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Lietuvos aklųjų sporto federacija 

Kodas 190652284, Labarių 7/11 Vilnius 

 

 

2019 01 01 - 2019 12 31 

VADOVO VEIKLOS ATASKAITA 

2020 m. vasario 18 d. 

 

I. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ 

 

1.1. Įstaigos juridinis adresas: Žemaitės g. 6, LT-03117,Vilnius 

1.2. Telefono Nr. +370 670 80735 

1.3. El. pašto adresas: lasf@lass.lt, lbsf@lass.lt  

1.4. Interneto svetainė www.lasfinfo.lt 

             

II. INFORMACIJA APIE FEDERACIJOS  VEIKLĄ  

 

Įstaiga vykdė 2019 metų Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos projektą ir Lietuvos 

aklųjų sporto federacijos 2019 m. didelio meistriškumo sporto programą. Vykdydama minėtas 

programas Federacija organizavo 19 LAS čempionatų ir 2 tarptautinius (golbolo ir šoudauno) 

turnyrus. Federacijos deleguoti sportininkai dalyvavo 12 Lietuvos Respublikos sveikųjų 

žmonių čempionatuose (2 - juose šaškių, 6 - iuose šachmatų čempionatose, 2 – juose 

maratonuose Vilniaus, Kauno, A. Vėtrino taurės bėgime ir Baltijos šalių plaukimo 

čempionate). Federacija delegavo 27 sportininkus į 17 neįgaliųjų sporto varžybų užsienyje. (4 

dziudo, 3 plaukimo, 3 golbolo, 2 lengvosios atletikos, 2 šoudauno, 2 šaškių ir 1 šachmatų). 

 

III. INFORMACIJA APIE GAUTĄ IR PANAUDOTĄ FINANSAVIMĄ 

 

3.1. 2019 m. Federacija gavo finansavimą: 

3.1.1. Iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos sporto rėmimo 

fondo 57390 Eur (panaudota pagal SRF programos tikslinį finansavimą – fizinio aktyvumo 

veikloms).  

3.1.2. Iš Kūno kultūros ir sporto departamento prie LRV ir Kūno kultūros ir sporto 

rėmimo fondo Lietuvos aklųjų sporto federacijos 2019 m. didelio meistriškumo sporto 

programos įgyvendinimui 149850 Eur (panaudota pagal KKSD programos sąmata). 

3.1.3. Iš rėmėjų 2019 m. gauta ir panaudota 47240 Eur paramos – iš jų pagrindinės 

lėšos buvo gautos: iš Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos – 5500 Eur (IBCA pasaulio 

individualaus šachmatų čempionatui, Europos neįgaliųjų šaškių čempionatui, pasaulio 

neįgaliųjų šaškių čempionatui, IBSA pasaulio šoudauno čempionatui), iš Lietuvos 

paralimpinio komiteto – 12300 Eur (IBSA dziudo pasaulio taurei, IPC tarptautinėms 
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neįgaliųjų plaukimo varžyboms ir klubams pagal vertinimų kriterijus); iš LIONS Vilniaus 

Vytauto Didžiojo klubo – 1100 Eur (Tarptautinio golbolo turnyro organizavimui); iš UAB 

„Felit“ 3000 Eur (Osvaldo Bareikio pasiruošimui į Amerikos dziudo žaidynėms); iš UAB 

„Konstruktorius LT“ 200 Eur (federacijos veiklai); Lietuvos ir Vengrijos UAB Brača Sport-

1000 Eur (federacijos veiklai); iš fizinių asmenų 24093 Eur. (federacijos fizinio aktyvumo 

veikloms). Paramos prekėmis gauta už 47 Eur (prizai – panaudota federacijos veikloje). 

3.1.4. Kitos veiklos pajamų 2019 m. buvo gauta 15528 Eur, kurios buvo panaudotos 

federacijos veikloje. Tai pajamos, gautos organizuojant Tarptautinius turnyrus. Kitos veiklos 

pajamos panaudotos federacijos veikloje, organizuojant čempionatus Lietuvoje, deleguojant 

LASF sportininkus į LR ir užsienio turnyrus. 

3.2.    2019 m. Federacijos lėšos panaudotos: 

3.2.1.Sporto varžybų ( LAS čempionatų, LR čempionatų, Lietuvos Respublikos sporto 

rėmimo fondo projekto vykdytojų atlyginimams) vykdymui 72458 Eur; 

3.2.2. Tarptautinių sporto renginių šalyje vykdymui 14350 Eur; 

3.2.3.Dalyvavimui ir pasiruošimui pasaulio, Europos čempionatuose, kitose 

tarptautinėse varžybose užsienyje bei  Lietuvos Respublikos sporto rėmimo fondo projekto 

paslaugų išlaidoms vykdyti 94880 Eur; 

3.2.4. Dalyvavimui tarptautiniuose seminaruose, konferencijose 105 Eur; 

3.2.5.Sporto inventoriaus, įrangos įsigijimui, didelė dalis lėšų sporto inventoriaus 

įsigijimui Lietuvos Respublikos sporto rėmimo fondo  projekto 16287 Eur; 

3.2.6. Darbuotojų atlyginimams ir darbdavio sodros mokesčiams 67442 Eur; 

3.2.7.Kitos Federacijos veiklos išlaidos (patalpų nuoma, komunalinės, ryšių paslaugos, 

transporto išlaidos, kanceliarinės pr., ir kt. ) 4185 Eur.   

 

Lietuvos aklųjų sporto federacijos banko sąskaitoje 2019 m. gruodžio mėn. 31 d. buvo:   

 6 237,11 Eur lėšų. Jos buvo skirtos 2020 m. sausio mėn. išlaidoms: 4000 Eur - keturių sporto 

klubų lėšos pagal skatinimo programą, 1485 Eur - valstybinio socialinio draudimo įmokoms, 

325 Eur - ryšių, interneto ir IDM kompiuterių nuotolinės programos priežiūrai, 427,11 Eur - 

patalpų eksploatacijai, kurui ir nenumatytoms išlaidoms apmokėti. 

 

. 

IV. FEDERACIJOS NARIŲ SKAIČIUS 

 

Federacijos nariai yra 8 aklųjų ir silpnaregių sporto klubai: 

 

„Sveikata“ (Kaunas) – pirmininkas Vytautas Girnius; 

„Pamarys“ (Klaipėda) – prezidentas Mindaugas Triušys; 

„Šviesa“ (Panevėžys) – pirmininkas Sergejus Sokolovas; 

„Vėjas“ (Vilnius) – prezidentas Linas Balsys; 

„Šaltinis“ (Vilnius) – pirmininkas Raimundas Šimkus; 

„Perkūnas“ (Šiauliai) – pirmininkas Remigijus Bagdonas; 

„Vyžuonaitis“ (Utena) – pirmininkė Daiva Bazarienė Satkūnienė; 

„Parolimpietis“ (Kaunas) – pirmininkas Juozas Miliauskas. 
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V. FEDERACIJOS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS 

 

2019 metų pabaigoje federacijoje dirbo 7 darbuotojai: 

Prezidentas, generalinė sekretorė, vyr. buhalterė, administratorė-projektų vadovė, 

golbolo treneris, du plaukimo treneriai. 

 

 

 

 Lietuvos aklųjų sporto federacijos prezidentas            Juozas Miliauskas 


