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2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

Lietuvos triračių sporto asociacijos (toliau – LTSA) veiklos tikslai, uždaviniai, 

struktūra, nariai 

Kas mes esame 

LTSA  yra skėtinė organizacija, vienijanti fizinius ar judinius asmenis (narius), įgyvendinanti 

nuolatinio pobūdžio veiklas ir teikianti paslaugas, atstovaujanti Asociacijos narių interesams ir juos 

ginanti bei tenkinanti kitus viešuosius interesus. 

Ko mes siekiame 

Propaguoti  ir vykdyti triračių (RaceRunners) sporto ir aktyvaus fizinio užimtumo veiklą Lietuvoje, 

siekiant prisijungti prie tarptautinio triračių sporto (RaceRunners)  judėjimo ir propaguoti jo galimybes 

bei naudą  Lietuvos gyventojų, ypač neįgaliųjų tarpe. 

Organizuoti ir   skatinti    judėjimo ir kompleksinę negalią turinčių   asmenų   dalyvavimą  triračių  
sporto, fizinio aktyvumo bei  rekreacijos   ir  kitose  su  fizine  veikla  susijusiose  programose   ištisus 
metus, įtvirtinant  jų fizinį sveikatinimą,  pasitikėjimą savimi,  norą tobulėti bei  socialinę  integraciją. 
 

Siekti, kad būtų įgyvendinamos nuostatos, įtvirtintos  tarptautiniuose teisės aktuose  ir Lietuvos 
Respublikos įstatymuose dėl neįgaliųjų  diskriminavimo, lygių teisių į mokslą, darbą, sportą bei į 
visuomenės gyvenimą. 
 

Atstovauti ir ginti  neįgaliųjų  asmenų,  jų  šeimų  teises,  laisves  ir  orumą,  skatinti dalyvauti 

socialiniuose,  sveikatinimo,  medicininiuose,  sportiniuose  bei  integraciniuose projektuose. 

 

Kaip mes veikiame 

 

LTSA populiarina triračių (RaceRunners) fizinio aktyvumo ir sporto veiklą Lietuvoje. 

Asociacija organizuoja ir vykdo triračių sporto (RaceRunners) varžybas, dalyvauja tarptautiniuose 

sportiniuose  ir kitokio  pobūdžio renginiuose. 



2 
 

Organizacija atstovauja Lietuvos triračių sportą tarptautinėse organizacijose. 

LTSA organizuoja seminarus, konferencijas, susijusias su triračių sporto (RaceRunners) veikla, 

trenerių bei mokytojų rengimu bei sporto renginių organizavimu.  

Asociacija rūpinasi Asociacijos narių kvalifikacijos tobulinimu. 

LTSA rengia  ir vykdo  ilgalaikes programas. 

Organizacija atstovauja savo narių interesus. 

 

LTSA Struktūra 

 

Visuotinis narių susirinkimas>Valdyba>Prezidentas 

 

LTSA Steigėjai 

 

VšĮ centras ”Eik”, juridinis asmuo, kodas 302468207 

Neįgaliųjų ir jų tėvų bei globėjų asociacija MIRABILIJA, juridinis asmuo, kodas 302761434 

Kauno specialiosios olimpiados klubas, juridinis asmuo, kodas 193166775 

Aušra Kriškoviecienė, fizinis asmuo 

Jurga Statulevičienė, fizinis asmuo 

Vida Adomaitienė, fizinis asmuo 

Jūratė Stongvilienė, fizinis asmuo 

Rasa Narbuntaitė Rudžionienė, fizinis asmuo 

 

LTSA Valdybos nariai 

 

Vida Adomaitienė – valdybos pirmininkė 

Aušra Kriškoviecienė –narė 

Jurga Statulevičienė –narė 

Jūratė Stongvilinė – narė 

Rasa Narbuntaitė Rudžionienė – narė 

 

LTSA nariai 

 

Finansinių metų pabaigoje LTSA turėjo 10 (dešimt) narių iš 5 (penkių) Lietuvos apskričių: 

   

Apskritys Nariai 

Vilniaus VšĮ centras „Eik“  

Aušra Kriškoviecienė 

Jurga Statulevičienė 

Vida Adomaitienė 

Jūratė Stongvilienė 

Rasa Narbuntaitė Rudžionienė 

Kauno  Kauno specialiosios olimpiados klubas  

Alytaus Neįgaliųjų ir jų tėvų bei globėjų asociacija - MIRABILIA 

Telšių Mažeikių cerebrinio paralyžiaus asociacija 

Šiaulių Asociacija “Maži žingsneliai” 

 

Mūsų tikslas 2019 metais padidinti narių skaičių bei pritraukti narių iš visų Lietuvos apskričių. 
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Prezidentės žodis                                                       
 

Žmonių su negalia bendruomenė – pati pažeidžiamiausia Lietuvoje. Tyrimais yra įrodyta, kad žmonių 

su negalia socioedukaciniai poreikiai geriausiai tenkinami kai juos vienijančių organizacijų veiklos 

forma yra grupinė (skėtinė). Sėkminga neįgaliųjų socialinė integracija yra jų interesų atstovavimas, 

orientuotas į neįgaliųjų fizinį ir sportinį aktyvumą, neįgaliuosius vienijančių organizacijų ir pačių 

neįgaliųjų gebėjimas kooperuotis bendroje veikloje. Ši organizacijų vienijimo ir veiklos plėtros forma 

yra paplitusi visame pasaulyje. 

Lietuvos triračių sporto asociacija yra skėtinė organizacija, vienijanti neįgaliuosius atstovaujančias 

asociacijas, sąjungas, klubus ir pan. juridinius vienetus. Neįgaliųjų bėgimo su triračiais sportas 

(RaceRunning) - Lietuvoje dar labai nauja neįgaliųjų sporto šaka. Savo  veikla skatiname plėsti triračių 

(RaceRunners) aktyvaus užimtumo veiklą Lietuvoje, siekiant populiarinti šią priemonę Lietuvos 

organizacijose, vienijančiose žmones su negalia. Taip pat prisijungti prie tarptautinio 

bėgimo su triračiais judėjimo ir propaguoti jo galimybes bei naudą. Viena pagrindinių Lietuvos 

organizacijų, vienijančių žmones su negalia problema šiandien - jų pavieniškumas, informacijos stoka, 

menki finansiniai pajėgumai, naujų idėjų savo darbui stygius. Todėl siekiame suburti ir vienyti šias 

organizacijas nacionaliniu lygmeniu, tobulinti jų profesines kompetencijas ir tokiu būdu ne tik didinti 

neįgaliųjų dalyvavimą fizinio aktyvumo veiklose, mokymų, švietimo procese, bet ir gerinti juos 

atstovaujančių organizacijų paslaugų kokybę, kelti neįgaliųjų sporto trenerių ir kitų specialistų 

kvalifikaciją, kurti ir plėsti nuolat ir aktyviai veikiančią neįgaliuosius vienijančių organizacijų 

platformą - skėtį.  

Norime įtraukti neįgaliųjų organizacijas į tarpusavio dialogą, glaudesnį bendradarbiavimą, teikiamų 

paslaugų gerinimą ir neįgaliųjų sporto plėtrą. Kviečiame  neįgaliųjų organizacijas iš visų Lietuvos 

apskričių jungtis į bendrą judėjimą - aktyvios fizinės veiklos su bėgimo triračiais plėtrą. 

Esame dar labai jauna organizacija, gyvuojame vos vienerius metus, tačiau esame užsibrėžę 

ambicingus tikslus ateičiai. Mūsų komanda sieks vieningo rezultato - sėkmingai įvykdyti užsibrėžtus 

uždavinius ir numatytas veiklas jiems pasiekti.  Neabejoju, kad tik aktyvumu galima kardinaliai 

pakeisti požiūrį į negalią, o drauge su požiūriu neišvengiamai keisis ir negalios politika.   

 

Lietuvos triračių sporto asociacijos prezidentė  

 Aušra Kriškoviecienė                                                 
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LTSA finansai 

Organizacija savo veikloms biudžetą 2018 metais užsitikrino iš Paramos lėšų bei nario mokesčių. Šiais 

metais nedalyvavome neįgaliųjų sporto ir kitas veiklas finansuojamose programose ir nevykdėme 

fondų ar kitų institucijų finansuojamų projektų. 

2018 metų duomenys 

Išlaidos  

Projektų, tarptautinių renginių išlaidos 3360 

Darbuotojų išlaikymas 51 

Veiklos viešinimo išlaidos 247 

Teisinės (steigimo) išlaidos 210 

Administracinės išlaidos 90 

Iš viso 3958 

Pajamos  

Tikslinės paramos lėšos 4450 

Nario mokesčiai 370 

Kita parama 168 

Iš viso 4988 

Finansavimo pajamomis pripažinta  3958 

Nepanaudoto finansavimo likutis  1030 

 

Veiklos sritys ir nuveikti darbai 

Data LTSA veikla 2018 metais 

2018-02-25 Dalyvavome Lietuvos neįgaliųjų uždarų patalpų lengvosios atletikos 

čempionate Šiauliuose  

2018-04-06_08 Dalyvavome tarptautiniuose triračių kursuose treneriams Zlotowe 

(Lenkija). Dalyviai A. Kriškoviecienė ir V. Adomaitienė 

2018-06-06 Organizavome triračių pristatymą Šiaulių asociacijai „Maži žingsneliai“ 

Šiauliuose 

2018-06-17 Triračių sporto pristatymas Kazickų šeimos fondo sporto šventėje Vingio 

parke.  

2018-08-06_13 Dalyvavome CPISRA pasaulio vasaros žaidynėse Barselonoje.  

(Apie tai straipsnyje „Aš galiu“ apie žaidynes CPISRA Barselonoje ir 

Lietuvos  atstovą). 

2018-08-11 Triračių sporto pristatymas Klaipėdos neįgaliųjų sporto žaidynių metu.  

2018-08-18 Dalyvavome neįgaliųjų sporto šventėje  Mažeikiuose 
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2018-09-09 Dalyvavome respublikinėje sporto šventėje neįgaliesiems ,,Jei negali eiti- 

bėk", kurioje buvo organizuojamos rungtys su triračiais.  

2018-12-29  Dalyvavome Vilniaus m. Neįgaliųjų sporto šventėje, Kalėdiniame bėgime  

 

Veiklos planai 2019 metams 

2019 metų LTSA veikla skirta supažindinti neįgaliųjų organizacijas ir neįgaliuosius su fizinio 

aktyvumo priemone – triračiais (RaceRunners), populiarinti jos naudojimą visoje Lietuvoje. 

Tikslas – sujungti ir palaikyti visų Lietuvos savivaldybių neįgaliuosius vienijančias 

bendruomenes ir organizacijas, besidominčias triračių sportu bei aktyvia fizine veikla, auginti 

asociacijos narių skaičių.    

 

2019 metų veiklos planas :  

 

1. 2019 m. aplankysime Klaipėdos, Palangos, Skuodo savivaldybes. Tikimės daugiau kaip 30 

dalyvių.  

 

2. Dalyvausime  Klaipėdos m.  Olimpinėje dienoje bei jos viešuosiuose renginiuose.  

 

3. Dalyvausime Danijos karalystėje rengiamame Triračių (RaceRunning) stovykloje, kurioje 

susipažinsime  su naujomis triračių (RaceRunning) varžybų taisyklėmis, reikalavimais 

sportininkams bei kelsime triračių sporto trenerio klasifikaciją. Gautą informaciją perteiksime 

Lietuvos fizinio aktyvumo su neįgaliaisiais specialistams ir treneriams.  

 

4. Rengsime praktinius seminarus, mokymus treneriams bei fizinio aktyvumo specialistams, kurie 

susidomėjo triračių sportu ir neįgaliųjų vaikų, paauglių ir suaugusiųjų fizinio aktyvumo 

didinimo galimybėmis triračių pagalba. 2019 metais planuojame surengti 3 seminarus- 

mokymus.  

 

5. Dalyvausime Programos 03.03 “Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra” priemonės “Teikti 

paramą neįgaliųjų socialinei integracijai ir skatinti neįgaliųjų teise ginančių neįgaliųjų 

nevyriausybinių organizacijų veiklą” programoje “Neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių 

ugdymas mokymuose, seminaruose, stovyklose” kaip Lietuvos žmonių su negalia sąjungos 

partneris. 

 

6. Dalyvausime Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų, skirtų fizinio aktyvumo 

veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, 

sporto renginių organizavimui ir kvalifikacijos tobulinimui programoje, teiksime paraišką 

Projekto finansavimui. 

 

 

 

 



6 
 

Informacijos prieinamumas 

Kontaktinė informacija 

Su LTSA veiklos ir finansiniais dokumentais galima susipažinti atvykus į organizacijos buveinę 

adresu Granito g. 3-202, Vilniuje. 

Kont. Tel. Nr. +370 686 82227, prezidentė Aušra Kriškoviecienė 

El. paštas info@racerunning.lt 

Facebook paskyra racerunning lithuania 

 

Bėk su RaceRanner drauge! 

 

 

 

mailto:info@racerunning.lt
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Prezidentė                             Aušra Kriškoviecienė 

 

 

 


