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

2019 m. VEIKLOS ATASKAITA
2020 m. kovo 17 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.

Vadovaudamasi Lietuvos

Respublikos

viešųjų

įstaigų

įstatymo

7

straipsniu,

įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 26 d. nutarimo Nr. 1025
„Dėl valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose“
2.2 papunktį, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gegužės 15 d.
nutarimą Nr. 495 „Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės likvidavimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:
Pavesti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai įgyvendinti
valstybės, kaip:
1. Viešosios įstaigos LIETUVOS ANTIDOPINGO AGENTŪRA (įstaigos kodas –
300133110, buveinė – Vilnius, Ozo g. 39) savininkės, turtines ir neturtines teises ir pareigas.
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.
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2019 metais įstaiga vykdė veiklą šiose srityse: dopingo kontrolė, švietimas, tarptautinė
veikla, vietinis bendradarbiavimas.
Dopingo kontrolė. 2019 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.

Švietimas: Lietuvos antidopingo agentūra veda seminarus ir asmeninius mokymus

sportininkams esantiems Registruotų sportininkų saraše.
LTUADA Registruotų sportininkų sąrašas kinta priklausomai nuo to kiek sportininkų yra
Lietuvos Olimpinio komiteto patvirtintuose sąrašuose (1grafikas).

Registruotų sportininkų sąrašo
kitimas
150
100
50

32

65

2017

2018

86

110

0
2019

2020

1 grafikas

Agentūra naudoja nuotolinių mokymų programą www.bedopingo.lt, kuriai finansavimas
buvo gautas iš UNECO antidopingo fondo, kad sportininkai galėtų praeiti nuotoliniu būdu
antidopingo mokymus.
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Atnaujintas internetinis puslapis www.antidopingas.lt. Sportininkų ir jų personalo
patogumui papildytos išmaniųjų telefonų su “Android” ir “iOS” programomis nauja informacija
mobiliosiose. 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. Sportininkams nuolat
individualiai skiriamas dėmesys, jie apmokomi pateikti savo buvimo vietos informaciją antidopingo
administravimo ir valdymo sistemoje (angl. Anti-Doping Administration and Management System,
toliau - ADAMS). Šiuo tikslu sportininkams organizuojami individualūs mokymai. Taip pat
sportininkai nuolat konsultuojami įvairiais antidopingo klausimais.
Pravesta bendrų seminarų (2 grafikas). Padidėjęs dalyvių skaičius (3 grafikas)

3 grafikas

2 grafikas

Padidėjęs asmeninių mokymų poreikis (4 grafikas)

4 grafikas

Pirktas švietimui skirtas inventorius: prizai sportininkams, plakatai, spauda.
Tarptautinė veikla. Agentūra įgyvendindama Pasaulinį antidopingo kodeksą, Europos
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Tarybos Antidopingo Konvenciją, Kopenhagos deklaraciją ir UNESCO Tarptautinę konvenciją
prieš dopingo vartojimą sporte, dalyvauja Europos Tarybos, Europos sąjungos, UNESCO ir WADA
organizuojamuose renginiuose.
Vietinis bendradarbiavimas. Agentūra bendradarbiauja su LTOK, Kūno kultūros ir sporto
departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija,
Nacionalinėmis sporto federacijomis, policija bei muitinėmis,

antidopingo programos

įgyvendinimo klausimais.
Buvo skaityta daug pranešimų įvairiuose konferencijose antidopingo tema. Buvo vesti
individualūs mokymai policijos pareigūnams, muitinės darbuotojams ir medicinos gydytojams.
Įstaiga, įstatų ir teisės aktų nustatyta tvarka, turi teisę vykdyti ūkinę komercinę veiklą. Ūkinė,
komercine veikla- dopingo kontrolė.
Vidutinis įstaigos darbuotojų skaičius buvo 2019 – 4.
2019-12-31 datai grynasis perviršis yra 18286.81 Eur (2018-12-31 datai – 6.65 Eur). Didesniam
ataskaitinių metų perviršiui turėjo įtakos padidėjęs suteiktų dopingo kontrolės paslaugų skaičius.
Pagrindinės veiklos pajamas sudaro finansavimo ir kitos pajamos.
Finansavimo pajamas sudaro 255466.52 Eur (2018-12-31 – 122620.60 Eur):
-

Iš valstybės biudžeto – 219623.28 Eur (2018-12-31 – 85436.30 Eur);

-

Iš kitų finansavimo šaltinių – 35843.24 Eur (2018-12-31 – 37184.30 Eur).

Iš kitų finansavimo šaltinių gautos pajamos yra lėšos, kurios gautos iš Lietuvos Tautinio
Olimpinio Komiteto pagal bendradarbiavimo sutartį tam, kad Lietuvos Antidopingo Agentūra vykdytų
LTOK patvirtintą programą ir savo ruožtų kovotų prieš dopingą sporte, gautos lėšos pagal programą
„ERASMUS + Sport“, bei gautos paramos lėšos.
Pagrindinės veiklos kitas pajamas už 46049.26 Eur (2018-12-31 – 33312.15 Eur) sudaro pajamas
už suteiktas dopingo kontrolės paslaugas.
Kitos veiklos rezultatas yra 420 Eur pajamų (2018-12-31 – 455.18 Eur pajamų), finansinės ir
investicinės veiklos rezultatas yra 445.73 Eur nuostolių (2018-12-31 – 0 Eur).
Įstaigos pagrindinės veiklos sąnaudos pateiktos lentelėje.
Pagrindinės veiklos sąnaudos

PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

282861.24

Paskutinė
praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio diena
156381.28

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo

95522.76

56437.08

Nusidėvėjimo ir amortizacijos

1207.77

1391.99

Komunalinių paslaugų ir ryšių

5794.55

6471.67

Sąnaudų pavadinimas

Paskutinė
ataskaitinio
laikotarpio diena
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Komandiruočių

27000.51

13025.46

Transporto

7732.45

9145.74

Kvalifikacijos kėlimo

948.00

Paprastojo remonto ir eksploatavimo
Nuvertėjimo ir nurašytų sumų
Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina

24922.15

44261.34

Socialinių išmokų
Nuomos

1751.52

Finansavimo
Kitų paslaugų

95808.13

Kitos

22173.40

25648.00

Ataskaitiniais metais finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas už 445.73 Eur sudarė neigiama
valiutos kurso įtaka bei delspinigių sąnaudos, praėjusį ataskaitinį laikotarpį tokių sąnaudų nebuvo.
Įstaigos ataskaitinių metų rezultatas prieš apmokestinimą yra 21684.52 Eur. Pagal Lietuvos

Respublikos pelno mokesčio įstatymo 463 straipsnį Įstaiga numato panaudoti 18448.81 Eur
viešuosius interesus tenkinančiai veiklai „Tokyo2020 prie-games“ programos finansavimo
užtikrinimui. Per ataskaitinius metus buvo priskaičiuotas 162 Eur pelno mokestis.
2019-06-14 atleidus įstaigos vadovę Ievą Lukošiūtę – Stanikūnienę nuo užimamų pareigų, nuo
2019-06-15 buvo skirtas naujas įstaigos vadovas – l.e.p. direktorė Rūta Banytė.
Per ataskaitinius metus Įstaigoje apskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo, neapibrėžtų įsipareigojimų
ar neapibrėžto turto nėra, reikšmingų po ataskaitinių įvykių nebuvo.

Įstaigos planai ir prognozės
Antidopingo programa 2020 metais bus vykdoma šiose srityse: dopingo kontrolė, švietimas
ir informacija, teisiniai klausimai, tarptautinis ir vietinis bendradarbiavimas. Dopingo kontrolė.
2020 metai bus skirtas didesnis dėmesys testavimui, Techninio dokumento dėl specifinės testų
analizės įgyvendinimo. 2020 metais yra planuojama surinkti:
Dopingo kontrolė. 500 šlapimo dopingo mėginių: tame tarpe EPO ir IRMS, kraujo mėginių.
Didelis dėmėsys bus skiriamas kandidatams į TOKYO 2020 olimpinę rinktinę. Tęsiamos
sportininkų biologinių pasų programos. Mėginiai bus analizuojami Pasaulinės antidopingo
agentūros akredituotoje laboratorijoje. Dopingo kontrolei naudojami Berlinger & Co. AG
dopingo kontrolės inventorius.
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Švietimas ir informavimas. Vadovaujantis Pasaulinės antidopingo agentūros

Kodeksu 2015 (toliau tekste – Kodeksas 2015) sportininkų ir jų pagalbinio personalo švietimas ir
informavimas yra privalomas. Visos kodekse įvardytos organizacijos privalo bendradarbiauti
organizuojant švietimo programas. Nacionalinės sporto federacijos taip pat privalo vykdyti
antidopingo švietimo programą. Daugelis sportininkų turi individualias treniruočių programas ar
treniruojasi ne Lietuvoje, todėl juos sunku sukviesti į seminarus. Tuo tikslu Agentūra yra
parengusi nuotolinių mokymų programą www.bedopingo.lt, kuri padės patogiu laiku ir metų
sportininkams susipažinti su antidopingo taisyklėmis, naujovėmis, tykančias grėsmes, programos
finansavimas gautas iš UNESCO antidopingo fondo. Tačiau toliau sistemą reikės palaikyti ar
atnaujinti savo lėšomis. Bus naudojami užsienio antidopingo agentūrų informatyvūs filmukai,
kuriuos būtina išversti į Lietuvių kalbą, jiems būtinas autorinių teisių pirkimas.
Agentūra yra suplanavusi Vykdyti

seminarus sportininkams ir treneriams

antidopingo tema. Planuojama 70 seminarų ir individualių mokymų. Planuojami seminarai
antidopingo tema sporto medikams, muitinei, sporto mokykloms, sportininkų stovykloms, sporto
klubams, sporto federacijų administracijai. Agentūra planuoja dalyvauti sporto renginiuose, bei
sporto šventėse. Skatinti ir motyvuoti seminarų dalyvius reikalingos dovanos ir suvenyrai.
Atliekant tokios apimties švietėjišką veiklą reikalingas didesnis dirbančių žmonių skaičius, nes
šiuo metu tai atlieka vienas asmuo. Atlikti švietimą skirtinguose miestuose būtinas transportas,
bei jo išlaikymas. Taip pat švietimui reikalingos medžiagos įsigijimas ir/ar gamyba: lankstinukai,
plakatai, baneriai, maketavimo darbai, vertimai.
Kaip ir kasmet turi būti atnaujintas internetinis puslapis www.antidopingas.lt.
Sportininkų ir jų personalo patogumui papildytos nauja informacija

išmaniųjų telefonų su

“Android” ir “iOS” programos. 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.
Sportininkams nuolat individualiai skiriamas dėmesys ir apmokomi pateikti savo buvimo vietos
informaciją

antidopingo

administravimo

ir

valdymo

sistemoje

(angl.

Anti-Doping

Administration and Managemet System, toliau - ADAMS). Šiuo tikslu sportininkams ir toliau
bus individualiai mokomi, bei konsultuojami įvairiais antidopingo klausimais.
Tarptautinė veikla.

Agentūra įgyvendindama Pasaulinį antidopingo kodeksą,

Europos Tarybos Antidopingo Konvenciją, Kopenhagos deklaraciją ir UNESCO Tarptautinę
konvenciją prieš dopingo vartojimą sporte, dalyvaus Europos Tarybos, Europos sąjungos,
UNESCO ir WADA organizuojamuose renginiuose.
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Vietinis bendradarbiavimas. Agentūra toliau bendradarbiaus su LTOK, Švietimo,
mokslo ir sporto ministerija, Nacionalinėmis sporto federacijomis, policija bei muitinėmis,
antidopingo programos įgyvendinimo klausimais.
Rengsime pranešimus įvairiuose konferencijose, dalyvausime sporto rengiamuose
renginiuose antidopingo tema. Įstaiga, įstatų ir teisės aktų nustatyta tvarka, turi teisę vykdyti
ūkinę komercinę veiklą.

............................................. Rūta Banytė

Direktorė
A.V.
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