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                                           2021  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. 

 

 

 

Mūsų Struktūra 

Dalininkai > Direktorius>Komanda 
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Finansai 

Įstaiga savo veiklą 2021 metais vykdė iš suteiktų paslaugų pajamų, gautos paramos lėšų, skirto tikslinio 

Projektų finansavimo bei nepanaudoto finansavimo 2020 metais  likučio.  

2021 metų duomenys 

Pajamos: eurais 

Suteiktų paslaugų pajamos 3320,00 

Neatlygintinai gautų  paslaugų pajamos 0,00 

Tikslinio finansavimo lėšos (SRF projektams) 42469,00 

Tikslinio finansavimo lėšos (Savivaldybės projektams) 51008,00 

Parama veiklai iš juridinių ir fizinių asmenų 9774,00 

2 proc GPM 1421,00 

Iš viso gauta finansavimo pajamų: 107992,00 

Sąnaudos: eurais 

Centro EIK įprastinės kasdienės veiklos sąnaudos 8240,00 

SRF Projektų administravimo ir vykdymo sąnaudos 41328,00 

Savivaldybės Projektų administravimo ir vykdymo sąnaudos 52791,00 

Iš viso patirta sąnaudų (po Dotacijos amortizacijos): 102359,00 

Sąnaudų kompensavimas pardavimo ir finansavimo pajamomis: eurais 

Suteiktų paslaugų pajamos: 3320,00 

2021 m. Finansavimo pajamomis pripažinta gauto finansavimo suma: 100039,00 

Iš viso pripažinta pajamų:  103359,00 

Iš viso pripažinta sąnaudų, kompensuojamų pajamomis: 103359,00 

Nepanaudoto finansavimo likutis 2021-12-31 37082,00 

Panaudotos Dotacijos turtui įsigyti per 2021 m. suma 1000,00 

Gautos Dotacijos turtui įsigyti likutis 2021-12-31 1583,00 

 

Veiklos sritys ir nuveikti darbai 

2021 m. veiklos sutartys: 

1) Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projekto finansavimo 2021 

metais sutartis (Projekto trukmė 2021.03.01-2021.12.31): 

Vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus. įsakymu patvirtintu lėšų, skirtų Projektams 

finansuoti 2021 metais, paskirstymu, VšĮ centrui “Eik” buvo skirta lėšų suma – 44008,00 Eur 

(keturiasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni eurai), Projektui 2021 metais įgyvendinti. 

Projekto veiklos ir tikslai: 
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 Judėjimo negalią turinčių žmonių bei jų šeimos narių įtraukimas į fizinio aktyvumo veiklas bei 
integruotus socialinius renginius. 

 

 Fizinio aktyvumo ir kūno kultūros individualūs užsiėmimai judėjimo negalią turintiems vaikams 

(iki 10 metų). Ypatingas dėmesys skiriamas individualiai parenkant kūno kultūros bei fizinio 

aktyvumo programas, sudarytas pagal kiekvieno vaiko neįgalumo pobūdį, fizinį jo poveikį, fizinę 

raidą. Užsiėmimų tikslas – savarankiško judėjimo įgūdžių ugdymas, lavinant ėjimo / bėgimo 

įgūdžius judant su triračiais. Tikime atliepti Vilniuje gyvenančių ir neįgalius vaikus auginančių 

šeimų poreikį socialiai integruotis bei gauti reikiamą pagalbą. 

 

 Fizinio aktyvumo ir kūno kultūros grupiniai užsiėmimai specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau 

SUP) vaikams ir jaunuoliams, turintiems autizmo spektro sutrikimus, dauno sindromą, 

elgesio/emocijų, raidos, intelekto sutrikimų. Skatinsime SUP turinčių vaikų ir jaunuolių fizinį 

aktyvumą per sportinius žaidimus, kūno kultūros pratimus. Jiems organizuosime mankštas, triračių, 

krepšinio, futbolo ir kitus sporto užsiėmimus ir, lavindami įgūdžius SUP grupei suprantamu būdu, 

padėsime jiems integruotis į įprastos raidos bendraamžių ratą. 

 

 Fizinio aktyvumo ir kūno kultūros užsiėmimai su triračiais bei eisenos treniruokliais EIK 

jaunuoliams bei suaugusiems. Šiomis veiklomis padėsime žmonėms su negalia įgauti pasitikėjimo 

savimi ir drąsos, propaguosime sveiką gyvenseną, ugdysime poreikį nuolatiniam fiziniam 

judėjimui, skatinsime jų aktyvų dalyvavimą socialiniame visuomeniniame gyvenime. 

 

 Profesionalių kineziterapijos, kūno kultūros specialistų konsultacijos šeimoms, kaip padėti 

neįgaliesiems artimiesiems namuose, lavinant jų savarankiškumo bei saviraiškos įgūdžius. 

Informacijos, susijusios su užsiėmimų dalyvių fizinio aktyvumo vystymo eiga, emocinėmis bei 

socialinėmis problemomis, socialinės integracijos galimybėmis, teikimas bendruomenės 

edukaciniuose užsiėmimuose bei renginiuose. Siekiant mažinti vaikus su negalia auginančių šeimų 

atskirtį visuomenėje, plečiant integruotos bendrystės galimybes bei stiprinant sveikos gyvensenos ir 

fizinio aktyvumo poreikį, numatoma organizuoti bendruomenės sportinį-pažintinį renginį „Šeimų 

žaidynės“. 

Eil. 

Nr. 

Veiklos 

pavadinimas 

Panaudota lėšų (eurais) Vykdytų veiklų aprašymas 

Biudžeto 

lėšos** 

Kiti 

finansavimo 

šaltinai 

(kas buvo padaryta, vykdytos veiklos, organizuotos 

treniruotės, užsiėmimai, renginiai, jų vykdymo 

laikotarpis, periodiškumas, veiklas vykdžiusių ir 

veiklose dalyvavusių asmenų skaičius, kokioms 

išlaidoms buvo panaudotos lėšos ir kt.) 

1.  Neįgaliųjų 

aktyvios ir 

sveikos 

gyvensenos 

skatinimas bei 

propagavimas

, aktyviai 

dalyvaujant 

kūno kultūros 

ir fizinio 

aktyvumo 

38741,30 

 

 Neįgaliųjų aktyvios ir sveikos gyvensenos skatinimo 

bei propagavimo, aktyviai dalyvaujant kūno kultūros 

ir fizinio aktyvumo užsiėmimuose paslauga buvo 

teikta laikotarpiu nuo 2021.03.01 iki 2021.12.31.  

Paslaugą teikė 4 darbuotojai -  du kūno kultūros 

specialistai-kineziterapeutai, viena kūno kultūros 

specialistė, dirbanti su specialiųjų ugdymo poreikių 

turinčiais vaikais ir paaugliais, bei viena užimtumo ir 

pagalbos  neįgaliųjų šeimos nariams organizavimo 

specialistė. Vykdant projektą buvo teikiamos 

paslaugos 3 tikslinėms projekto dalyvių grupėms: 
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užsiėmimuose mažiems vaikams iki 10 metų amžiaus (10 dalyvių), 

jaunimui ir suaugusiems (24 dalyviams)  bei vaikams 

su Spec. ugdymo poreikiais (20 dalyvių).   

Užsiėmimai su mažais vaikais buvo vykdomi 4 

kartus per savaitę, 8 valandas per dieną, vienam 

dalyviui skiriant iki 2 val.  Užsiėmimų metu buvo 

taikomos įvairios fizinę vaikų raidą stiprinančios 

priemonės – mankštos, eisenos treniruotės su spec. 

treniruokliais, stovėsenos, judesio, koordinacijos 

lavinimo treniruotės naudojant vertikalizatorių, 

užsiėmimai su bėgimo triračiais, lavinamieji žaidimai 

ir kt. Užsiėmimai su mažais vaikai buvo vykdomi 

nuomojamose patalpose Prašiškių g. 47, Vilnius 

(Mamų unijos šeimos namai). 

 

Užsiėmimai jaunuoliams ir suaugusiems vyko Vingio 

parko estrados patalpose ir Vilniaus kolegijos sporto 

salėje Saltoniškių g. 58 (abi erdvės užsiėmimams 

buvo nuomojamos iš pareiškėjo lėšų). Čia buvo 

vykdomos treniruotės su eisenos treniruokliu EIK, 

kartu derinant mankštas, sportinius žaidimus bei 

užsiėmimus naudojant spec. neįgaliesiems pritaikytą 

sporto inventorių – triratį. Nors planuojant veiklas, 

buvo numatyta šią paslaugą teikti 1 karto per savaitę 

po 2 val.dažnumu, užsiėmimai vyko ir po 2-3 kartus 

per savaitę po 2-3 val. Ši paslauga buvo paklausi ir 

sulaukė didelio dalyvių susidomėjimo. 

 

Užsiėmimai vaikams ir jaunimui, turintiems 

specialiųjų poreikių vyko taikant mišrų treniruočių 

būdą – kontaktinį ir nuotolinį. Kontaktinės 

treniruotės buvo vykdomos Vingio sporto stadiono ir 

Lukiškių skg 5 esančioje krepšinio aikštelėse, 

Vilniaus kolegijos sporto salėje. Nuotolinės 

treniruotės vyko per ZOOM programą. Treniruočių 

metu buvo vykdomos įvairios sportinės užduotys, 

mankštos, žaidžiami sportiniai žaidimai. Šioje 

veikloje trenerei talkino 2 savanoriai. 

 

Vykdant paslaugas biudžeto lėšos buvo panaudotos 

projekto vykdytojų darbo užmokesčiui (įskaitant 

mokesčius) apmokėti (20418,82 eur), patalpų 

nuomos išlaidoms (12100,00 eur), užsiėmimų 

priemonėms ir reikmenims įsigyti (770,48 eur), bei 

dengti dalį projekto administravimo išlaidų (88 proc., 

t.y. 5452 eur) 

 

Pasiekti kokybiniai rezultatai – pamatėme, kad  

individualiai adaptuota pratimų sistema padėjo 
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pagerinti  dalyvių motorinius gebėjimus, fizinę 

sveikatą. Tai yra stiprus motyvacinis veiksnys 

dalyviams  dalyvauti vėlesniuose nuolatiniuose 

užsiėmimuose.  Taip pat agerėjo projekte 

dalyvavusių vaikų savivertė, vaikų ir tėvų tarpusavio 

ryšys, pasitikėjimas, socialiniai įgūdžiai.  

 
2. Pagalba 

neįgaliųjų 

šeimos 

nariams 

5266,70 

 

 Pagalba neįgaliųjų šeimos nariams buvo teikiama 

projekto laikotarpiu 2021.03.01-2021.12.31, 

įtraukiant ir skatinant šeimos narius dalyvauti 

treniruotėse, bendrose veiklose. Projekte dirbantys 

specialistai užsiėmimų metu nuolat teikė informaciją 

– pastebėjimus,  susijusius su jų namiškių/ 

globojamųjų fizinia raida, emocinėmis bei 

socialinėmis problemomis. Patarė kaip neįgaliesiems 

padėti namuose,  socialinėje erdvėje.  

Buvo suorganizuoti 2 bendrystės bei fizinio 

aktyvumo propogavimo renginiai Vilniaus Vingio 

sporto stadione – 2021.06.16  „Šeimų žaidynės“ ir 

2021-08.29 Vaikų zona „Draugų ir sporto šventėje“, į 

kurias kvietėme visas bendruomenės šeimas. 

Renginių metu vyko  įvairūs sportiniai žaidimai ir 

rungtys visai šeimai.  

Pasiekti kokybiniai rezultatai  - renginių metu šeimos 

nariai noriai dalyvavo bendrose sporto veiklose, 

dauguma šeimų pažymėjo ir pastebėjo, kad pagerėjo 

projekte dalyvavusių vaikų savivertė, vaikų ir tėvų 

tarpusavio ryšys, pasitikėjimas, socialiniai įgūdžiai.  

 

Vykdant paslaugą biudžeto lėšos buvo panaudotos 

projekto vykdytojo darbo užmokesčiui (įskaitant 

mokesčius) apmokėti (4196,00 eur), renginio 

paviljono-palapinės nuomos išlaidoms (326,70 eur), 

užsiėmimų bei dengti dalį projekto administravimo 

išlaidų (12 proc., t.y. 744 eur) 

 

 

3. 

 

Iš viso: 

 

44008,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekto sklaida ir viešinimas vyko soc. tinkluose: 

https://www.facebook.com/CentrasEik 

https://www.racerunning.lt/centras-eik/projektai/ 

 

** Biudžeto lėšos – valstybės ir (ar) savivaldybės biudžetų lėšos 

https://www.facebook.com/CentrasEik
https://www.racerunning.lt/centras-eik/projektai/
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2)  Sporto projekto finansavimo 2021 metais sutartis (projekto trukmė 2021.05.01-2021.12.31): 

Vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 30-339/21 

„Dėl finansuojamų ir nefinansuojamų sporto projektų sąrašų tvirtinimo“ projektui „Mes – ne kitokie“  Nr. 

38.  buvo skirtas 7000 (septynių tūkstančių) eur kofinansavimas.  

Projekto veiklos ir tikslai: 

 Projekto metu dalyviai lankė treniruotes su asmeniniu sporto treneriu sporto klube, išmoko saugiai 

ir tinkamai naudotis sporto klubo inventoriumi ir treniruokliais bei kitomis klubo teikiamomis 

paslaugomis. 

 

 Įgiję patirties, dalyviai sporto klubą lankys ir sportuos savarankiškai pagal jiems individualiai 

sudarytas sporto programas. 

 

 Projekto dalyviams buvo teikiamos individualios mitybos konsultacijos. Taip pat jie buvo 

kviečiami dalyvauti sporto psichologijos ir sveikos gyvensenos seminaruose. 

 

 Sporto projekto veiklomis buvo siekiama atkreipti dėmesį į poreikį sudaryti palankias sąlygas 

žmonėms su negalia dalyvauti treniruotėse sporto klubuose su profesionaliais treneriais ir Vilniaus 

miesto sporto bei sveikatingumo renginiuose lygiomis teisėmis ir galimybėmis su kitais vilniečiais. 

 

 Siekėme motyvuoti ir kelti neįgaliųjų  žmonių pasitikėjimą savo jėgomis, stiprinti jų  fizinį ir 

emocinį pasirengimą bei aukštos visavertės pojūtį, skatinti jų įsitraukimą į aktyvų socialinį 

gyvenimą. 

Sporto projekto įvykdymo rezultatai:  

Veiklos sritis: 

 

fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio 

aktyvumo plėtrą; 

 

1. Tiksli sporto projekto įvykdymo data. 2021.05.01-2021.12.31 

2. Tiksli sporto projekto vykdymo vieta. Sporto klubas (Pramogų Arenoje Ąžuolyno 

g. 9, Vilnius)  ir  

Vilniaus Vingio sporto stadionas 

3. Pasiekti sporto projekto rezultatai:  

3.1. sporto projekto aktualumas ir svarba; Sporto projekto aktualumas ir svarba  - 

didinti sporto paslaugų ir sporto aplinkos 

Vilniaus mieste prieinamumą sunkią  

judėjimo negalią turintiems žmonėms, 

stiprinti jų sportinius gebėjimus, sveikos 

mitybos ir sveikos gyvensenos įpročius,  

fizinę bei emocinę sveikatą ir įtrauklumą į 

sporto veiklą – buvo įgyvendinti į projektą 

įtraukus 8 dalyvius (asmenis su sunkia 

judėjimo negalia) ir  įvykdžius šias 
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priemones ir paslaugas: 

1) buvo įvykdyta 200 nuolatinių sporto 

treniruočių sporto klube, esančiame 

Pramogų Arenoje (Ąžuolyno g. 9), 

sudarant individualias adaptuotas sporto 

programas, parenkant tinkamus sporto 

treniruoklius ir teikiant asmeninio 

trenerio pagalbą asmenims su judėjimo 

negalia. Projekto laikotarpiu buvo 

įvykdytos 192 treniruotės projekto 

dalyviams su asmeniniu treneriu, bei 8 

treniruotės, kuomet dalyviai sportavo 

jau savarankiškai. 

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

videos/359190492222571/ 

 

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

posts/5474843035862514 

 

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

posts/5637295096283973 

 

 

2) buvo suorganizuoti 5 (penki) sveikos 

gyvensenos ir jos stebėsenos priemonių 

taikymo, emocinio ir psichologinio 

pasirengimo mokymai -   

projekto dalyviai dalyvavo žymiausių 

Lietuvos sporto mokslo atstovų,  

(Alberto Skurvydo, Rūtenio 

Paulausko, Daliaus Barkausko,  

Kęstučio Linkaus) mokymuose,  

sporto trenerio Tomo Stūglio seminare,  

sveikos mitybos specialistų (Sandrijos 

Čapkauskienės, Rimanto Stuko, 

Manto Liekio) mokymuose, sporto 

psichologo Andriaus Liachovičiaus 

seminare. 

Projekto dalyviams buvo suteikti 

mokymų baigimo sertifikatai. 

Visiems projekto dalyviams buvo 

sudaryti asmeniniai mitybos planai, 

atliekama jų laikymosi ir poveikio 

kontrolė.  Dalyvių mokymai vyko štai 

čia: 

http://sportininkumokymai.lt/2021-m-

vasaros-kvalifikacijos-kelimo-

akademija/ 

 

https://www.facebook.com/CentrasEik/videos/359190492222571/
https://www.facebook.com/CentrasEik/videos/359190492222571/
https://www.facebook.com/CentrasEik/posts/5474843035862514
https://www.facebook.com/CentrasEik/posts/5474843035862514
https://www.facebook.com/CentrasEik/posts/5637295096283973
https://www.facebook.com/CentrasEik/posts/5637295096283973
http://sportininkumokymai.lt/2021-m-vasaros-kvalifikacijos-kelimo-akademija/
http://sportininkumokymai.lt/2021-m-vasaros-kvalifikacijos-kelimo-akademija/
http://sportininkumokymai.lt/2021-m-vasaros-kvalifikacijos-kelimo-akademija/
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http://sportininkumokymai.lt/rugsejo-

20-24-d-sporto-psichologo-andriaus-

liachoviciaus-kvalifikacijos-kelimo-

seminarai-pagrindiniuose-salies-

miestuose-ir-nuotoliniu-budu/ 

 

3) buvo vykdomos nuolatinės specialiosios 

sporto treniruotės su bėgimo triračiais, 

taikant ištvermės, greičio ir kitas 

adaptuotas programas ir teikiant 

trenerio- kineziterapauto pagalbą 

neįgaliesiems.  

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

posts/5296005420412944 

 

4) buvo vykdomas visuomenės švietimas 

tolerancijos, pakantumo, negalios 

pažinimo ir neįgaliųjų priėmimo į savo 

tarpą srityje klausimais, integravus 

žmones su negalia į bendras sporto 

treniruotes sporto klube; 

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

posts/5255268314486655 

 

 

5) projekto dalyviai buvo įtraukti dalyvauti 

Vilniaus miesto sporto renginiuose 

drauge su visais miestelėnais ir miesto 

svečiais. Su bėgimo triračiais jie 

sėkmingai dalyvavo Vilniuje vykusiame 

Olimpinės mylios bėgime, IKI 

Velomaratone, COLOR RUN bėgime, 

INSANE RUN bėgime. 

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

posts/5181797331833754 

 

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

posts/5349712615042224 

 

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

videos/763121607821835/ 

 

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

videos/995666294610267/ 

 

 

3.2. sporto projekto veiksmingumas, poveikis, 

veiklos tęstinumas; 

Pasiektas Projekto poveikis ir nauda: 

1) sumažinta sunkią judėjimo negalią 

turinčių vilniečių atskirtis, sporto srityje, 

http://sportininkumokymai.lt/rugsejo-20-24-d-sporto-psichologo-andriaus-liachoviciaus-kvalifikacijos-kelimo-seminarai-pagrindiniuose-salies-miestuose-ir-nuotoliniu-budu/
http://sportininkumokymai.lt/rugsejo-20-24-d-sporto-psichologo-andriaus-liachoviciaus-kvalifikacijos-kelimo-seminarai-pagrindiniuose-salies-miestuose-ir-nuotoliniu-budu/
http://sportininkumokymai.lt/rugsejo-20-24-d-sporto-psichologo-andriaus-liachoviciaus-kvalifikacijos-kelimo-seminarai-pagrindiniuose-salies-miestuose-ir-nuotoliniu-budu/
http://sportininkumokymai.lt/rugsejo-20-24-d-sporto-psichologo-andriaus-liachoviciaus-kvalifikacijos-kelimo-seminarai-pagrindiniuose-salies-miestuose-ir-nuotoliniu-budu/
http://sportininkumokymai.lt/rugsejo-20-24-d-sporto-psichologo-andriaus-liachoviciaus-kvalifikacijos-kelimo-seminarai-pagrindiniuose-salies-miestuose-ir-nuotoliniu-budu/
https://www.facebook.com/CentrasEik/posts/5296005420412944
https://www.facebook.com/CentrasEik/posts/5296005420412944
https://www.facebook.com/CentrasEik/posts/5255268314486655
https://www.facebook.com/CentrasEik/posts/5255268314486655
https://www.facebook.com/CentrasEik/posts/5181797331833754
https://www.facebook.com/CentrasEik/posts/5181797331833754
https://www.facebook.com/CentrasEik/posts/5349712615042224
https://www.facebook.com/CentrasEik/posts/5349712615042224
https://www.facebook.com/CentrasEik/videos/763121607821835/
https://www.facebook.com/CentrasEik/videos/763121607821835/
https://www.facebook.com/CentrasEik/videos/995666294610267/
https://www.facebook.com/CentrasEik/videos/995666294610267/
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padidintas jų  orumas bei įgalinimas; 

2) sustiprinta sunkią judėjimo negalią 

turinčių vilniečių emocinė, psichinė bei 

fizinė sveikata; 

3) įvykdyta sunkią judėjimo negalią 

turinčių vilniečių įtrauktis į bendrus 

miesto sporto renginius; 

4) visų vilniečių (visuomenės) švietimas 

sunkią negalią turinčių žmonių 

tolerancijos klausimais, sąmonės priimti 

juos kaip lygiaverčius visuomenės 

narius padidinimas; 

5) įgyvendintos lygios teisės ir galimybės 

sportuoti; 

6) sunkią judėjimo negalią turinčių 

vilniečių motyvacijos, įgūdžių ir įpročių  

nuolat makštintis, sportuoti ir gyventi 

sveikai suformavimas. 

 

3.3. sporto projekto viešinimas ir sklaida 

(nuorodos). 

https://www.racerunning.lt/sporto-projektas-

mes-ne-kitokie/ 

 

https://www.facebook.com/CentrasEik/videos/9

14823512484110 

 

https://www.facebook.com/CentrasEik/posts/52

55268314486655 

https://www.facebook.com/CentrasEik/videos/3

59190492222571/ 

https://www.facebook.com/CentrasEik/posts/54

74843035862514 

https://www.facebook.com/CentrasEik/posts/56

37295096283973 

 

4. Bendra įvykdyto sporto projekto vertė. Bendra įvykdyto sporto projekto vertė 8750 eur 

(aštuoni tūkstančiai septyni šimtai 

penkiasdešimt eurų). Iš jų: 7000 eur – skirtos 

savivaldybės biudžeto lėšos ir 1750 eur  - 

pareiškėjo lėšos. 

5. Informacija apie sporto projekto rėmėjus.  

Jų finansinis indėlis. 

Papildomas 20 proc. Projekto finansavimas 

buvo vykdomas iš Pareiškėjo lėšų. 

 

 

 

https://www.racerunning.lt/sporto-projektas-mes-ne-kitokie/
https://www.racerunning.lt/sporto-projektas-mes-ne-kitokie/
https://www.facebook.com/CentrasEik/videos/914823512484110
https://www.facebook.com/CentrasEik/videos/914823512484110
https://www.facebook.com/CentrasEik/posts/5255268314486655
https://www.facebook.com/CentrasEik/posts/5255268314486655
https://www.facebook.com/CentrasEik/videos/359190492222571/
https://www.facebook.com/CentrasEik/videos/359190492222571/
https://www.facebook.com/CentrasEik/posts/5474843035862514
https://www.facebook.com/CentrasEik/posts/5474843035862514
https://www.facebook.com/CentrasEik/posts/5637295096283973
https://www.facebook.com/CentrasEik/posts/5637295096283973


10 
 

3) Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamo sporto projekto įgyvendinimo sutartis SRF-

SIĮ-2021-1-0431 (Projekto trukmė 2021.06.01-2021.12.31). 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. liepos 12 d. 

įsakymu Nr. V-1272 „Dėl 2021 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2021–2025 metais 

įgyvendinamiems sporto projektams, skatinantiems neįgaliųjų sporto veiklas, susijusiems su sporto 

inventoriaus ir įrangos įsigijimu“, Sporto rėmimo fondo lėšomis buvo finansuojamas sporto 

projektas Nr. SRF�SIĮ-2021-1-0431 „Triračių, skirtų neįgalių mažamečių vaikų fizinio aktyvumo 

vystymui, įsigijimas“. Bendra Projekto vertė 9610 eur ( Sporto rėmimo fondo lėšos 8649,00 Eur 

(90 % ) Nuosavos ar kitų šaltinių lėšos 961,00 Eur (10%)). 

Projekto veiklos ir tikslai: 

 Įsigyti 3 nauji vaikiški mažiausių dydžių (Nr. -1, Nr. 0 ir Nr. 1) bėgimo triračiai. 

 

 Siekėme įtraukti  į nuolatinius fizinio aktyvumo užsiėmimus mažamečius vaikus su judėjimo 

negalia. 

 

 Naudojant bėgimo triratukus padėjome vaikams su negalia saugiai mankštintis, stiprinti raumenų 

sistemą lavinti liemens kontrolę, pusiausvyros laikymo gebėjimus, judesius, eiseną, bėgimą, 

orientaciją erdvėje bei judesių koordinaciją. 

 

 Vystėme  neįgaliųjų fizinio aktyvumo ir sporto su bėgimo triračiais plėtrą Vilniuje, sudarant 

sąlygas į ją įsitraukti mažamečiams vaikams su judėjimo negalia bei jų šeimos nariams. 

 

 Vykdėme šviečiamąją veiklą apie triračių panaudojimo galimybes bei sudarysime sąlygas išbandyti 

šias priemones Vilniaus m. mažamečiams neįgaliems vaikams. 

4) 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: 

 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. 
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 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. 

Projekto veiklos: 

Visa per Projekto ataskaitinį laikotarpį vykdyta ir toliau vykdoma veikla tiesiogiai prisideda 

prie pagrindinio Projekto tikslo - sudaryti sąlygas ir užtikrinti žmonių su negalia fizinio 

aktyvumo plėtrą Vilniuje, sudarant sąlygas jiems užsiimti nuolatine fizinio aktyvumo ir 

sporto veikla. 

Bendra vykdomo projekto trukmė 42 mėnesiai, projekto įgyvendinimo pabaiga 2022-12-31. 

Veiklų aprašymas, laukiami ir pasiekti 

projekto rezultatai 

          Sporto 

inventoriaus 

įsigijimas 

Veiklos aprašymas Projekto metu įsigyjamas sporto inventorius - bėgimo 

triračiai RaceRunners 

Suplanuotas veiklos 

vykdymo laikotarpis 

2019.07.01-2022.12.31 

Faktiškas (ataskaitinis) 

veiklos vykdymo laikotarpis 

2019.09.01-2021.12.31 

Laukiamas veiklos rezultatas 4 (keturi) bėgimo triračiai 

Pasiektas veiklos rezultatas 4 (keturi) bėgimo triračiai 

Veiklos įvykdymas % iki 

ataskaitinio laikotarpio 

pabaigos 

100 

Triračių 

fizinio 

aktyvumo 

galimybių 

pristatymas 

Vilniaus 

mieste 

Veiklos aprašymas Bėgimo triračių RaceRunners pristatymo ir demontravimo 

renginiai Vilniaus miesto ugdymo, globos, dienos užimtumo 

ir pan. įstaigose 

Suplanuotas veiklos 

vykdymo laikotarpis 

2019.07.01-2022.12.31 

Faktiškas (ataskaitinis) 

veiklos vykdymo laikotarpis 

2019.09.01-2021.12.31 

Laukiamas veiklos rezultatas 21 (dvidešimt vienas) renginys. 

Pasiektas veiklos rezultatas 11 (vienuolika) renginių 

Veiklos įvykdymas % iki 

ataskaitinio laikotarpio 

pabaigos 

52 

Veiklos aprašymas Bėgimo triračių RaceRunners pristatymo ir demonstravimo 

renginiai "Atvirų durų" dienos metu 

Suplanuotas veiklos 

vykdymo laikotarpis 

2019.07.01-2022.12.31 

Faktiškas (ataskaitinis) 

veiklos vykdymo laikotarpis 

2019.09.01-2021.12.31 
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Laukiamas veiklos rezultatas 14 (keturiolika) renginių 

Pasiektas veiklos rezultatas 11 (vienuolika) renginių 

Veiklos įvykdymas % iki 

ataskaitinio laikotarpio 

pabaigos 

78 

Fizinio 

aktyvumo ir 

sporto su 

triračiais 

veiklos 

užsiėmimai 

projekto 

dalyviams 

Veiklos aprašymas Nuolatiniai fizinio aktyvumo ir sporto su triračiais 

užsiėmimai projekto dalyviams (ne mažiau kaip 2 kartų per 

savaitę po 4 val. periodiškumu) 

Suplanuotas veiklos 

vykdymo laikotarpis 

2019.07.01-2022.12.31 

Faktiškas (ataskaitinis) 

veiklos vykdymo laikotarpis 

2019.09.01-2021.12.31 

Laukiamas veiklos rezultatas 336 (trys šimtai trisdešimt šeši) nuolatiniai užsiėmimai su 

bėgimo triračiais po 4 val. / 32 (trisdešimt du) nuolatiniai 

lankytojai 

Pasiektas veiklos rezultatas 270 (du šimtai septyniasdešimt) nuolatinių užsiėmimų su bėgimo 

triračiais po  4 val. / 28 (dvidešimt aštuoni) nuolatiniai lankytojai 

Veiklos įvykdymas % iki 

ataskaitinio laikotarpio 

pabaigos 

80/87 

Sporto su 

triračiais 

renginių 

Vilniuje 

organizavima

s 

Veiklos aprašymas Fizinio aktyvumo ir sporto su triračiais renginių "Jei negali 

eiti - bėk!" organizavimas Vilniuje 

Suplanuotas veiklos 

vykdymo laikotarpis 

2019.07.01-2022.12.31 

Faktiškas (ataskaitinis) 

veiklos vykdymo laikotarpis 

2019.09.01-2021.12.31 

Laukiamas veiklos rezultatas 3 (trys) renginiai 

Pasiektas veiklos rezultatas 2 (du) renginiai 

Veiklos įvykdymas % iki 

ataskaitinio laikotarpio 

pabaigos 

67 

Dalyvavimas 

kitų Lietuvos 

miestų fizinio 

aktyvumo ir 

sporto 

renginiuose 

Veiklos aprašymas Sportuojančių su triračiais projekto dalyvių išvykų ir 

dalyvavimo kitų miestų fizinio aktyvumo ir sporto 

renginiuose su triračiais organizavimas 

Suplanuotas veiklos 

vykdymo laikotarpis 

2019.07.01-2022.12.31 

Faktiškas (ataskaitinis) 

veiklos vykdymo laikotarpis 

2019.09.01-2021.12.31 

Laukiamas veiklos rezultatas 7 (septynios) išvykos 

Pasiektas veiklos rezultatas 8 (aštuonios) išvykos 

Veiklos įvykdymas % iki 

ataskaitinio laikotarpio 

pabaigos 

114 

 



13 
 

Kasdienė centro “Eik” veikla ir renginiai  

Su  kasdiene centro “Eik” veikla galima susipažinti interneto svetainėje  

https://www.racerunning.lt/centras-eik/ 

arba Fb paskyroje https://www.facebook.com/CentrasEik 

Veiklos planas 2022 metams 

Dalyvavome ir teikėme Vilniaus miesto savivaldybei paraišką Neįgaliųjų socialinės reabilitacijos 

bendruomenėje  2022 metams atrankos konkurse. Paraiška buvo patvirtinta, Projektui 2022 metams skirtas 

53124 eur  finansavimas iš savivaldybės biudžeto.  

 

Dalyvavome ir teikėme Vilniaus miesto savivaldybei 25145 eur vertės SPORTO Projekto paraišką. 

Paraiška praėjo konkursą, tačiau Sutarties nepasirašėme – dėl labai didelio konkurso paraiškų skaičiaus 

visas Projektams skirtas finansavimas buvo išdalintas visiems tinkamiems pareiškėjams. Mūsų atveju buvo 

siūloma iš savivaldybės biudžeto finansuoti 10 proc. visos projekto sumos (Buvo prašoma 25145 eur, 

savivaldybė patvirtino siūlomą 2581 eur finansavimą).  

 

Dalyvavome ir teikėme Sporto rėmimo fondui  26456 eur vertės Projekto paraišką Sporto inventoriui 

įsigyti - 4 triračius, kurių dydžiai: Nr.4 ,Nr.4 STRONG, Nr. L ir Nr. XL. Paraiška atitiko administracinį 

vertinimą, tačiau dėl lėšų trūkumo ekspertų buvo pripažinta nefinansuotina. 

  

Taip pat toliau vykdysime Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamo sporto projekto įgyvendinimo 

sutartį SRF-FAV-2019-1-0182. 

Informacijos prieinamumas 

Kontaktinė informacija 

Su VšĮ centro „Eik“ veiklos ir finansiniais dokumentais galima susipažinti interneto svetainėje 

https://www.racerunning.lt/centras-eik/ 

Kont. Tel. Nr. +370 686 54738, direktorė Vida Adomaitienė. 

El. paštas centraseik@gmail.com 

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

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

 

      Direktorė                                                                                                                                                                 Vida Adomaitienė 

https://www.racerunning.lt/centras-eik/
https://www.facebook.com/CentrasEik
mailto:centraseik@gmail.com

