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PROGRAMA
11:00 – 12:00 val. – suvažiavimo dalyvių ir svečių registravimas
12:00 – 15:30 val. – LOA suvažiavimo ataskaitos ir rinkimų sesijos

LOA Taryba

LIETUVOS OLIMPINĖS AKADEMIJOS
SUVAŽIAVIMAS
2021 m. vasario 19 d. (penktadienis) 12 val.
Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos Aktų salė
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius

ATASKAITOS IR RINKIMŲ SESIJŲ
DARBOTVARKĖ

I sesija (ataskaitos)
1. Ataskaita apie Lietuvos olimpinės akademijos 2020 metų veiklą.
Pranešėjas – doc. dr. Artūras Poviliūnas, LOA prezidentas.
2. LOA Revizijos komisijos pranešimas.
Pranešėja – Valentina Keraminienė, LOA Revizijos komisijos pirmininkė.
3. Dėl LOA 2020 metų biudžeto vykdymo apyskaitos ir LOA 2021 metų biudžeto.
Pranešėja – Enriketa Prunskienė, LOA direktorė.
4. Dėl LOA 2021 metų veiklos plano.
Pranešėjas - prof. Algirdas Raslanas, LOA viceprezidentas.
5. Diskusijos.
6.

Pranešėjų atsakymai į klausimus.

7.

Suvažiavimo dokumentų tvirtinimas.

II sesija (rinkimų)
1. Lietuvos olimpinės akademijos prezidento rinkimai.
2. Lietuvos olimpinės akademijos Tarybos, sekretoriaus rinkimai.
3. Lietuvos olimpinės akademijos Revizijos komisijos rinkimai.

LOA Taryba

LIETUVOS OLIMPINĖS AKADEMIJOS
SUVAŽIAVIMAS
2021 m. vasario 19 d.
Vilnius
ATASKAITOS IR RINKIMŲ SESIJŲ
REGLAMENTAS
1. I sesijos (ataskaitos) pradžia 12 val.
2. Pranešimai 1, 2, 3, 4 klausimais ir atitinkami dokumentai pateikti raštu
susipažinimui LOA nariams ne vėliau kaip iki 2021-01-29.
3. Diskusijos. Pasisakymai vaizdo transliacijos metu. Skirti iki 15 min.
4. Pranešėjų atsakymai į klausimus. Klausimai pranešėjams pateikiami raštu
info@loa.lt likus ne mažiau kaip 15 k. d. iki suvažiavimo datos. Atsakymai į
klausimus, nariams siunčiami raštu kartu su bendraisiais balsavimo biuleteniais,
skirtais išankstiniam balsavimui.
5. LOA suvažiavimo dokumentų tvirtinimo nutarimų priėmimas. Viešas balsų
skaičiavimas vaizdo transliacijos metu pagal išankstinį balsavimą raštu.
Biuleteniai išankstiniam balsavimui išsiųsti LOA nariams po 2021-02-04.
Išankstinis balsavimas raštu vyksta: nariai perduoda LOA užpildytus ir
pasirašytus balsavimo biuletenius vienu iš nurodytų būdų: (1) siunčia paštu,
adresuojant Lietuvos olimpinei akademijai arba (2) perduoda (palieka)
Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje tam specialiai skirtose vietose arba (3) kitu,
atskirai su LOA suderintu, būdu.
6. II sesijos(rinkimų) pradžia 13:30 val.
7. LOA organų rinkimai. LOA nariams ne vėliau kaip iki 2021-01-29 išsiųsta
informacija apie kandidatus į LOA prezidento postą, Tarybą, sekretorių,
Revizijos komisiją. Atsižvelgta į LOA narių siūlymus, gautus likus ne mažiau
kaip 15 k. d. iki suvažiavimo datos, parengti biuleteniai išankstiniam
balsavimui raštu. Biuleteniai išankstiniam balsavimui išsiųsti LOA nariams po
2021-02-04. Išankstinis balsavimas raštu vyksta, kaip nurodyta aukščiau 5
punkte. Viešas balsų skaičiavimas vaizdo transliacijos metu pagal išankstinį
balsavimą raštu.
8. Suvažiavimo Rinkimų sesiją numatoma baigti 15:10 -15:30 val.
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SUVAŽIAVIMAS
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LIETUVOS OLIMPINĖS AKADEMIJOS
SUVAŽIAVIMAS

NUTARIMAS
DĖL LOA SUVAŽIAVIMO DARBOTVARKĖS IR REGLAMENTO

2021 m. vasario 19 d. Nr.
Vilnius

Lietuvos olimpinės akademijos (LOA) Suvažiavimas, vadovaudamasis LOA Tarybos teikimu,
n u t a r i a:
1. Patvirtinti LOA Suvažiavimo 2021 02 19 darbotvarkę.
2. Patvirtinti LOA Suvažiavimo 2021 02 19 reglamentą.

Prezidentas

Artūras Poviliūnas

LIETUVOS OLIMPINĖS AKADEMIJOS
SUVAŽIAVIMAS

NUTARIMAS
DĖL LOA SUVAŽIAVIMO ATASKAITOS IR RINKIMŲ SESIJŲ
KOMISIJŲ IR SEKRETORIATO

2021 m. vasario 19 d. Nr.
Vilnius

Lietuvos olimpinės akademijos (LOA) Suvažiavimas, vadovaudamasis LOA Tarybos teikimu,
n u t a r i a:
Patvirtinti LOA Suvažiavimo 2021 02 19 ataskaitos ir rinkimų sesijų komisijas ir sekretoriatą
šios sudėties:
3. Mandatų komisiją:
Enriketa Prunskienė, LOA narė, komisijos pirmininkė;
Diana Krečienė, LOA narė.
4. Balsų skaičiavimo komisiją:
Karolis Būdava, LOA narys, komisijos pirmininkas;
Elvyra Vėbrienė, LOA narė;
Ernestas Vaitkevičius, LOA narys.
5. Suvažiavimo sekretorė:
Ramūnė Motiejūnaitė, LOA narė.

Prezidentas

Artūras Poviliūnas

LIETUVOS OLIMPINĖS AKADEMIJOS
SUVAŽIAVIMAS

NUTARIMAS
DĖL LOA VEIKLOS ATASKAITOS

2021 m. vasario 19 d. Nr.
Vilnius

Lietuvos olimpinės akademijos (LOA) Suvažiavimas, susipažinęs LOA prezidento Artūro
Poviliūno ataskaitos pranešimu ir vadovaudamasis LOA įstatų IV dalies „LOA veiklos
organizavimas“ 27.4. punktu, n u t a r i a:
Patvirtinti Lietuvos olimpinės akademijos 2020 metų veiklos ataskaitą.

Prezidentas

Artūras Poviliūnas

Visi LOA Tarybos posėdžiai įvyko
numatytu laiku. Dėl epidemiologinės
situacijos šalyje trys iš keturių posėdžių
vyko apklausos arba nuotoliniu būdu.

LOA organizavo fotografijos konkursą Lietuvos aukštųjų
mokyklų studentams „Sportas mano gyvenime“. Pagrindiniai
nuotraukų vertinimo kriterijai: meniškumas ir originalumas,
konkurso temos atitikimas, techninė nuotraukų kokybė.
I vieta –VU Lietuvių filologijos specialybės IV kurso studentės Auksės
T. nuotraukų serija „Šokis“.
II vieta –KK Multimedijos technologijų specialybės I kurso studento
Dominyko R. nuotrauka
„Pyktis“.
III vieta –VTDK Fotografijos technologijų specialybės III kurso studentės Austėjos R. nuotraukų serija „Ištvermės
testas“.

LOA surengė tradicinį, bet kiek kitokį
piešinių konkursą ikimokyklinio amžiaus
vaikams „Mano olimpinės svajonės“. Siekėme
karantino metu skatinti vaikučių, tėvų ir auklėtojų
kūrybišką bendradarbiavimą – jie mums siuntė
vaikučių
piešinų
nuotraukas.
Dalyvavo per 90 vaikų iš visos Lietuvos. Dailės
specialistai išrinko 20 laureatų.

Balandžio 16-19 d. planuotą Jaunimo stovyklą „Olimpinės vertybės studentų gyvenime“ dėl
karantino teko atidėti. Tad stovykla 2020 m. vyko vasaros pabaigoje - rugpjūčio 27 – 30 d. Jau
tradiciškai studentai supažindinti su vasaros, žiemos, paralimpinėmis ir specialiosiomis žaidynėmis.
Dalyviai išbandė biatloną, greitąjį čuožimą trumpuoju taku, paplūdimio tinklinį, žolės riedulį,
Brazilijos kovų meną – Capoeira, boksą, triračių sportą, skirtą neįgaliesiems, slidinėjimą
(šiaurietišką vaikščiojimą) ir neįgaliųjų krepšinį (išbandėme krepšinio specifiką sėdint vežimėlyje).

Lektoriai supažindino su olimpinių žaidynių istorija ir organizavimu, Paralimpinio komiteto
atstovai – su paralimpinėmis žaidynėmis; aptarėme, koks turi būti lyderis, kokios savybės
svarbiausios, ar kiekvienas žmogus gali būti lyderiu.

Stovyklos dalyvis Elvinas pasidalino savo patirtimi apie 100 km
bėgimą basomis.
Daugiau nuotraukų:
https://www.loa.lt/galerijos/nuotrauku-galerija/34#!album50/photo0

Dėl epidemiologinės situacijos šalyje suplanuota Olimpinė diena birželio 13 d. nevyko.
Birželio 23 d. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas kvietė paminėti Tarptautinę olimpinę dieną,
bėgte įveikiant lietuvišką olimpinę mylią. LOA pakvietė visus keliauti mažais žingsneliais link
Olimpinės dienos – kasdien atsakyti į klausimą, kurį visi norintys galėjo rasti LOA Facebook
puslapyje.
Keturi dalyviai, pateikę daugiausiai teisingų atsakymų,
apdovanoti LOA prizais.

Seminaras treneriams „Olimpinis ugdymas neformaliajame švietime“ vyko gegužės 19 d.
Seminaras nuotolinis. Dalyvavo per 200 įvairių sporto šakų trenerių iš visos Lietuvos. Seminaro
moderatorė LOA tarybos narė prof. Asta Šarkauskienė supažindino su seminaro tikslais,
pasidalino įžvalgomis apie trenerio darbe iškylančius iššūkius.
LOA referentė olimpiniam ugdymui Ramūnė Motiejūnaitė kalbėjo apie vertybes bendrąja prasme,
jų ugdymą, supažindino trenerius su sporto vertybių ugdymo strategijomis bei kalbėjo apie
trenerio reikšmę ugdant sportuojantį jaunimą.

Klausytojai su lektoriais analizavo, ką reiškia
treniruoti skirtingos lyties sportininkus:
mergaites/merginas ir berniukus/vaikinus, kokie yra
psichosocialiniai ypatumai, į ką treneris turėtų atkreipti
dėmesį dirbdamas su skirtingos lyties vaikais,
gyvenimiškais pavyzdžiais aptarė streso pasireiškimą
sporte ir gyvenime, kalbėjo apie trenerio ir sportininko ryšį, kuris padeda išspręsti sporte
iškylančias problemas, ieškota tinkamiausių sprendimo būdų.

Birželio 25 d. LOA su socialiniais partneriais - Vilniaus kolegija - organizavo nuotolinį
seminarą vaikystės pedagogikos programos studentams ir ikimokyklinio ugdymo mokytojams
„Vaikų ugdymas per sportą ir olimpinį švietimą”. Dalyvavo per 200 klausytojų iš visos Lietuvos.
Matėme seminaro aktualumą - ikimokykliniame amžiuje įgytus gebėjimus vaikai, paaugliai
vėliau tik tobulina, todėl pedagogai turi dėti visas pastangas vaikų ugdymui šiame amžiuje.
Kalbėjome apie pedagogo kompetencijas ugdant vaikų fizines galias ir gabumus - svarbiausia
vaikams suteikti galimybę išbandyti kuo daugiau judesių bei sporto šakų, nes vaikystėje formuojami
pagrindiniai vaikų įgūdžiai.
Kalbėjome apie olimpinių vertybių ugdymą vaikystėje,
akcentuodami, kad olimpinis ugdymas – tai ne tik sportas ir fizinis
ugdymas, bet pateikdami praktinius pavyzdžius, kaip pedagogai
galėtų olimpinį ugdymą įtraukti ne tik į fizinio ugdymo pamokėles,
bet ir į kitas veiklas.
Akcentavome, kad kalbant apie olimpinį švietimą (t. y. įgūdžių ir vertybių ugdymą), vertinga
nepamiršti psichologinių charakteristikų ugdymo, kurios yra esminės kalbant apie bet kokius
pasiekimus, pavyzdžiui, savikontrolę, tikslo siekimą, atsparumą nesėkmėms ir t. t. Kalbėjome apie
mergaičių ir berniukų psichosocialinius ypatumus, jų skirtumus.

Lapkričio 11 d. Lietuvos olimpinė akademija su socialiniais partneriais - Vilniaus kolegija organizavo nuotolinį seminarą mokytojams „Sėkminga fizinio ugdymo pamoka XXI a.”. Dalyvavo
per 500 klausytojų iš visos Lietuvos.
Akcentavome fizinio ugdymo pamoką kaip efektyvią priemonę stiprinant mokinio sveikatą,
gerinant fizinį aktyvumą. Daug emocijų ir diskusijų sukėlė pranešimas apie e-sportą. Susipažinus
su elektroniniu sportu: kas tai, kaip vyksta treniruotės ir varžybos, kodėl šis sportas populiarėja, kur

mes matome šio sporto vietą žvelgiant į mūsų tradicinį sportą, aptarėme kylančius iššūkius
dabartiniams fizinio ugdymo pedagogams siekiant didinti vaikų fizinį aktyvumą.
Kineziterapeuto pranešimas apie vaikų,
turinčių laikysenos problemų, adaptacija į sportą,
pristatant pagrindines laikysenos ir stuburo
problemas, pasidalinimas patirtimi, kaip savo
darbe koreguoja žmonių laikysenos problemas,
demonstravimas, kaip taisyklingai atlikti
bazinius judesių pratimus fizinio ugdymo
pamokoje, kaip sportuoti su vaikais, kurie turi
stuburo iškrypimų ir pan. Bei daugybė klausimų
pateiktų lektoriui, parodė mums, kad šis
klausimas tikrai aktualus mokytojams ir treneriams.
Seminaro antroji-praktinė dalis sudarė galimybes susipažinti su regbio žaidimo pradmenimis
bei sužinoti kitokią fizinio ugdymo pamokos galimybę mažesniems vaikams - per žaidybinę jogą.

Gruodžio 17 d. Lietuvos olimpinė akademija su socialiniais partneriais - Vilniaus kolegija organizavo nuotolinį seminarą mokytojams ir treneriams ,, Socialinių įgūdžių ugdymas“.
Pirmajame pranešime „Fizinis aktyvumas siekiant tvaraus ugdymo ir vystymosi tikslų”
Vilniaus universiteto dėstytojas ir tyrėjas dr. Stanislavas Sabaliauskas pristatė naujausias teorines
žinias apie fizinio ugdymo ir mokymosi tvarumą, pristatė darnaus vystymosi tikslus. Pranešėjas
akcentavo, kad mes patys esame savo pasaulio kūrėjai.
Šiaulių universiteto dėstytoja dr. Margarita Jurevičienė savo pranešime „Vaikų, turinčių
autizmo spektro sutrikimą, fizinio ugdymo aspektai“ kalbėjo apie vaikus – autistus, paaiškino, kaip
juos atpažinti, kaip su jais dirbti, akcentavo, kad autizmas - ne liga, o sutrikimas. M. Jurevičienė
pasidalino savo patirtimi, kaip ji dirba su šiais ypatingais vaikais, davė patarimų ir idėjų mokytojams
bei treneriams.
Psichologė, Vilniaus kolegijos dėstytoja lekt. Miglė Motiejūnė savo pranešimu „Socialinių
įgūdžių ugdymas“ siekė diskusijų, tad įtraukė visus seminaro dalyvius, bendravo su jais apie
jausmus ir emocijas. Lektorė akcentavo kaip reikėtų atpažinti emocijas ir jas valdyti, kaip
nusiraminti ir nuraminti. M. Motiejūnė kalbėjo apie elgesį ir jo taisykles socialiniame gyvenime.
Seminaro moderatorė LOA referentė
olimpiniam ugdymui Ramūnė Motiejūnaitė
trumpai apibendrino pranešimus, dėkojo
dalyviams, o visus 2020 m. LOA organizuotus
seminarus apibendrino LOA direktorė Enriketa
Prunskienė. Ji džiaugėsi, kad kiekvienais metais
pedagogų,
besidominčių
olimpinėmis
vertybėmis, ugdymu, ratas didėja, kad pedagogai nori naujų žinių, nori mokytis ir tobulėti.

Vilniaus aukštosiose mokyklose - Europos judėjimo savaitė. Rugsėjo 28 d. LOA kvietė
studentus susipažinti su naktiniu Vilniumi. Vyko orientavimosi varžybos „Nepasiklysk naktiniame
Vilniuje“. Dalyvavo aštuonios aukštųjų mokyklų komandos.

Rugsėjo 29 d. studentai rinkosi į LOA ir Vilniaus
kolegijos organizuotą diskusiją „Sporto vertybės: ar
sportuodamas galiu būti geresnis“ su Lietuvos ilgųjų
nuotolių bėgike, olimpiete Diana Lobačevske. Kalbėjome
apie olimpinių vertybių ugdymą sporte, kaip jos pasireiškia
kasdieniame gyvenime, apie ištvermę, ryžtą, drąsą siekiant
savo svajonės. Sportininkė papasakojo, kaip pradėti
sportuoti, kaip save motyvuoti.

Tarptautinę studentų dieną, lapkričio 17 d., vyko
Lietuvos olimpinės akademijos nuotolinė sesija
„Žmogaus teisės sporte“, skirta studentams, jaunimui.
Sesijoje dalyvavo studentai iš KU, LSU, ŠU, VDU,
VU, Vilniaus kolegijos ir Šiaulių valstybinės
kolegijos, TOA jaunimo sesijų dalyviai.
Dalyvius pasveikino ir sesiją moderavo LOA
Tarybos narė, Klaipėdos universiteto profesorė Asta
Šarkauskienė. Prof. A. Šarkauskienė pristatė
Tarptautinės, Lietuvos ir Europos olimpines akademijas ir jų veiklą.
LOA administratorius Karolis Būdava ir LSU studentė Kornelija Obolevičiūtė savo pranešime „Esportas – fizinio aktyvumo ateitis?” su studentais diskutavo apie elektroninį sportą: kas tai, kaip
vyksta treniruotės ir varžybos, kodėl šis sportas populiarėja, kur šio sporto vieta žvelgiant į mūsų
tradicinį sportą. Aptarė šio sporto teigimas ir neigiamas puses.
LSU studentas, Europos jaunimo olimpinio festivalio ambasadorius Paulius Martinkėnas
pasidalino įspūdžiais ir patirtimi iš 2020 m. Tarptautinės olimpinės akademijos jaunimo sesijos,
kuri vyko, deja, ne Graikijoje, bet nuotoliniu būdu. Diskusijos vyko trijose darbo grupėse, kurių
moderatoriai – TOA jaunimo sesijų dalyviai – Paulius Martinkėnas (2020), K. Būdava (2019) ir
Ernestas Vaitkevičius (2017).
Po diskusijų vyko grupių parengtos medžiagos pristatymas.

Vasara - puikus metas rengti vaikų stovyklas, sportuoti.
Lietuvos olimpinės akademijos (LOA) administratorius Karolis
Būdava Šiaurės Licėjuje organizuotoje stovykloje „Ugdykis
pasitikėjimą savimi aktyviai! – Olimpinės žaidynės” mažuosius
stovyklautojus bei Vilniaus karate mokyklos „Budora“ jaunuosius
atletus supažindino su olimpizmo sąvoka, olimpiniais simboliais,
LOA veiklomis, trumpai papasakojo olimpinių žaidynių istoriją,
diskutavo apie olimpinių vertybių svarbą sporte ir asmeniniame
gyvenime. Kadangi klausytojų amžius įvairavo – 6-9 m. Licėjuje, 8-11 m. ir 14-17 m. „Budoroje“
– klausimų Karoliui sudėtingumas taip pat skyrėsi. Visi vaikai, tiek maži, tiek dideli, mielai išbandė
žaidimą, kuriame jie pavirto tikrais šiuolaikinės penkiakovės rungčių dalyviais ir pasitelkę
improvizacijos gabumus, ne tik gebėjo fechtuotis, plaukti, joti, bėgti, bet ir šaudyti.

Fizinio aktyvumo užsiėmimus (šiaurietiško
vaikščiojimo) III amžiaus universiteto studentams
Vilniuje vedė LOA referentė olimpiniam švietimui
Ramūnė Motiejūnaitė.
Prof. Algirdas Raslanas šio universiteto studentams
skaitė paskaitas apie sveikatą ir sveiką gyvenseną.

Prof. Astos Šarkauskienės vadovaujamo Klaipėdos universiteto (KU) Sveikatos mokslų
fakulteto dėstytojai (didžioji jų dalis yra LOA nariai) organizavo kalanetikos, pilateso treniruotes,
sportinių ir linijinių šokių pamokas bei miško terapijos užsiėmimus vyresnio amžiaus žmonėms - iš
viso dalyvauja daugiau nei 200 senjorų. Šių metų pavasarį dėl COVID-19 pandemijos šalyje įvedus
karantiną teko ieškoti būdų, kaip senjorų fizinį aktyvumą palaikyti nuotoliniu būdu.
Pasitelkus KU technines priemones buvo
parengta vaizdo įrašų su pratimais, atitinkančiais
projekto dalyvių amžių bei sveikatos srities
specialistų rekomendacijas. Siekta, kad pratimai
būtų įvairūs, skirti aerobiniam pajėgumui, jėgai,
lankstumui bei pusiausvyrai gerinti. Pirmajam
karantinui pasibaigus į įprastus fizinio aktyvumo
užsiėmimus sugrįžę senjorai apie KU nuotolines
programas atsiliepė labai teigiamai.
https://www.srf.lt/sportuok-namuose-klaipedos-senjorai-mankstinasi-ir-mokosi-naudotistechnologijomis/

Lietuvos olimpinė akademija (LOA), norėdama įamžinti LOA Akademiko, profesoriaus
Povilo Karoblio atminimą bei plėtoti Olimpinio švietimo srities mokslinius tyrimus ir jų rezultatų
sklaidą, skelbė konkursą „Už olimpinių idėjų sklaidą Lietuvoje“.
Konkurso nugalėtojas bus iškilmingai apdovanojamas prof. Povilo Karoblio vardo prizu
artimiausiame LOA suvažiavime. Prizą sukūrė pasaulinį pripažinimą pelnęs stiklo menininkas
Remigijus Kriukas.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

LIETUVOS OLIMPINĖS AKADEMIJOS
SUVAŽIAVIMAS

NUTARIMAS
DĖL REVIZIJOS KOMISIJOS ATASKAITOS
2021 m. vasario 19 d. Nr.
Vilnius

Lietuvos olimpinės akademijos (LOA) Suvažiavimas, susipažinęs su LOA Revizijos komisijos
pirmininkės Valentinos Keraminienės pranešimu ir vadovaudamasis LOA įstatų IV dalies „LOA
veiklos organizavimas“ 27.4. punktu, n u t a r i a:
Patvirtinti Lietuvos olimpinės akademijos Revizijos komisijos 2020 metų ataskaitą (pridedama).

Prezidentas

Artūras Poviliūnas

LIETUVOS OLIMPINĖS AKADEMIJOS
REVIZIJOS KOMISIJOS AKTAS NR. 1 / 21
2021 m. sausio 20 d.
Vilnius
Lietuvos olimpinės akademijos (toliau – Akademija) Revizijos komisija, susidedanti iš
Valentinos Keraminienės, Astos Budreikaitės (nuotoliniu būdu) ir Rūtos Balevičiūtės (nuotoliniu
būdu), vadovaudamasi galiojančiais įstatais 2021 m. sausio 15 d. patikrino Akademijos ūkinę ir
finansinę veiklą už laikotarpį nuo 2020-01-01 iki 2021-12-31. Patikrinimas vyko Akademijos
patalpose, esančiose Studentų g. 39. Patikrinime taip pat dalyvavo Akademijos direktorė Enriketa
Prunskienė.
Revizijos komisijos atliekamo patikrinimo užduotis – patikrinti, kaip vykdoma Akademijos
finansinė veikla yra pagrįsta Lietuvos Respublikos (toliau – LR) buhalterinės apskaitos įstatyme ir
kituose teisės aktuose numatytais apskaitos reikalavimais.
Atrankos būdu patikrintas Akademijos biudžeto vykdymas, direktorato, tarptautinių
programų, ūkinės finansinės veiklos bei projektų finansavimas. Domėjomės Akademijos
nematerialaus ir materialaus turto apskaita, piniginių lėšų likučiais sąskaitose bei Akademijos
įsipareigojimais, susijusiais su darbo santykiais.
Revizijos komisijai patikrinimo metu buvo pateikti visi reikalingi darbui finansinės apskaitos
ir kiti patikrinimui reikalingi dokumentai. Atliekant patikrinimą, Akademijos finansinėje veikloje
lėšų ar materialinių vertybių trūkumo nenustatyta. Gautos lėšos panaudotos pagal Akademijos
suvažiavimo 2020 m. vasario 21 d. patvirtintą biudžetą, vadovaujantis Tarybos nutarimais ir
prezidento įsakymais. Visos pinigų gavimo ir mokėjimo operacijos pagrįstos pirminiais juridinę
galią turinčiais finansiniais dokumentais.
Akademijos administracijos padalinys yra pavaldus Lietuvos olimpinės akademijos Tarybai.
Akademijoje dirba 3 darbuotojai. Su jais sudarytos darbo sutartys įstatymų nustatyta tvarka. Visi
darbuotojai turi teisę į socialinį draudimą bei kitas teises ir garantijas (atostogas, kompensacijas,
išeitines pašalpas, vienkartines pašalpas nelaimės atveju ir pan.). Darbo užmokesčiui apskaičiuoti
vedamas darbo laiko apskaitos žiniaraštis.
Lietuvos olimpinės akademijos 2020 metų piniginių lėšų panaudojimo ataskaita (eurais)
2020 m. sausio 1 d.
Išankstinis apmokėjimas tiekėjams
Skolos tiekėjams

2,48
356,52

Ilgalaikis turtas (kompiuteriai – 2 vnt.)

2202,09

Lėšų likutis 2019 12 31 dienai sąskaitoje

1391,18

Lėšų likutis 2019 12 31 kasoje

408,88

Iš viso lėšų likutis 2019 12 31

1800,06

Gauta:
Gautos pajamos per 2020 m. (grąžinimas už skrydžio bilietą)
Gauta piniginių lėšų iš LTOK pagal metinį planą
Gauta parama
Iš viso:

395,00
95000,00
0,00
95395,00

Išlaidos:
Olimpinio ugdymo veiklos sąnaudos

6478,57

Organizacinės veiklos sąnaudos

2373,62

Tarptautinių ryšių sąnaudos

1055,00

Sporto mokslo veiklos sąnaudos

4214,70

Direktorato finansavimas
Buhalterinės apskaitos paslaugos (pagal sutartį)
Valymo paslaugos (pagal sutartį)

51394,44
5403,31
780,00

Būstinės nuomos ir išlaikymo sąnaudos

1126,59

Ryšių sąnaudos

3261,83

Kitos prekės ir paslaugos

1899,82

Banko mokesčiai
Kitų mokesčių sąnaudos
Transporto priemonių išlaikymo sąnaudos
Sveikinimų ir apdovanojimų sąnaudos

149,05
9,04
2237,36
258,49

Kitos išlaidos

1061,00

Iš viso išlaidų:

81702,82

Per 2020 metus sumokėti mokesčiai:
Sodros mokesčiai
VMI

11545,03
9317,87

2020 m. gruodžio 31 d.
Išankstinis apmokėjimas tiekėjams

806,94

Skolos tiekėjams

227,97

Ilgalaikis turtas (kompiuteriai – 2 vnt.)
Lėšų likutis 2020 12 31 dienai sąskaitose

1102,17
15070,21

Lėšų likutis 2020 12 31 kasoje

328,88

Iš viso lėšų likutis 2020 12 31

15399,09

Lietuvos olimpinė akademija nėra gavusi ar išdavusi jokių garantinių įsipareigojimų, nesudarė
jokių sandorių, kurie prieštarautų įstatams. 2020 m. gruodžio 31 dienai Akademija liko įsiskolinusi
227,97 Eur (Telia – 134,39; Tele2 – 16,37 Eur; Turto bankas – 77,21 Eur) už gruodžio mėnesio
paslaugas. 2021 m. sausio mėn., gavus sąskaitas, skola buvo apmokėta. Tad 2021 m. sausio 18 d.
Akademija įsiskolinimų už 2020 metus neturi.
Komisija nustatė, kad kasoje bei pateiktose banko sąskaitose piniginės operacijos atliekamos
ūkio veikloje, grindžiamos kasos išlaidų orderiais, kvitais, sąskaitomis faktūromis ir banko
dokumentais. Pajamų ir išlaidų dokumentų sąskaitos atitinka „Pajamų ir išlaidų“ ataskaitoje
pateiktus balansinius skaičius. Dokumentai segami tvarkingai. Apskaitos dokumentai yra saugomi
pas buhalterį ir LOA būstinėje (kopijos). Susipažinus su metine veiklos ataskaita, finansinės ir
ūkinės veiklos dokumentais, Akademijos Tarybos nutarimais ir protokolais, Akademijos prezidento
įsakymais, pažeidimų nerasta. Trūkumų nenustatyta.
Revizijos komisijos rodo nustatytais terminais pateikti Registrų centrui 2020 metų LOA
finansinį balansą, Vilniaus apskrities mokesčių inspekcijai pateikti pelno-nuostolių deklaraciją,
ataskaitą apie kontroliuojamuosius vienetus bei asmenis.

LOA Revizijos komisijos pirmininkė

Valentina Keraminienė

LIETUVOS OLIMPINĖS AKADEMIJOS
SUVAŽIAVIMAS

NUTARIMAS
DĖL LOA 2020 METŲ BIUDŽETO ĮVYKDYMO APYSKAITOS

2021 m. vasario 19 d. Nr.
Vilnius

Lietuvos olimpinės akademijos (LOA) Suvažiavimas, vadovaudamasis LOA įstatų IV dalies
„LOA veiklos organizavimas“ 27.4. punktu, n u t a r i a:
Patvirtinti Lietuvos olimpinės akademijos 2020 metų biudžeto įvykdymo apyskaitą (pridedama).

Prezidentas

Artūras Poviliūnas

PATVIRTINTA
LOA Tarybos 2021-01-14
Nutarimas Nr. 3
LIETUVOS OLIMPINĖS AKADEMIJOS
2020m. BIUDŽETO APYSKAITA
tūkst. €

2020 01 01 likutis 1,8

Planas
I.

PAJAMOS
1.1. LTOK finansavimas (pagal metinį planą)
1.2. Grąžinimas už lėktuvo bilietą

95,Viso pajamų:

II.
IŠLAIDOS
II. 1. Organizacinė veikla:
Suvažiavimas,
LOA Tarybos posėdžiai,
Sveikinimai, apdovanojimai
II. 2. Olimpinio ugdymo veikla (ikimokyklinės įstaigos, aukštosios
mokyklos ir kolegijos):
Konkursai,
Stovykla,
Sesija,
Konferencijos, seminarai ir pan.,
Olimpinė diena, LTeam žiemos festivalis,
Projektas Sporto rėmimo fondui
II. 3. Sporto mokslo veikla:
Žurnalo „Sporto mokslas” leidyba (2 numeriai),
Tarptautinė 13-oji Baltijos šalių sporto mokslo konferencija
II. 4. Informacinė sklaida/leidyba
II. 5. Tarptautiniai ryšiai
TOA sesijos,
Užsienio delegacijų priėmimas,
EOA renginiai,
Komandiruotės į užsienį,
Suvenyrai, reprezentacija,
EOA nario mokestis
II. 6. LOA direktorato veiklos finansavimas
II.6.1. LOA direktorato finansavimas
II.6.2. Ūkinė-finansinė veikla (ūkio, kanceliarinės prekės, patalpų
priežiūros sutartys, banko mok., buhalterinės, teisinės paslaugos,
būstinės išlaikymas, IT nuoma, telekomunikacinės paslaugos,
darbuotojų mokymai ir kt.)
II.6.3. Transporto išlaidos (kuras, draudimas, automobilio remontas)
II. 7. Kitos išlaidos
Viso išlaidų:
Buvo numatytas likutis 2020 12 31 – 0,4 tūkst.
Yra likutis 2020 12 31 – 15,5 tūkst.

Įvykdymas

95,-

95,0,4
95,4

3,9
2,5
0,4
1,13,1

2,6
2,1
0,2
0,3
6,5

1,2
3,1
3,6
5,0,2
0
4,6
4,2
0,4
0
5,4
2,6
0,8
1,0,6
0,1
0,3
67,9
52,13,6

1,1
3,1
0,2
2,0,1
0
4,2
4,2
0
0
1,1
0,8
0
0
0
0
0,3
66,3
51,4
12,6

2,3
1,5
96,4

2,3
1,81,7

LIETUVOS OLIMPINĖS AKADEMIJOS
SUVAŽIAVIMAS

NUTARIMAS
DĖL LOA 2021 METŲ BIUDŽETO

2021 m. vasario 19 d. Nr.
Vilnius

Lietuvos olimpinės akademijos (LOA) Suvažiavimas, vadovaudamasis LOA įstatų IV dalies
„LOA veiklos organizavimas“ 27.5. punktu, n u t a r i a:
1. Patvirtinti Lietuvos olimpinės akademijos 2021 metų biudžetą (pridedama).
2. Suteikti Lietuvos olimpinės akademijos (LOA) Tarybai teisę koreguoti 2021 metų biudžeto
vykdymą pagal faktinę finansinę padėtį.

Prezidentas

Artūras Poviliūnas

PATVIRTINTA
LOA Tarybos 2021 01 26
Nutarimas Nr. 1
LIETUVOS OLIMPINĖS AKADEMIJOS
2021 m. BIUDŽETO projektas
tūkst. €

2021 01 01 likutis 15,5

Planas
I.

PAJAMOS
1.1. LTOK finansavimas (pagal metinį planą)

95,Viso pajamų:

II.
IŠLAIDOS
II. 1. Organizacinė veikla:
Suvažiavimas,
LOA Tarybos posėdžiai,
Sveikinimai, apdovanojimai ir kt.
II. 2. Olimpinio ugdymo veikla (ikimokyklinės įstaigos, aukštosios
mokyklos ir kolegijos):
Konkursai,
Stovykla,
Sesija,
Konferencijos, seminarai ir pan.,
Olimpinė diena
II. 3. Sporto mokslo veikla:
Žurnalo „Sporto mokslas” leidyba (2 numeriai),
Tarptautinė 13-oji Baltijos šalių sporto mokslo konferencija
II. 4. Informacinė sklaida/leidyba
II. 5. Tarptautiniai ryšiai
TOA sesijos,
Užsienio delegacijų priėmimas,
EOA renginiai, kiti renginiai užsienyje
Komandiruotės į užsienį,
Suvenyrai, reprezentacija,
EOA nario mokestis
II. 6. LOA direktorato veiklos finansavimas
II.6.1. LOA direktorato finansavimas
II.6.2. Ūkinė-finansinė veikla (ūkio, kanceliarinės prekės, patalpų priežiūros
sutartys, banko mok., buhalterinės, teisinės paslaugos, būstinės išlaikymas, IT
nuoma, telekomunikacinės paslaugos, darbuotojų mokymai ir kt.)
II.6.3. Transporto išlaidos (kuras, draudimas ir kt.)
II. 7. Kitos išlaidos
Viso išlaidų:
Likutis 2021 12 31 – 1,5 tūkst.

95,4,5
1,0,5
3,14,3
2,4,3,5,0,3
5,4
5,0,4
0
6,8
3,0,8
2,0,6
0,1
0,3
76,6
59,6
16,-

1,1,4
109,-

LIETUVOS OLIMPINĖS AKADEMIJOS
SUVAŽIAVIMAS

NUTARIMAS
DĖL LOA 2021 METŲ VEIKLOS PLANO
2021 m. vasario 19 d. Nr.
Vilnius

Lietuvos olimpinės akademijos (LOA) Suvažiavimas, vadovaudamasis LOA įstatų IV dalies
„LOA veiklos organizavimas“ 27.5. punktu, n u t a r i a:
1. Patvirtinti Lietuvos olimpinės akademijos 2021 metų veiklos planą (pridedama, 3 lapai).
2. Suteikti LOA Tarybai teisę koreguoti 2021 metų veiklos planą.

Prezidentas

Artūras Poviliūnas

LIETUVOS OLIMPINĖS AKADEMIJOS
2021m. VEIKLOS PLANAS

I.ORGANIZACINĖ VEIKLA
Data

Eil.
Nr.
1.1.

Priemonė
LOA suvažiavimas

2021 02 19

1.2.

LOA tarybos posėdžiai

I ketvirtis 01.14
II ketvirtis 04.08
III ketvirtis 09.16
IV ketvirtis 12.09

Eil.
Nr.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

Priemonė

II. OLIMPINIO UGDYMO VEIKLA
Data

Piešinių konkursas ikimokyklinių ugdymo
įstaigų auklėtiniams
Nuotolinis seminaras treneriams ,,XXI a. treneris
– sunkumai ir iššūkiai“
Foto konkursas studentams
Video konkursas treneriams ir sporto įstaigų
auklėtiniams
Seminaras ikimokyklinio ugdymo įstaigų
pedagogams ir studentams ,,Socialinių vertybių
ugdymas vaikystėje“
Jaunimo stovykla „Olimpinės vertybės mūsų
gyvenime“
,,Judėjimo savaitės“ renginiai
Seminaras mokytojams „Šiuolaikinė fizinio
ugdymo pamoka“
2021 m. LOA sesija studentams
Judrusis protmūšis Lietuvos studentų sporto
festivalyje
Seminaras treneriams ir mokytojams ,,Socialinių
kompetencijų ugdymas formaliajame ir
neformaliajame švietime“
Užsiėmimai III amžiaus universiteto studentams:
1) Fizinio aktyvumo užsiėmimai
2) Paskaitos
Konkursas „Už olimpinių idėjų sklaidą
Lietuvoje“ LOA akademiko prof. Povilo
Karoblio vardo prizui laimėti
Vykdyti konkursą LTOK organizuojamoje
Olimpinės dienos šventėje

2.15. Organizuoti parodą olimpinės istorijos tema
(prieš Tokijo OŽ)

Projektas

Atsakingi
Taryba
Direktoratas
Taryba
Direktoratas

Atsakingi

Vasaris-kovas

Direktoratas

Kovas

Direktoratas

Kovas-balandis
Gegužė

Direktoratas
Direktoratas

Gegužė

Direktoratas su
socialiniais partneriais

Rugpjūtis

Direktoratas

Rugsėjis
Spalis
Spalis-lapkritis
Lapkritis

Direktoratas
Direktoratas su
socialiniais partneriais
Direktoratas
Direktoratas

Gruodis

Direktoratas

Visus metus

Direktoratas
Taryba

Visus metus

Taryba

2021 06
Vilnius

Direktoratas

2021 06
LSU

Taryba

Eil.
Nr.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.
3.6.

Eil.
Nr.
4.1.

Eil.
Nr.
5.1.

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

Priemonė

III. SPORTO MOKSLO VEIKLA
Data

Žurnalas „Sporto mokslas“:
a) Žurnalo „Sporto mokslas“ leidyba (LOA 2
numeriai).
b) Žurnalo „Sporto mokslas“ redakcinės
kolegijos posėdžiai.
Sporto mokslo projektai:
VDU, KU ir LOA bei sporto federacijų sutarčių
apimtyje.
Ekspertinė veikla:
Lietuvos žurnalistų sąjungos veikloje,
LTOK VK posėdžiuose
Nacionalinės sveikatos Tarybos veikloje
Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo
fondo veikloje
FISA veikloje olimpinio ugdymo klausimais
Fondai, sporto projektai
Europos universitetų sporto Tarybos veikloje
FISU Tarybos veikloje
Dalyvauti 13-oje Baltijos šalių sporto mokslo
konferencijoje
Dalyvauti Europos sporto mokslo kongrese
Bendradarbiavimo renginiai su socialiniais
partneriais (LMA, LMS, VDU, VK)

Priemonė

Priemonė

2021 m.

Taryba

2021 m.

Taryba
Taryba

2021 m.

2021 m.

LOA narių asmeninės
iniciatyvos

2021

Taryba

2021
2021

Taryba
Taryba

IV. INFORMACINĖ SKLAIDA
Data

LOA interneto svetainės informacinis
palaikymas. Renginių ir projektų viešinimas,
reklaminės, pridedamosios medžiagos leidyba,
komunikacija socialiniuose tinkluose. Lietuvos
olimpinės akademijos veiklos pristatymas

Nuolat

V. TARPTAUTINIAI RYŠIAI
Data

Dalyvauti tarptautinėje sesijoje nacionalinių
olimpinių akademijų prezidentams ar
direktoriams
Dalyvauti tarptautinėje sesijoje jauniesiems
dalyviams
Europos olimpinių akademijų asociacijos
generalinė asamblėja
Europos olimpinės akademijos asociacijos
veikla
Bendradarbiavimo renginiai su kitų šalių
olimpinėmis akademijomis

Atsakingi

Atsakingi
Direktoratas

Atsakingi

Pagal TOA planą

Prezidentas
Direktorė

Pagal TOA planą

Direktoratas

Pagal EOA planą

Taryba

Nuolat

Taryba

Dvišalių sutarčių
pagrindu

Prezidentas
Direktoratas

VI. ŪKINĖ IR FINANSINĖ VEIKLA
Data

Eil.
Nr.
6.1.

Priemonė

LOA 2021 metų biudžeto vykdymas

Visus metus

6.2.

Metinė inventorizacija

Sausis

6.3.

LOA 2022 metų biudžeto projekto parengimas

IV ketvirtis

Atsakingi
Prezidentas
Direktorė
Buhalteris
Direktorė
Buhalteris
LOA Revizijos komisija
Direktorė

Lietuvos olimpinės akademijos taryba

LIETUVOS OLIMPINĖS AKADEMIJOS
SUVAŽIAVIMAS

NUTARIMAS
DĖL LOA PREZIDENTO

2021 m. vasario 19 d. Nr.
Vilnius

Lietuvos olimpinės akademijos (LOA) Suvažiavimas, vadovaudamasis LOA įstatų IV dalies
„LOA veiklos organizavimas“ 27.3. punktu, n u t a r i a:
1. Lietuvos olimpinės akademijos prezidentu naujai kadencijai išrinkti Astą Šarkauskienę, gim.
1970-05-08.
2. Nustatyti, kad naujasis LOA prezidentas pradeda eiti savo pareigas nuo šio suvažiavimo
dienos ir, atitinkamai, LOA prezidentas A. Poviliūnas netenka savo įgaliojimų.

LIETUVOS OLIMPINĖS AKADEMIJOS
SUVAŽIAVIMAS

NUTARIMAS
DĖL LOA GARBĖS PREZIDENTO
2021 m. vasario 19 d. Nr.
Vilnius
Lietuvos olimpinės akademijos (LOA) Suvažiavimas, atsižvelgdamas į LOA Tarybos siūlymą ir
vadovaudamasis LOA įstatų IV dalies „LOA veiklos organizavimas“ 27.6. punktu, n u t a r i a:
Suteikti LOA garbės prezidento vardą Artūrui Poviliūnui.

LIETUVOS OLIMPINĖS AKADEMIJOS
SUVAŽIAVIMAS

NUTARIMAS
DĖL LOA TARYBOS, SEKRETORIAUS
2021 m. vasario 19 d. Nr.
Vilnius
Lietuvos olimpinės akademijos (LOA) Suvažiavimas, vadovaudamasis LOA įstatų IV dalies
„LOA veiklos organizavimas“ 27.3. punktu, n u t a r i a:
1. Naujos kadencijos LOA Tarybos nariai pradeda eiti savo pareigas nuo šio suvažiavimo dienos
ir, atitinkamai, buvę LOA Tarybos nariai netenka savo įgaliojimų.
2. Išrinkti Algirdą Raslaną, gim. 1956-09-09, LOA viceprezidentu naujai kadencijai (kandidatas
pasiūlytas naujojo LOA prezidento).
3. Išrinkti Audronių Vilką, gim. 1949-02-17, LOA viceprezidentu naujai kadencijai (kandidatas
pasiūlytas naujojo LOA prezidento).
4. Išrinkti Ramunę Žilinskienę, gim. 1970-11-22, LOA dekanu naujai kadencijai (kandidatas
pasiūlytas naujojo LOA prezidento).
5. Atsižvelgiant į tai, kad buvo gauti pasiūlymai dėl šių asmenų kandidatūrų į 7 (septynių)
Tarybos narių postus, išrinkti atitinkamus žemiau nurodytus asmenis į LOA Tarybą naujai
kadencijai:
5.1. Vitą Balsytę, gim. 1987-04-21,
5.2. Viliją Gerasimovičienę, gim. 1987-08-24,
5.3. Liną Ingą Kačiušytę, gim. 1963-01-01,
5.4. Aušrą Lisinskienę, gim. 1981-09-04,
5.5. Kazį Milašių, gim. 1949-05-02,
5.6. Renatą Mizerą, gim. 1984-01-17,
5.7. Rasą Vilkienę, gim. 1974-06-11.
6. Išrinkti Dianą Krečienę, gim. 1990-11-25, LOA sekretoriumi (kandidatas pasiūlytas naujojo
LOA prezidento).

LIETUVOS OLIMPINĖS AKADEMIJOS
SUVAŽIAVIMAS

NUTARIMAS
DĖL LOA REVIZIJOS KOMISIJOS

2021 m. vasario 19 d. Nr.
Vilnius
Lietuvos olimpinės akademijos (LOA) Suvažiavimas, vadovaudamasis LOA įstatų IV dalies
„LOA veiklos organizavimas“ 27.3. punktu, n u t a r i a:
1. Naujieji LOA Revizijos komisijos nariai pradeda eiti savo pareigas nuo šio suvažiavimo
dienos ir, atitinkamai, buvę LOA Revizijos komisijos nariai netenka savo įgaliojimų.
2. Atsižvelgiant į tai, kad buvo gauti pasiūlymai dėl šių asmenų kandidatūrų į 3 (tris) Revizijos
komisijos narių postus, išrinkti atitinkamus žemiau nurodytus asmenis į LOA Revizijos
komisiją:
2.1. Astą Budreikaitę, gim. 1974-04-12,
2.2. Valentiną Keraminienę, gim. 1976-01-06,
2.3. Virginiją Ogulevičienę, gim. 1980-12-24.

