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1. LIETUVOS OLIMPINĖS AKADEMIJOS TIKSLAS  

IR VEIKLA 

 

 

 

LOA tikslas – vienyti sporto, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojus bendram olimpizmo vertybių, 

olimpinio švietimo programų įgyvendinimui, koordinuojant akademijos narių veiklą, atstovaujant ir 

ginant jų interesus, aktyviai dalyvaujant olimpinio švietimo darbe. 

 

Siekdama šio tikslo, LOA veikia šiose srityse: 

 

• LOA tikslas yra propaguoti olimpizmą, studijuoti olimpinio sąjūdžio istoriją, teoriją ir 

praktiką, per olimpinio švietimo programas skleisti olimpinius idealus, įgyvendinti žmonių 

fizinio ir dvasinio ugdymo, kilnumo sporte ir sveiko gyvenimo puoselėjimo programas, 

atsižvelgiant į olimpinio sąjūdžio pagrindinį tikslą, prisidėti prie taikesnio ir geresnio 

pasaulio kūrimo, sportu ugdant jaunimą olimpizmo dvasia, reiklia tarpusavio supratimui, 

draugystei, solidarumui, atsiribojant nuo bet kokios diskriminacijos; 

• olimpinio švietimo programų, projektų rengimas, įgyvendinimas ir vertinimas; 

• bendradarbiavimas su vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, 

atitinkančiomis Olimpinės chartijos reikalavimus; 

• tarptautinis bendradarbiavimas; 

• atstovauti Lietuvos olimpinio švietimo sąjūdžiui tarptautinėse organizacijose ir 

bendradarbiavimo jų vykdomoje tarptautinėje veikloje (LOA įstatai, 2018) 

 

 

 

 

  



2. LIETUVOS OLIMPINĖS AKADEMIJOS VEIKLOS 

REGLAMENTAVIMAS 

 

Lietuvos olimpinė akademija vadovaujasi:  

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos konstitucija

Lietuvos Respublikos įstatymais

Olimpine chartija

Tarptautinio olimpinio komiteto 
sprendimais

Tarptautinės olimpinės akademijos 
sprendimais

Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 
sprendimais

LOA įstatais



3. LIETUVOS OLIMPINĖS AKADEMIJOS STRUKTŪRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SUVAŽIAVIMAS 

Revizijos komisija (3 nariai) Taryba (11 narių) 

Prezidentas 

Viceprezidentas Viceprezidentas Dekanas 

Plėtros ir 

bendradarbiavimo 

komisija 

Sporto mokslo 

komisija 

Olimpinio 

ugdymo 

komisija 

Olimpinio 

paveldo 

komisija 

Direktoratas 



4. LIETUVOS OLIMPINĖS AKADEMIJOS TARYBA 

 

 

Prezidentė:   prof. dr. Asta Šarkauskienė 

 

 

Viceprezidentai:  prof. dr. Algirdas Raslanas 

prof. dr. Audronius Vilkas 

 

 

Dekanė:   doc. dr. Ramunė Žilinskienė 

 

Nariai (7): 

• prof. dr. Kazys Milašius  

• doc. dr. Aušra Lisinskienė 

• Vita Balsytė 

• Vilija Gerasimovičienė 

• Lina Kačiušytė 

• Renatas Mizeras 

• Rasa Vilkienė 
 

  



5. LIETUVOS OLIMPINĖS AKADEMIJOS KOMISIJOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• prof. dr. Asta Šarkauskienė

• prof. dr. Algirdas Raslanas

Plėtros ir 
bendradarbiavimo 

komisija

• prof. dr. Kazys Milašius

• doc. dr. Ramunė Žilinskienė

• doc. dr. Aušra Lisinskienė

Sporto mokslo 
komisija

• Vita Balsytė

• Vilija Gerasimovičienė

• Rasa Vilkienė

Olimpinio ugdymo 
komisija

• prof. dr. Audronius Vilkas

• Lina Kačiušytė

• Renatas Mizeras

Olimpinio paveldo 
komisija



6. LIETUVOS OLIMPINĖS AKADEMIJOS VEIKLOS 

TIKSLŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS 

 

 

 

 

Šios komisijos tikslas: Bendradarbiaujant su tarptautinėmis bei 

nacionalinėmis organizacijomis formuoti palankų 

Lietuvos olimpinės akademijos įvaizdį, kaupti, 

analizuoti ir skleisti tarptautinę patirtį LOA narių 

tarpe. 

 

 

 

 

 

• prof. dr. Asta Šarkauskienė

• prof. dr. Algirdas Raslanas

Plėtros ir 
bendradarbiavimo 

komisija

Uždaviniai Priemonės 

Plėtoti partnerystę ir bendradarbiavimą 

su Tarptautine bei Europos olimpine 

akademija, kitų šalių nacionalinėmis 

olimpinėmis akademijomis 

Dalyvavimas TOA ir EOA renginiuose 

Dalyvavimas įvairiomis formomis nacionalinių olimpinių 

akademijų organizuojamuose renginiuose 

Partnerystės plėtojimas Lietuvoje organizuojamų LOA 

renginių pagalba 

Inicijuoti bendradarbiavimą su 

Lietuvos mokslo ir studijų 

institucijomis, sporto federacijomis bei 

kitomis švietimo ir sporto 

organizacijomis 

Bendradarbiavimo sutarčių su Lietuvos aukštosiomis 

mokyklomis pasirašymas 

Bendrų veiklų, projektų, konferencijų ir seminarų su 

LTOK, Lietuvos olimpiečių asociacija bei kitomis Švietimo 

ir sporto organizacijomis pagal LOA apibrėžtus prioritetus 

vykdymas 



 

 

 

 

Šios komisijos tikslas: bendradarbiaujant su Lietuvos bendrojo ugdymo ir 

aukštosiomis mokyklomis, inicijuoti tarpdisciplininius 

sporto mokslo tyrimus, skleisti sporto mokslo tyrimų 

rezultatus, propaguoti mokslu grįstas olimpinio 

švietimo idėjas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

• prof. dr. Kazys Milašius

• doc. dr. Ramunė Žilinskienė

• doc. dr. Aušra Lisinskienė

Sporto 
mokslo 
komisija

Uždaviniai Priemonės 

Inicijuoti tarpdisciplininius 

sporto mokslo tyrimus 

Temų bakalauro, magistro darbams  ir daktaro 

disertacijoms pateikimas šalies aukštosioms mokykloms 

Vyresnių klasių mokinių mokslinės veiklos inicijavimas 

Mokslininkų  telkimas olimpinio švietimo raidai tirti ir 

plėtoti  

Dalyvavimas sporto mokslo, olimpinio švietimo, ugdymo ir 

kitų susijusių sričių konferencijose bei jų organizavimas 

Skleisti sporto mokslo tyrimų 

duomenis 

Žurnalo “Sporto mokslas” leidyba 

Dalyvauti ir organizuoti sporto mokslo, olimpinio švietimo, 

ugdymo ir kitų susijusių sričių konferencijas 



 

 

 

 

Šios komisijos tikslas: kurti ir įgyvendinti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų 

ugdymo(si) programas, grindžiamas esminiais 

olimpizmo principais.  
 

  

• Vita Balsytė

• Vilija Gerasimovičienė

• Rasa Vilkienė

Olimpinio 
ugdymo 
komisija

Uždaviniai Priemonės 

Rengti priemones, skirtas olimpinio 

ugdymo integracijai švietimo 

sistemoje 

Edukacinės medžiagos olimpizmo tematika rengimas ir 

sklaida 

Programų ir projektų, skirtų olimpizmo sklaidai 

Lietuvoje, kūrimas ir įgyvendinimas 

Komunikuoti ir skleisti olimpizmo 

idėjas  

 

 

 

Vaizdinių priemonių olimpinių idėjų propagavimui 

rengimas ir sklaida 

Tradicinių ir naujų medijos kanalų naudojimas olimpizmo 

idėjų sklaidai, olimpinių vertybių ugdymui ir 

propagavimui 

Bendradarbiauti su Lietuvos ir 

užsienio institucijomis ir 

organizacijomis  

 

 

Paraiškų nacionaliniams ir tarptautiniams projektams 

teikimas kartu su kitomis olimpinėmis akademijomis ir 

olimpizmą propaguojančiomis organizacijomis  

Metodinių ir ekspertinių rekomendacijų partneriams 

teikimas olimpinio ugdymo klausimais. 



 

 

 

 

Šios komisijos tikslas: Bendradarbiaujant su Lietuvos olimpiečių asociacija  

kaupti ir sisteminti informaciją apie Lietuvos 

olimpinius čempionus bei prizininkus ir talpinti LOA 

sukurtame IT puslapyje, kad sukaupta, susisteminta 

informacija būtų lengvai  pasiekiama įvairiems 

vartotojams olimpinio švietimo ir ugdymosi tikslais.  
 

 

 

 

 

 

 

• prof. dr. Audronius Vilkas

• Lina Kačiušytė

• Renatas Mizeras

Olimpinio 
paveldo 
komisija

Uždaviniai Priemonės 

1. Parengti informacijos apie 

Lietuvos Olimpinių čempionų 

ir prizininkų sukaupimo ir 

eksponavimo metodiką ir 

aprašą. 

Literatūros šaltinių sporto tematika analizė 

Lietuvos tautinio olimpinio komiteto informacinių šaltinių 

analizė (žinynų, enciklopedijų duomenys ir kt) 

 

2. Skleisti informaciją apie 

Lietuvos olimpinius 

čempionus ir prizininkus bei 

jų sportinius pasiekimus. 

Interviu su Lietuvos Olimpiniais čempionais ir 

prizininkais aprašo parengimas 

Interviu su  Lietuvos Olimpiniais čempionais ir 

prizininkais atlikimas ir jo filmavimas 

Filmuotos medžiagos montavimas ir perkėlimas į  

Lietuvos olimpinės  akademijos sukurtą IT skaitmeninę 

erdvę 

3. Išsaugoti bei aktualizuoti 

nacionalinį Olimpinio sporto 

paveldą. 

Olimpinių čempionų ir prizininkų laimėtų apdovanojimų 

suskaitmeninimas 

Informacinės medžiagos perkėlimas į Lietuvos olimpinės  

akademijos sukurtą IT skaitmeninę erdvę 



 

 

 

 

 

 

 

 


