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                                           2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

VšĮ centro „EIK“  veiklos tikslai, uždaviniai, struktūra, dalyviai 

Kas mes esame 

Aktyvaus užimtumo centras „Eik“ nuo pat gyvavimo pradžios 2016 m.  savo veiklomis stengiasi 

 išplėsti pozityvios socializacijos galimybes turintiems negalią vaikams, jaunimui bei suaugusiems ir 

sudaryti palankias sąlygas šių žmonių fiziniam aktyvumui, sveikatinimui, bendravimui, ugdymuisi, 

palankiai  integracijai į visuomenę ir pilnavertį gyvenimą. 

Ko mes siekiame 

Siekiame suburti aktyvią bendruomenę, kurios gretose būtų tiek žmonės su negalia, tiek įgalieji. 

Norime sutelkti bendruomenės narius aktyviam  laisvalaikiui, pažinimui, saviraiškai, kūrybai, 

tarpusavio pagalbai. 

 

Kaip mes veikiame 

 

Įgyvendindami savo tikslus ir misiją, veikiame keliomis kryptimis: 

 

SVEIKATINIMO – teikiame treniruotes su eisenos treniruokliu EIK, vykdome treniruotes su bėgimo 

triračiais, vykdome gydomąsias mankįtas, atliekame segmentinius masažus. 

 

SPORTO – organizuojame RaceRunning varžybas, vykdome Specialiosios olimpiados veiklas, 

organizuojame integruotus sporto renginius ir šventes. 

 

EDUKACIJOS – skaitome paskaitas, organizuojame mokymus bei pažintinius kultūros ir meno 

renginius. 

 

SAVANORYSTĖS – padedame neįgaliesiems atrasti ir pasiekti treniruočių vietas, asistuojame 

žmonėms su negalia sporto ir kultūriniuose renginiuose. 
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Mūsų Struktūra 

Dalininkai > Direktorius>Komanda 
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Finansai 

Įstaiga savo veiklą 2019 metais vykdė iš suteiktų paslaugų pajamų, gautos paramos lėšų, skirto tiklsinio 

finansavimo bei nepanaudoto finansavimo 2018 metais  likučio.  

2019 metų duomenys 

Įplaukos eurais 

Suteiktų paslaugų pajamos 50,00 

Neatlygintinai gautų paslaugų pajamos 6007,00 

Tikslinio finansavimo lėšos (SRF projektui) 43811,70 

Tikslinio finansavimo lėšos (Savivaldybės projektui) 8000,00 

Parama veiklai iš juridinių ir fizinių asmenų 5500,00 

2 proc GPM 1005,00 

Iš viso gauta įplaukų: 64373,70 

Išlaidos eurais 

Centro EIK veiklos išlaidos 1373,00  

SRF Projekto administravimo ir vykdymo išlaidos 8998,00 

Savivaldybės Projekto administravimo ir vykdymo išlaidos 18133,00 

Kitos išlaidos: 3,00 

Iš viso patirta išlaidų: 28507,00 

Pajamos eurais 

Finansavimo pajamomis pripažinta 2019 m. gauto finansavimo suma: 22158,00 

Panaudota 2018 m. finansavimo likučio dalis  342,00 

Neatlygintinai gautų paslaugų pajamos 6007,00 

Iš viso pripažinta pajamų:  28507,00 

Iš viso pripažinta sąnaudų, kompensuojamų pajamomis: 28507,00 

Nepanaudoto finansavimo likutis 2019-12-31 36208,00 

Panaudotos Dotacijos turtui įsigyti per 2019 m. suma 1812,00 

Gautos Dotacijos turtui įsigyti likutis 2019-12-31 3583,00 

 

Veiklos sritys ir nuveikti darbai 

2019 m. veiklos sutartys: 

Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projekto finansavimo 2019 metais 

sutartis: 

Vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr.30-

3792/18(2.1.1E-TD2) patvirtintu lėšų, skirtų Projektams finansuoti 2019 metais, paskirstymu, VšĮ 

centrui “Eik” buvo skirta lėšų suma – 8000 (aštuoni tūkstančiai) Eur, Projektui 2019 metais 

įgyvendinti. 

Projekto veiklos ir tikslai: 

 Fizinio aktyvumo ir sporto užsiėmimų su triračiais bei eisenos treniruokliais neįgaliems 

vaikams, jaunuoliams bei suaugusiems organizavimas ir pravedimas. 
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 Kūno kultūros, fizinio aktyvumo užsiėmimų specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau SUP) 
turintiems vaikams ir jaunuoliams,  turintiems  autizmo, dauno sindromus, elgesio/emocijų, 

intelekto sutrikimų, organizavimas ir pravedimas. 

 Kūno kultūros, sportinės veiklos su triračiais organizavimas bei kitų fizinio aktyvumo 

užsiėmimų organizavimas neįgaliųjų bendruomenei, sudarant sąlygas žmonėms su negalia 

sportuoti pagal savo fizines galimybes nepatiriant atskirties. 

 Dalyvauti Lietuvos bei tarptautinėse bėgimo su triračiais (RaceRunning) sporto varžybose ir 

reprezentuoti Vilnių. 

Projekto laikotarpiu 2019 m. įvykdytos  šios nuolatinio pobūdžio veiklos: 

1) užsiėmimai su bėgimo triračiais RaceRanners. Užsiėmimai su triračiais  buvo vykdomi du kartus per 

savaitę po 4 val. Užsiėmimus vykdė sporto trenerė bei jos padėjėja. Taip pat dalyvavo ir 

kineziterapeutė, kuri mokino ir padėjo teisingai atlikti raumenų tempimo pratimus, apšilimo pratimus. 

Treniruotės vyko Vilniaus Vingio sporto stadione, Vilniaus SIEMENS arenoje, Vilniaus Verkių dvaro 

parke. Vilniaus Vingio stadione nėra galimybės laikyti treniruotėms reikalingo inventoriaus (triračių). 

Tai sudarė nemažų keblumų, kadangi transportuoti triračius reikalinga didesnė transporto priemonė nei 

lengvasis automobilis. Todėl derinome triračių pervežimo galimybes, dalį užsiėmimų vykdėme tam 

tinkamose viešosiose miesto erdvėse, į kurias veždavome triračius iš nuolatinės jų laikymo vietos. 

Užsiėmimų dalyvių nuo projekto pradžios padaugėjo  kone dvigubai ir vieno užsiėmimo metu 

sulaukėme iki 10 dalyvių. Tik savo centro komandos bei savanorių dėka, kurie dirbo ir talkino projekto 

vykdytojams neatlygintinai galėjome tinkiamai vykdyti šią veiklą, kadangi dėl dalyvių gausos atsirado 

žymiai didesnis žmogiškųjų resursų poreikis. Šioje veikloje dirbant su neįgaliais žmonėmis be trenerio  

beveik kiekvienam dalyviui yra reikalingas ir vienas asistentas. Iš projektui skirtų lėšų, deja, bet 

negalėjome įdarbinti ar kitaip pritraukti reikiamo kiekio projekto vykdytojo padėjėjų. 

Projekto metu taip pat išryškėjo ir kita – dalyvių atvykimo į užsiėmimus – problema. Judėjimo negalią 

turintiems ir invalido vėžimėliais judantiems žmonėms kolkas yra nepalankios viešojo transporto arba 

taxi paslaugos. Dalyviams gana sudėtinga buvo pasiekti užsiėmimo vietą,  užsakyti taxi, pritaikytą 

invalido vežimėliui. 

Užsiėmimų su triračiais foto ir video medžiaga talpinama: 

Centro EIK Facebook paskyroje https://www.facebook.com/CentrasEik 

2) užsiėimai su SUP vaikais. Du kartus per savaitę po 2 val. buvo vykdomos treniruotės ir aktyvios 

veiklos vaikams, turintiems spec. ugdymo poreikių. Užsiėmimus vykdė trenerė bei jos padėjėja. 

Užsiėmimai visus metus buvo labai populiarūs, juos vyko Vilniaus Krikščionių gimnazijoje Pilaitės 

rajone.  Užsiėmimų metu 
buvo skatinamas vaikų ir jaunuolių turinčių  autizmo, dauno sindromą, elgesio/emocijų, intelekto 
sutrikimų,fizinis aktyvumas per sportą. Jiems organizavome kūno kultūros, triračių, krepšinio, futbolo 
ir lengvosios atletikos sporto treniruotes. Lankydami treniruotes vaikai buvo mokomi jaustis 
pilnaverčiais visuomenės nariais, lankyti ir dalyvauti sporto varžybose bei šventėse su įprastos raidos 
vaikais. Specialiųjų poreikių turintiems vaikams ir jaunuoliams integruotose ugdymo institucijose 
sudaromos sąlygos sportuoti individualiai, tačiau jiems sunku sportuoti su bendraamžiais už ugdymo 
institucijų ribų, pritapti prie kitų bendraamžių, žaisti komandinius žaidimus, nes dėl savo fizinių ar 
elgesio ypatumų jie trukdo kitiems, nes žaidimo taisyklėms išmokti jiems reikia daugiau laiko. Šios 
veiklos metu  juos mokėme šiai grupei suprantamu būdu, iš lėto integruojant į bendraamžių ratą.  

Užsiėmimų su SUP vaikais ir jaunimu  foto ir video medžiaga talpinama: 

Specialiosios Olimpiados Facebook paskyroje https://www.facebook.com/Specialiosios-Olimpiados-

programa-Jaunieji-atletai-763477073764382/ 

https://www.facebook.com/CentrasEik
https://www.facebook.com/Specialiosios-Olimpiados-programa-Jaunieji-atletai-763477073764382/
https://www.facebook.com/Specialiosios-Olimpiados-programa-Jaunieji-atletai-763477073764382/


5 
 

Nuolatinio pobūdžio veikloms vykdyti buvo panaudota 5841,00 eur savivaldybės biudžeto lėšų ir 
7555,00 eur nuosavų lėšų. Iš viso 13396 eur. 

 

Projekto laikotarpiui buvo numatytos ir sėkmingai įvykdytos 2 (dvi) nenuolatinio pobūdžio veiklos: 

1) vieno veiklos dalyvio ir jo trenerio išvyka į savaitės trukmės neįgaliųjų, sportuojančių su 

bėgimo triračiais, stovyklą ir ten vyksiančias tarptautines triračių varžybas Danijoje;  

2) aktyvaus laisvalaikio ir sporto šventė neįgaliems vilniečiams ir miesto svečiams „Jei negali eiti 

– bėk‘2019“.  Renginys įvyko 2019 m. rugsėjo 15 d. Vilniaus Vingio stadione. 

Stadionas buvo pritaikyts renginiui, išnuomota scena su garso įrenginiais, veikė vaikų žaidimų zonos, 

dalyvių matinimo zona. Renginio metu vyko integruoto sporto rungtys – triračių varžybos, bočia, 

diskgolfas. Renginio dalyviai stebėjo ir patys dalyvavo muzikiniame spektaklyje “Aplink pasaulį”. 

Renginio rėmėjų ir partnerių dėka, visi šventės dalyviai ir svečiai turėjo galimybę pasipuošti įvairiais 

tapybos ant kūno ornamentais, pasidaryti laikinąsias tatuiruotes, pasivaišinti kava bei pyragu. Šventėje 

talkino savanoriai – skautai iš Vilniaus ir Panevėžio. Visi savanoriai bei užsiregistravę dalyviai gavo 

maisto talonus ir buvo maitinami. Renginį vedė moderatorius, kuriam talkino “Labaiteatro” aktoriai. 

Šventėje dalyvavo neįgalieji ne tik iš Vilniaus, bet ir svečiai iš Pabradės, Kauno, Mažeikių, Šiaulių, 

Trakų neįgaliųjų organizacijų. 

Renginio metu buvo pristatytos ir pademonstruotos sveikatinimo ir pagalbinės judėjimo priemonės 

neįgaliesiems – bėgimo triratis ir eisenos treniruoklis EIK, išdalinta metodinė ir informacinė medžiaga 

(lankstinukai) apie šių priemonių naudojimo galimybes, naudą sveikatai. Šventės pabaigoje visi 

renginio dalyviai buvo apdovanoti atminimo ženkliuku, o rungčių nugalėtojams buvo įteikti medaliai. 

Renginys  buvo skirtas įvairią negalią turintiems žmonėms, taip pat jų artimiesiems ir atviras 

visuomenei, kad su fizinio aktyvumo ir aktyvaus poilsio bei integruoto sporto nauda galėtų susipažinti 

visos suinteresuotos žmonių grupės ir kartu dalyvauti varžybose, sudarant mišrias komandas, tokiu 

būdu plėtojant ir skatinant socialinę neįgaliųjų integraciją į visuomenę bei aktyvių vilniečių gretas ir 

kitus Vilniaus miesto renginius.     

Bendras užsiregistravusių ir naudą gavusių asmenų skaičius 166  (vienas šimtas šešiasdešimt šeši), iš jų 

neįgaliųjų 63 (šešiasdešimt trys). 

Renginio foto ir video medžiaga talpinama: 

Centro EIK Facebook paskyroje https://www.facebook.com/CentrasEik 

Nenuolatinei veiklai vykdyti panaudota 2159,00 eur   savivaldybės biudžeto lėšų ir 2578 eur nuosavų 

lėšų. Iš viso 4737 eur. 

 

Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamo sporto projekto įgyvendinimo sutartis SRF-

FAV-2019-1-0182 

Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. V-928 „Dėl finansavimo 

skyrimo sporto projektams, susijusiems su fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio 

aktyvumo plėtrą“ VšĮ centrui “Eik” skyrė Projekto finansavimą. Bendra tinkamų finansuoti projekto 

išlaidų suma sudaro 157038,00 (vienas šimtas penkiasdešimt septyni tūkstančiai trisdešimt aštuoni) 

eurų, iš jų: Fondo lėšomis apmokamos išlaidos 146039,00 (vienas šimtas keturiasdešimt šeši 

tūkstančiai trisdešimt devyni) eurai, iš kurių ne daugiau kaip 14,09 procentų skirta projekto 

administravimui. Fondo lėšomis negali būti apmokama daugiau kaip 93 procentai (-ų) visų tinkamų 

finansuoti projekto išlaidų ir šis procentas negali būti viršijamas visą projekto įgyvendinimo laikotarpį; 

nuosavomis lėšomis apmokamas išlaidas 7 procentai. Projekto trukmė 4 metai. 

Projekto veiklos ir tikslai: 

https://www.facebook.com/CentrasEik
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 Fizinio aktyvumo su triračiais galimybių pristatymas Vilniaus mieste, organizuojant „atvirų 
durų“ ir išvykstamuosius renginius. 

 Nuolatinio pobūdžio fizinio aktyvumo ir sporto su triračiais veiklų organizavimas. 

 Reguliarių treniruočių su triračiais Vilniaus miesto neįgaliesiems vykdymas. 

 Supažindinimas su triračių teikiama nauda  fizinei ir emocinei neįgaliųjų sveikatai, spausdintos 

informacijos platinimas. 

 Galimybių sudarymas Vilniaus miesto neįgaliems žmonėms dalyvauti fizinio aktyvumo ir 

sporto renginiuose su triračiais Vilniaus, kitų Lietuvos miestų bei tarptautiniuose renginiuose. 

 Siekimas sumažinti žmonių su negalia socialinę atskirtį Vilniuje, integruotų fizinio aktyvumo ir 

pažintinių renginių metu šviečiant visuomenę, skatinant atvirą ir pagarbų bendravimą su 

neįgaliaisiais, padedant jiems gyventi aktyvų ir pilnavertiškesnį gyvenimą. 

Per pirmąjį Projekto pusmetį buvo nuolat vykdomos fizinio aktyvumo ir sporto veiklos neįgaliesiems - 

reguliariai (du kartus per savaitę po 4 val.)  veiklos vykdymo vietose nuolat vyko užsiėmimai su 

bėgimo triračiais, mankštos, kineziterapijos užsiėmimai įvairią negalią turintiems žmonėms - vaikams, 

jaunimui ir suaugusiems. Buvo suorganizuotos 2 (dvi) atvirųjų durų dienos Vilniaus miesto 

gyventojams, kurių metu visi norintys galėjo pamatyti, susipažinti ir išbandyti neįgaliesiems pritaikytas 

sporto ir sveikatinimo priemones - RaceRanners. Taip pat buvome išvykę į 2 (du) išvažiuojamuosius 

renginius - prisistatymus Vilniaus miesto mokyklose ir kitose įstaigose jų organizuojamų renginių 

metu. Šių išvažiuojamųjų renginių metu įstaigų bendruomenėms taip pat buvo sudarytos sąlygos iš arti 

susipažinti, praktiškai išmėginti bėgimo triračius, sužinoti apie jų naudą neįgaliųjų fizinei sveikatai be i 

teigiamą poveikį psichologinei būklei ir galimybes integruotis į visuomenę, sporto renginius. 

Susitikimuose dalyvaujantys interesantai taip pat buvo kviečiami ateiti į bandomąsias treniruotes ir 

lankyti nuolatinius užsiėmimus su triračiais. Projekto ataskaitiniu laikotarpiu  buvo įsigytas (nupirktas) 

ir 1 (vienas) naujas bėgimo triratis. Visa per ataskaitinį laikotarpį vykdyta veikla tiesiogiai prisidėjo 

prie pagrindinio Projekto tikslo - sudaryti sąlygas ir užtikrinti neįgaliųjų fizinio aktyvumo plėtrą 

Vilniuje, sudarant sąlygas jiems užsiimti nuolatine fizinio aktyvumo ir sporto veikla. 

Projekto ataskaitinio laikotarpio metu Projekto lėšos buvo panaudotos: 

1. Sporto inventoriui  (Bėgimo triračiui) įsigyti. 

Šiam laikotarpiui buvo suplanuota ir samatoje patvirtinta 3000 eur  Specialiųjų sporto techninių 

priemonių įsigijimui. Faktiškai įsigytas 1 (vienas) triratis, pirkimo kaina 2857,14 eur be PVM. Įsigytas 

inventorius papildė trūkstamų priemonių skaičių ir tiesiogiai naudojamas Projekto veiklų, t.y. 

užsiėmimų ir treniruočių metu. 

2. Projekto vykdytojų darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams. 

Projekto ataskaitiniams laikotarpiui buvo suplanuota ir samatoje patvirtinta 9900 eur Projekto 

vykdytojų darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams.  Paraiškoje buvome numatę veiklų 

pradžią nuo 2019-07-01. Tačiau tik rugpjūčio antroje pusėje buvo patvirtintas Projekto finansavimas, 

suderintas biudžetas. Todėl darbo sutartis su Projekto vykdytojais sudarėme ir veiklas faktiškai 

pradėjome vykdyti 2019-09-01. Per Projekto vykdymo ataskaitinį laikotarpį Darbo užmokesčiui ir su 

juo susijusiems mokesčiams sumokėti panaudota 6840,00 eur. Vykdant projektą dirbtos ir apmokėtos 

456 val, taikant 15 eur/val. patvirtintą įkainį. 3 (trijų) Projekto vykdytojų (Fizinio aktyvumo ir sporto 

specialisto, fizinio aktyvumo ir sveikatos specialisto ir Fizinio aktyvumo ir neįgaliųjų užimtumo 

specialisto) darbo užmokesčio sąnaudos yra pagrindinės išlaidos ir tiesiogiai susjusios su Projektu ir jo 

vykdymu. 

3. Projekto vadovo  darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams. 



7 
 

Projekto ataskaitiniams laikotarpiui buvo suplanuota ir samatoje patvirtinta  1440,00 eur Projekto 
vadovo darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams. Per faktinį Projekto vykdymo  laikotarpį 

2019.09.01-2019.12.31 Projekto vadovo Darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams 

sumokėti panaudota 960,00 eur. Administruojant projektą dirbtos ir apmokėtos 64 val, taikant 15 

eur/val. patvirtintą įkainį. 

4. Projekto buhalterinės apskaitos paslaugoms. 

Projekto ataskaitiniams laikotarpiui buvo suplanuota ir samatoje patvirtinta  1500,00 eur buhalterinės 

apskaitos paslaugoms apmokėti. Faktiškai gauta ir apmokėta buhalterinės apskaitos paslaugų sąskaitų 

už 1000,00 eur (už 4 mėn. po 250,00 eur). 

5. Sporto stadiono, aikštelių, patalpų nuomai. 

Projekto ataskaitiniams laikotarpiui buvo suplanuota ir samatoje patvirtinta  6000,00 eur sporto patalpų, 

stadionų, aikštelių nuomai. Faktiškai lėšos nepanaudotos, kadangi šį ataskaitinį laikotarpį šios išlaidos 

buvo dengiamos  Projekto vykdytojo (rėmėjų) lėšomis. 

6. Transpoto nuomai, kurui ir dalyvių maitinimo išlaidoms, vykstant į kitų miestų renginius. 

Projekto ataskaitiniams laikotarpiui tokioms išlaidoms buvo suplanuota ir samatoje patvirtinta  564,00 

eur. Faktiškai šios išlaidos apmokėtos Projekto vydytojo (rėmėjų) lėšomis, todėl SRF lėšos 

nepanaudotos. 

7. Projekto viešinimo paslaugoms apmokėti. 

Projekto viešinimui per ataskaitinį laikotarpį samatoje buvo patvirtinta 267,67 eur. Projekto viešinimas 

atliktas Projekto vykdytojo resursais, sutauppytos lėšos bus panaudotos kitą ataskaitinį laikotarpį. 

Visos patirtos išlaidos yra pagrįstos ir dokumentuotos. Išlaidos ir panaudotos SRF biudžeto lėšos 

tiesiogiai susiję su numatytomis veiklomis ir uždaviniais, išlaidos buvo naudojamos racionaliai, 

nenukrypstant nuo suplanuotų lėšų ir samatos, siekiant įgyvendinti Projekto veiklas ir pasiekti 

užsibrėžtų Projekto ataskaitinio laikotarpio rezultatų. 

Per projekto ataskaitinį laikotarpį nepanaudotos ir sutaupytos lėšos bus panaudotos per kitus 

ataskaitinius laikotarpius, taip pat perkant audito paslaugas Projektui pasibaigus. 

Kasdienė centro “Eik” veikla ir renginiai 

Data Dalyvavome 2019 metais 

2019-05-22 Seminaras Vilniuje Neįgaliųjų fizinio aktyvumo skatinimas 

2019-06-01 Olimpinė diena Klaipėdoje 

2019-07-07/13  CPISRA Racerunning 2019 CUP Danijoje  

2019 07 16 Renginys ,,Mes visi tokie patys” Pajiešmeniuose, Pasvalio r. 

2019-07-28 Panevėžio kalnų dviračių maratonas  

2019-08-17 Klaipėdos neįgaliųjų sporto festivalis 
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2019-08-18 IKI Velomaratonas Vilniuje 

2019 08 03 Mažeikių CP sporto šventė 

2019-08-23 Baltijos kelio estafetinis bėgimas Vilniuje 

2019-08-30/31 Vilniaus sporto festivalis 

2019-09-01 Spec. kūrybos šventė Katedros aikštėje  ,,Tau, Vilniau” 

2019-09-19 Vilties bėgimas Klaipėdoje, organizatorius  Šv. Asyžiečio vienuolynas 

2019-09-15 Sporto šventė ,,Jei negali eiti-bėk’’ Vilniuje 

2019-09-22 Saulės bėgimas (Šiauliai)  

2019-10-06 CP dienos minėjimas - Move as One, Vilniuje 

2019-11-21 Lietuvos neįgaliųjų sporto čempionatas (Šiauliai)  

2019-11-21 RR pristatymas Vilniaus Palaimintojo T. Matulionio gimnazijoje  

2019-12-08 Stovykla ,,Pažinkime vieni kitus“ Biržų mieste 

2019-12-15 Trenerių mokymai Šiauliuose asociacijai „Maži žingsneliai“ 

 

Veiklos planas 2020 metams 

Dalyvavome ir teikėme paraišką Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų 

2020 metams atrankos konkurse. Paraiška buvo patvirtinta, Projektui 2020 metams skirtas 8000 eur 

finansavimas iš savivaldybės biudžeto, 1883 eur reikalinga nuosavų lėšų dalis. 

Taip pat toliau vykdysime Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamo sporto projekto 

įgyvendinimo sutartį SRF-FAV-2019-1-0182. 

Veiklos vykdymui labai didelės įtakos 2020 m. turės šalyje paskelbta ekstremali situacija dėl 

COVID-19 viruso. Karantinas labai apsunkina darbą, smarkiai ribojamos renginių, išvykų, 

stovyklų organizavimo galimybės. Nepaisant visų nesklandumų ir kliūčių, dirbsime ir sieksime 

savo užsibrėžtų tikslų ir uždavinių vykdomų Projektų ir įprastinės kasdieninės  VšĮ centro “Eik” 

veiklos rėmuose. 

Informacijos prieinamumas 

Kontaktinė informacija 

Su VšĮ centro „Eik“ veiklos ir finansiniais dokumentais galima susipažinti atvykus į organizacijos 

buveinę adresu Granito g. 3-202, Vilniuje arba interneto svetainėje https://www.racerunning.lt/centras-

eik/ 

Kont. Tel. Nr. +370 686 82227, direktorė Aušra Kriškoviecienė 
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El. paštas centraseik@gmail.com 

Facebook paskyra https://www.facebook.com/CentrasEik/ 

https://www.facebook.com/groups/664522467646127/ 

 

 

 

mailto:centraseik@gmail.com
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       Direktorė                                                                                                  Aušra Kriškoviecienė 


