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Pažymime, kad Lietuvos aklųjų sporto federacijos nariais yra 8 sporto klubai: 

 
1. Kauno aklųjų ir silpnaregių sporto klubas „SVEIKATA“, teisinis statusas asociacija, steigėjai 

fiziniai asmenys, įmonės kodas 193117479. Klubo vadovas Vytautas Girnius t. 867638238 

Veikloje dalyvaujančių neįgaliųjų narių skaičius yra 65. 

2. Kauno m. aklųjų ir silpnaregių sporto klubas „PAROLIMPIETIS“, teisinis statusas asociacija, 

steigėjai fiziniai asmenys, įmonės kodas 193590539. Klubo vadovas Juozas Miliauskas t. 

867246320 Veikloje dalyvaujančių neįgaliųjų narių skaičius yra 85. 

3. Klaipėdos miesto aklųjų ir silpnaregių sporto klubas „PAMARYS“, teisinis statusas asociacija, 

steigėjai fiziniai asmenys, įmonės kodas 193120265. Klubo vadovas Mindaugas Triušys t. 

868574036 Veikloje dalyvaujančių neįgaliųjų narių skaičius yra 60. 

4. Panevėžio sporto klubas „ŠVIESA“, teisinis statusas asociacija, steigėjai fiziniai asmenys, įmonės 

kodas 191564079. Klubo vadovas Sergejus Sokolovas t. 867198885 Veikloje dalyvaujančių 

neįgaliųjų narių skaičius yra 81. 

5. Šiaulių miesto aklųjų ir silpnaregių sporto klubas „PERKŪNAS“, teisinis statusas asociacija, 

steigėjai fiziniai asmenys, įmonės kodas 145355284. Klubo vadovas Remigijus Bagdonas t. 

861486610 Veikloje dalyvaujančių neįgaliųjų narių skaičius yra 88. 

6. Utenos miesto aklųjų ir silpnaregių sporto klubas „VYŽUONAITIS“, teisinis statusas asociacija, 

steigėjai fiziniai asmenys, įmonės kodas 183846239. Klubo vadovas Daiva Bazarienė t. 

867568243 Veikloje dalyvaujančių neįgaliųjų narių skaičius yra 82. 

7. Vilniaus miesto aklųjų ir silpnaregių sporto klubas „ŠALTINIS“, teisinis statusas asociacija, 

steigėjai fiziniai asmenys, įmonės kodas 191206655. Klubo vadovas Raimondas Šimkus t. 

867540313 Veikloje dalyvaujančių neįgaliųjų narių skaičius yra 95. 

8. Vilniaus m. aklųjų ir silpnaregių moksleivių bei jaunimo sporto klubas „Vėjas“, teisinis statusas 

asociacija, steigėjai fiziniai asmenys, įmonės kodas 193188857. Klubo vadovas Linas Balsys t. 

867539740 Veikloje dalyvaujančių neįgaliųjų narių skaičius yra 75. 
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