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2014 m. VEIKLOS ATASKAITA
2015 m. vasario 13 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 – 1 Lt.
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.
2014 metais įstaiga vykdė veiklą šiose srityse: dopingo kontrolė, švietimas, tarptautinė veikla,
vietinis bendradarbiavimas.
Dopingo kontrolė. 2014 M. Didžiausias dėmesys buvo skirtas 2014 Lietuvos žiemos olimpinei
rinktinei. Mūsų olimpiečiai pasirengimo metu buvo testuoti ne tik Lietuvoje, bet ir JAV, Austrijoje,
Čekijoje pasitelkiant kolegas iš tų šalių NADO. Buvo paimta dagiau nei įprastai testų nacionalinių
čempionatų metu. Tai buvo dopingo vartojimo prevencijos priemonė orientuota į jaunimą. 2014 m. iš
viso buvo surinkti: 43 – varžybiniai mėginiai; 84 – ne varžybiniai mėginiai iš kurių: 10 – EPO, 8IRMS, 4 hGH ir 12 – sportininkų biologiniams pasams.
Švietimas. Sportininkams ir treneriams buvo suorganizuotą 9 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. Apmokinti 35 sportininkai. 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. 2014 metais buvo skirtas didelis dėmesys atnaujinto Pasaulinio
kodekso atnaujinimui įgyvendinimo pasiruošimui. Agentūra parengė Antidopingo taisykles
atitinkančias kodeksą, konsultavosi su kitomis institucijomis ir valstybėmis, kaip įgyvendinti
pasaulinio antidopingo kodekso reikalavimus. Agentūros direktorė perrinkta Europos Tarybos
antidopingo konvencijos patariamosios švietimo grupės pirmininke 2014-2016 metų kadencijai.
Suorganizavo bei pravedė trys minėtos grupės posėdžius: Strasbūre, Paryžiuje ir Bukarešte. Agentūra
prisijungė prie Sočio olimpinių žaidynių organizacinio komiteto ir dirbo kartu vykdant dopingo
kontrolę 2014 m. Sočio olimpinių žaidynių metu.
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. Įstaiga, įstatų ir teisės aktų nustatyta tvarka, turi teisę vykdyti ūkinę komercinę veiklą.
Ūkinė komercinė veikla – dopingo kontrolė.
Vidutinis įstaigos darbuotojų skaičius 2013 ir 2014 m. buvo 3.
Įstaigos ūkinė komercinė veikla 2014 m. buvo pelninga. Suskaičiuotas grynasis veiklos rezultatas
sudarė 104 Lt pelno.
Viso 2014 m. pajamos sudarė 374746 Lt, iš jų:
1. Pajamos už suteiktas paslaugas - 43300 Lt.
2. Finansavimo pajamos - 331446 Lt:
-

Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto sudarė 200002 Lt. 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 131444 Lt. 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.

Veiklos sąnaudos sudarė 374642 Lt , iš jų panaudotos pagal iš valstybės biudžeto gauto finansavimo
200002 Lt (sąnaudų detalizavimas pateikiamas lentelėje Nr. 1)
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Sąnaudų iššifravimas
Lentelė Nr. 1
iš valstybės biudžeto
panaudotas
finansavimas
Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina
Dopingo tyrimai, kontrolė
Siuntų sąnaudos
Gėrimai sportininkams
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 nuoma

Iš viso

Iš viso (Lt)

60313
6639
135

14467
226

74780
6639
361

67086

14693

81779

8285
15299

15340
2285
17625

7013
15340
10571
32924

52500

74448

126948

2

4389

4391

5500
2080
7580

500
500
1000

6000
2580
8580

3070

5420

8490

2454

5396
6647
11961
24004

7850
6647
11961
26458

3025
2048
1693
3805
961
4444
2006
1056
514
13097
410

7013

2454
Kitos sąnaudos
Audito paslaugos
Apskaitos sąnaudos
Kompiuterių remontas ir diagnostika
Mokymai
Kanceliarinės prekės
Reprezentacinės sąnaudos
Kitos sąnaudos
Ūkio sąnaudos
Komandiruočių sąnaudos
Komandiruočių dienpinigiai
Banko komisiniai
Neigiama valiutos kurso pasik.įtaka
Baudų ir delspinigių sąnaudos

Kitos
sąnaudos

52011

3
33060

3025
21538
1693
3950
2972
4444
2006
1073
22867
18986
1193
1322
3
85072

200002

174640

374642

19490
145
2011

17
22353
5889
783
1322
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Per 2014 m. įstaiga įsigijo naujo ilgalaikio materialaus turto: vieną nešiojamą kompiuterį už 1573 Lt.
Pirkimui panaudotos lėšos iš komercinės veiklos. Nurašytas ankstesniais laikotarpiais įsigytas
ilgalaikis turtas, kuris apskaitomas kitos įrangos, prietaisų, įrankių ir įrengimų sąskaitoje buvo
įsigytas iš gauto finansavimo.

Įstaigos vadovas – direktorė Ieva Lukošiūtė-Stanikūnienė. Per 2014 m. vadovui
išmokėta 56567 Lt darbo užmokesčio.
Įstaiga teisių ir įsipareigojimu, neatspindėtų balanse, neturi.

Įstaigos planai ir prognozės
Antidopingo programa 2015 metais bus vykdoma šiose srityse: dopingo kontrolė, švietimas ir
informacija, teisiniai klausimai, tarptautinis ir vietinis bendradarbiavimas.
Dopingo kontrolė. 2015 metais yra planuojama surinkti: 100 šlapimo dopingo mėginių: 40
varžybinių ir 60 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. Atnaujinti Lietuvos Respublikoje registruotų vaistų sąrašą, kurių
sudėtyje yra draudžiamų medžiagų. Informacija pateikta internetinėje svetainėje www.antidopingas.lt
ir iOS bei Android aplikacijose išmaniesiems telefonams. Vykdyti

seminarus sportininkams ir

treneriams „Teisingas sprendimas reikiamu momentu”. Planuojama 20 seminarų. Planuojamas vienas
seminaras antidopingo tema sporto medikams. Sukurti elektroninio mokymo programą, kurios pagalba
sportininkai nuotoliniu būdų galėtų gauti visą reikiamą antidopingo švietimą ir informaciją.
Tarptautinė veikla. Dalyvauti Europos Tarybos Antidopingo konvencijos stebėjimo grupės
susitikimuose, Pasaulinės antidopingo agentūros ir tarptautinių federacijų organizuojamame
simpoziume (WADA IF/NADO Symposium), dalyvauti Nacionalinių antidopingo organizacijų
instituto veikloje, bei palaikyti glaudžius santykius su kitomis antidopingo organizacijomis. Ypatingą
dėmesį skirti Europos Tarybos patariamosios švietimo grupės darbui pagal Europos Tarybos
Antidopingo konvencijos stebėjimo grupės patvirtintą strateginį planą. Surengti Europos Tarybos
Antidopingo konvencijos švietimo grupės posėdyje Lietuvoje.
Vietinis bendradarbiavimas. Tęsti bendradarbiavimą su Kūno kultūros ir sporto departamentu
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu, Nacionalinėmis sporto
federacijoms ir kitomis su vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis institucijomis antidopingo programos
įgyvendinimo klausimais.

Direktorė

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