaudos

Kitos sąnaudos

Iš ūkinės komercinės
veiklos

4671
461
1189
290
21
7380
2685
222

71

34
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Per 2015 m. įstaiga įsigijo naujo ilgalaikio materialaus turto: mobilųjį telefono aparatą įPhone 6.
Pirkimui panaudotos lėšos iš komercinės veiklos. Taip pat įstaiga nurašė iš savo Balanso kompiuterių
Apple iPad2 ir MacBook Air vertes ir perkėlė juos į užbalansinį turtą.

Įstaigos vadovas – direktorė Ieva Lukošiūtė-Stanikūnienė. Per 2015 m. vadovui išmokėta
19343 Eur darbo užmokesčio.
Įstaiga teisių ir įsipareigojimu, neatspindėtų balanse, neturi.

Įstaigos planai ir prognozės
Antidopingo programa 2016 metais bus vykdoma šiose srityse: dopingo kontrolė, švietimas ir
informacija, teisiniai klausimai, tarptautinis ir vietinis bendradarbiavimas.
Dopingo kontrolė. 2016 metai bus skirtas didesnis dėmėsis olimpinės rinktinės testavimui. 2016
metais yra planuojama surinkti: 130 šlapimo dopingo mėginių: 45 varžybinių ir 75 ne varžybinių
mėginių, tame tarpe EPO ir IRMS, 20 kraujo mėginių. Tęsti sportininkų biologinių pasų programą.
Mėginiai analizuojami Pasaulinės antidopingo agentūros akredituotoje laboratorijoje. Dopingo kontrolei
naudojami Berlinger & Co. AG dopingo kontrolės inventorius.
Švietimas ir informacija.
1. Nuolat atnaujinti interneto puslapį www.antidopingas.lt.
2. Atnaujinti Lietuvos Respublikoje registruotų vaistų sąrašą, kurių sudėtyje yra draudžiamų
medžiagų. Informacija yra pateikta internetiniame puslapyje www.antidopingas.lt ir iOS bei
Android aplikacijose išmaniesiems telefonams.
3. Taip pat bus atnaujinta kita informacija, tokia kaip dopingo kontrolės procedūra, draudžiamų
medžiagų ir metodų sąrašas, instrukcija, kaip gauti leidimus vartoti gydymui ir kita informacija,
esanti iOS bei Android aplikacijose išmaniesiems telefonams
4. Vykdyti seminarus sportininkams ir treneriams antidopingo tema. Planuojama 20 seminarų.
5. Planuojamas vienas seminaras antidopingo tema sporto medikams.
6. Planuojama užbaigti kurti nuotolinio mokymo programą, kuriai gautas finansavimas iš UNESCO
dopingo nevartojimo fondo. Nuotolinių mokymų sistemos pagalba sportininkai nuotoliniu būdu
galėtų gauti visą reikiamą antidopingo švietimą ir informaciją.
Tarptautinė veikla.
1. Dalyvauti Europos Tarybos Antidopingo konvencijos stebėjimo ir ekspertinių grupių
susitikimuose, Pasaulinės antidopingo agentūros ir tarptautinių federacijų organizuojamame
simpoziume (WADA IF/NADO Symposium), Pasaulinės antidopingo agentūros kvietimu,
dalyvauti Švietimo komiteto posėdyje, dalyvauti Nacionalinių antidopingo organizacijų instituto
veikloje ir seminaruose, bei palaikyti glaudžius santykius su kitomis antidopingo organizacijomis.
2. Kartu su Europos Taryba, bei Vokiečių Nacionalinę antidopingo agentūra organizuoti, bei jam
vadovati, Europos Tarybos Antidopingo konvencijos švietimo grupės posėdį.
3. Pasaulinės antidopingo agentūros kvietimu, dalyvauti pasaulinės antidopingo agentūros švietimo
grupės posėdyje, Kanadoje.
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Vietinis bendradarbiavimas.
1. Teikti Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės visą
reikalingą informaciją susijusią su UNESCO Tarptautinės konvencijos prieš dopingo vartojimą
sporte ir Europos Tarybos antidopingo konvencijos įgyvendinimą.
2. Teikti visapusišką pagalbą Lietuvos tautiniam olimpiniam komitetui.
3. Nuolat konsultuoti sporto federacijas, medikus, trenerius, sportininkus ir žiniasklaidą
Antidopingo klausimais.

Direktorė

............................................. Ieva Lukošiūtė-Stanikūnienė
A.V.

5/5

