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Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 
Vykdomojo komiteto 

veiklos ataskaita 2022 m.   
LTOK Generalinė asamblėja 2023 m. vasario 24 d.  



OLIMPINIS SPORTAS (1/4)

2022 m. Pekino žiemos 
olimpinės žaidynės

● 13 Lietuvos sportininkų

● 4 sporto šakos

● Aukščiausia vieta – vyrų 
biatlono komandos 
užimta 14 vieta



OLIMPINIS SPORTAS (2/4)

2022 m. Europos 
jaunimo žiemos 
olimpinis festivalis 
Vuokatyje

● 15 Lietuvos sportininkų

● 6 sporto šakos



OLIMPINIS SPORTAS (3/4)

2022 m. Europos 
jaunimo vasaros 
olimpinis festivalis 
Banska Bistricoje

● 55 Lietuvos sportininkai

● 8 sporto šakos

● 10 medalių (4 aukso, 4 
sidabro, 2 bronzos)



OLIMPINIS SPORTAS (4/4)
Smiltė Plytnykaitė Plaukimas 100 m. laisvuoju stiliumi estafetė

Merginų komanda Plaukimas 4 x 100 m. laisvuoju stiliumi 

Kristijonas Padegimas Gimnastika Pratimai ant arklio

Aurelija Beniušytė Lengvoji atletika Trišuolis

Danielius Vasiliauskas Lengvoji atletika 200 m. bėgimas

U16 vaikinų rinktinė Krepšinis 5x5

Mišri komanda Plaukimas 4 x 100 m. laisvuoju stiliumi 

Sylvia Statkevičius Plaukimas 200 m. laisvuoju stiliumi 

Viltė Paulauskaitė Badmintonas Vienetai

Smiltė Plytnykaitė Plaukimas 50 m. laisvuoju stiliumi 



FINANSINĖ ATASKAITA

LTOK Generalinė asamblėja     2023 m. vasario 24 d.  



2022 M. LTOK BIUDŽETO STRUKTŪRA

Pajamos – 10 838 800 € Išlaidos - 7 558 900 € 

4 104 000 €  5 869 900€  

146 700 €  
719 200 €  

1 080 000 €  

5 356 400€  

531 900 €  
327 700 €  



Olimpinio sporto finansavimas iki 2022 m. liepos 1 d.   (1/2)

• Programa „Paryžius 2024“
Individualių sporto šakų ir žaidimų komandų mokomojo 
sportinio darbo finansavimas 

• Programa „Pekinas 2022“ 
Individualių sporto šakų mokomojo sportinio darbo 
finansavimas;
Dalyvavimas Pekino OŽ

• Programa „Milanas-Kortina 2026“

• Pasirengimas Europos jaunimo žiemos ir vasaros festivaliuose



Olimpinio sporto finansavimas iki 2022 m. liepos 1 d.   (2/2)

• Olimpinės pamainos programa

• Olimpinės stipendijos

• Trenerių ir aptarnaujančio personalo darbo užmokestis

• Specialus sportinis inventorius

• Sporto federacijų plėtros programa

• Olimpinių kandidatų medicininis ir mokslinis 
aptarnavimas

• Specialiojo transporto išpirkimas



Iki 2022 m. liepos 1 d. 
sporto federacijoms  
skirta  4,631 mln. € 

tūkst. eur



Iki 2022 m. liepos 1 d. buvo mokamos 
108 olimpinės stipendijos



2022 m. VEIKLOS

LTOK Generalinė asamblėja     2023 m. vasario 24 d.  



Olimpinis švietimas (1/3)

● Įtraukta virš 155 tūkst. vaikų ir jaunimo

● 200 tūkst. vaikų LMŽ (su ŠMSM)

● Įgyvendinta  12 projektų ir programų, 
dalyvavimas 3  Erasmus+ projektuose 

● Pirmoji ponia – projektų „Olimpinis mėnuo“, 
„Lietuvos mažųjų žaidynės“, „Svajonių 
komandos“ globėja, fizinio raštingumo idėjų 
skleidėja

● LTOK - OVUP lyderė pasaulyje



Olimpinis švietimas (2/3)
● Pradėtas kurti fizinio raštingumo modelis 

● Lietuvos mažųjų žaidynės (su RIUKKPA)

● Olimpinis mėnuo (su ŠMSM, SAM)

● Lietuvos mokyklų žaidynės (su ŠMSM)

● Olimpinė karta 

● OVUP (su OS) 



Olimpinis švietimas (3/3)
● Kilnaus sportinio elgesio apdovanojimai 

● Olimpinio švietimo forumas 

● Svajonių komandos (su Britų taryba Lietuvoje)

● Olimpinis piknikas Prezidentūroje (su RIUKKPA)

● Lietuvos fizinio ugdymo pedagogų apdovanojimai Prezidentūroje



Tarptautiniai projektai (1/2)

● Lyčių lygybė  
○ Pasiruošimas moterų 

lyderystės projektui „New 
Miracle“ (ES)

○ Projekto „HeForShe“ antrasis 
sezonas (OS) 

● Gerasis valdymas 
○ Projektas RINGS (ES)



Tarptautiniai projektai (2/2)

● Asmeninis ir profesinis tobulėjimas 
sportininkams ir treneriams 

○ Sportininkų antrosios karjeros sistemos 
kūrimas - OCDC (ES)

○ Finansinio raštingumo ir verslumo 
mokymai treneriams ir sportininkams 
(ES)

○ Trenerių kvalifikacijos kėlimas JAV ir 
Ispanijoje (OS)

○ Techniniai kursai sporto federacijoms 
(OS)

○ Western Union remiami sportininkų 
mokymai



OS finansuojami sporto vadybos mokymai

○ vadybininkams

○ treneriams 

○ pažengusiems

Viso – 58 dalyviai 



 LTOK prezidentės veikla tarptautinėje arenoje
● TOK narė 

● EOK viceprezidentė, VK narė

● ANOC Vykdančiosios tarybos 
narė

● TOK Sportininkų palaikymo 
komisijos narė 

● TOK 2026 m. Milano-Kortinos 
žiemos olimpinių žaidynių 
koordinacinės komisijos narė

● 2023 m. Europos žaidynių 
koordinacinės komisijos narė 



LIETUVOS OLIMPINIS FONDAS
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Žiemos festivalis „Beijing 2022”  7 tūkst. dalyvių

Olimpinė diena   100 veiklų, 20 tūkst. dalyvių

„LTeam” konferencija  – tik sportininkams

Sporto kino festivalis  daugiau nei 1 tūkst. žiūrovų

Lietuvos sporto apdovanojimai



Lietuvos olimpinio fondo biudžetas

Pajamos – 1 339 340 € 
____
Parama iš rėmėjų: 
1 112 164 € 

Kitos pajamos: 
227 176 € 

Išlaidos – 997 235 € 
____
LTOK ir LOF renginių ir projektų 
finansavimas: 
551 522 €  

Veiklos finansavimas: 
413 189 € 

„Olimpinė šeima” finansavimas: 
32 524 € 



LTOK 2023 m. BIUDŽETO PROJEKTAS
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Planuojamų 2023 m. pajamų ir išlaidų struktūra

Pajamos – 3 830 000 € Išlaidos - 4 593 000 € 

400 000 €  

3 400 000 €  

30 000 €  

1 178 000 €  

1 885 000 €  
980 000 €  

550 000 €  



LTOK po 2022 m. liepos 1 d.

LTOK Generalinė asamblėja     2023 m. vasario 24 d.  



Tęsiamos veiklos (1/2)

● Olimpinio judėjimo plėtra Lietuvoje

● Olimpinės nuosavybės apsauga Lietuvoje

● Dalyvavimas ir atstovavimas Lietuvai olimpiniuose 

renginiuose

● „LTeam“ plėtra

● Olimpinio švietimo programų vykdymas, vaikų fizinio 

aktyvumo skatinimas



Tęsiamos veiklos (2/2)

● Dalyvavimas TOK Olimpinio solidarumo, Europos 
Sąjungos ir tarptautinių partnerių programose:

○ Asmeninių kompetencijų ir kvalifikacijos kėlimo 
mokymų rengimas sportininkams, treneriams, 
vadybininkams

○ Sportininkams skirtų mokymų, lygybės sporte, 
moterų lyderystės sporte, sąžiningo ir garbingo 
elgesio sporte programų kūrimas ir vykdymas



Sustabdytos veiklos

● Olimpinių stipendijų mokėjimas 

● Finansinė pagalba sportininkų rengimui 



Dotacijos LTOK juridiniams nariams

790 tūkst. eurų

● 35 olimpinio sporto federacijos - 20 tūkst. eurų

● 4 į “Paryžius 2024” įtrauktos federacijos - 15 tūkst. 

● 3 LTOK pripažintos federacijos - 10 tūkst. eurų
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