
 

 

 

 

 

Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijos 2019-2022 metų veiklos 

strategija 



I. BENDROSIOS NUOSTATOS (Įvadas) 

Neįgaliųjų sportas - veiksminga priemonė neįgaliųjų saviraiškai, stiprinant juos fiziškai, įgaunant socialinių ir savarankiškumo įgūdžių, 

gerinant jų gyvenimo kokybę. 

Prasidėjęs nuo reabilitacijos savo ištakose, neįgaliųjų sportas pasaulyje įgauna naują prasmę bei perspektyvą ir šiandien suvokiamas žymiai 

plačiau – kaip kiekvieno piliečio teisė. Šio požiūrio į neįgaliųjų sportą turime siekti ir Lietuvoje. 

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS 

1.Rekreacinis; 

Išmėginti save skirtingose sporto šakose, pajutus dalyvavimo sporte džiaugsmą, teigiamas emocijas, neįgalusis pradeda suvokti, kad jis 

gali gyventi naudingai, keičiasi požiūris į save kaip neįgalų asmenį. 

Kiekviena sporto šaka naudinga. 

Per rekreacinę veiklą gali būti formuojami savarankiško gyvenimo įgūdžiai. 

2.Ugdomasis; 

Ugdomos fizinės ypatybės, motoriniai įgūdžiai. 

3.Varžybinis; 

Sportas siekiant rezultatų konkrečioje sporto šakoje. 



III. SITUACIJOS ANALIZĖ 

Neįgaliųjų sporto pagrindas mūsų federacijoje yra neįgaliųjų sporto klubai (veikia 21) - Vilniaus m. „Draugystė“, „Vilnis“, „Feniksas“ ir 

„Atrama“, Kauno m. „Santaka“, „Takas“, „Sauliukas“ ir „RSK“, Klaipėdos m. „Žuvėdra“, Šiaulių m. „Entuziastas“ ir „Šiaulietis“, Marijampolės 

m. „Šešupėlė“ ir „Siekis“, Alytaus m. „Viltis“ ir „Alytupis“, Ukmergės m. „Vilkmergė“, Rokiškio raj. „Olimpas“, Visagino „Visaggalis“, 

Vilkaviškio „Vilkaviškio raj.“, Druskininkų „Lemtis“ ir Panevėžio „Saulėtekis“ 2017 metais vienijantys per 1003 narių. 2015 metais 1157. 

Sportuojančių žmonių su negalia skaičius: 2015metais – 763. 2017 metais 659. Lietuvos neįgaliųjų sporto federacija (LNSF) plėtoja 15 sporto 

šakų, kasmet rengia šalies čempionatus, kuriuose dalyvauja neįgalieji:  2015 metais – 980, 2016 metais -775, 2017 metais – 729. Organizuoja 

kasmet 2 tarptautinius turnyrus (tinklinio sėdint ir vežimėlių krepšinio) daugiau kaip 10 kitų sporto renginių (mokomąsias treniruočių stovyklas, 

žaidynės  ir kt.).  

Metai Finansavimas gautas iš KKSD 

(tūkst. litų) 

Surengta varžybų Lietuvoje  

(sk.) 

Sportininkų dalyvavusių sporto 

renginiuose užsienyje 

(sk.) 

2015 89 680, 70 Eurų 22 64 

2016 148 502 Eurų 22 48 

2017 127 128 Eurų 22 67 

2018 163 204 Eurų 20 47 

Pajėgiausi neįgalieji sportininkai (apie 35) dalyvauja Parolimpinėse žaidynėse, pasaulio ir Europos čempionatuose. Iškovotų medalių skaičius 

2015 metais: pasaulio čempionate – 2 vnt., IWAS jaunimo pasaulio žaidynėse – 6 vnt., IWAS pasaulio žaidynėse – 8vnt., 2016 metais: Europos 

čempionate – 9 vnt., IWAS jaunimo pasaulio žaidynėse – 9 vnt., 2017 metais: pasaulio čempionate -3 vnt., pasaulio jaunimo čempionate – 3 vnt., 

IWAS pasaulio žaidynėse – 14 vnt., Europos neįgaliųjų žaidynėse – 5 vnt., 2018 metais: Europos čempionatuose –8 vnt., Europos jaunių žaidynėse 

-10 vnt. 1992 m. dalyvaudami Parolimpinėse žaidynėse judėjimo neįgalieji sportininkai iškovojo 4 aukso, 2 sidabro ir 2 bronzos medalių. 2016 

m.Parolimpinėse žaidynėse dalyvavo 5 sportininkai, iškovota 2 medaliai, 3 sportininkai iškovojo teisę gauti valstybės stipendijas. Didžiausios 

neįgaliųjų sporto problemos Lietuvoje šiandien: lėšų stygius, pritaikytų ir prieinamų sporto bazių trūkumas, trenerių ir specialistų etatų trūkumas, 

ilgalaikio ir brangaus inventoriaus įsigijimo apribojimai, sveikųjų požiūris į neįgaliuosius. 

IŠORĖS VEIKSNIAI: 

 Politiniai veiksniai 

Galimybės: 

1.Jungtinių Tautų Organizacija (JTO) siūlo visoms į ją įeinančioms 

valstybėms savo veikloje vadovautis „Tipinėmis taisyklėmis, kaip 

žmonėms su negalia teikti vienodas galimybes“. Jose pabrėžiama-

valstybės turi užtikrinti, kad sportinėje veikloje dalyvaujantiems 

neįgaliesiems būtų suteiktos tokios pat mokymo ir treniruočių 

galimybės kaip ir sveikiems žmonėms. 

Grėsmės: 

IŠTEKLIAI (VIDAUS VEIKSNIAI): 

 Teisinė bazė 
Stiprybės:  Sukurtas teisės aktų paketas, darantis įtaką sportui Lietuvoje 

(Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymas, Lietuvos 

Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas ir kt.  Lietuvos 

neįgaliųjų sporto federacija dirba pagal įstatus įregistruotus juridinių 

asmenų registre 2014m. balandžio 16 d. ir vadovaujasi asociaciju 

įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, teisės aktais. 



1. Lietuvoje kol kas nėra politinės valios realiai įgyvendinti 

tarptautinius įsipareigojimus neįgaliųjų kūno kultūros ir sporto 

srityje, o tai trukdo jiems integruotis į visuomenę per sportą. 

 Ekonominiai veiksniai 

Galimybės: 

Neįgaliųjų sportui skiriamos didesnės valstybinių organizacijų Kūno 

kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos 

vyriausybės (KKSD), Neįgaliųjų reikalų departamento prie 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (NRD), rėmėjų lėšos. 

Rengiant projektus daugėja galimybių gerinti neįgaliųjų sporto 

sistema.  

Grėsmės: Dabartinė šalies ekonominė padėtis negali užtikrinti 

optimalaus sporto sistemos finansavimo, dėl to nevisiškai buvo 

įgyvendinta 2015-2018m. LNSF kūno kultūros ir sporto plėtojimo 

programa. Išlikusios seno tipo sporto bazės bei jų įranga nėra 

pritaikyta neįgaliesiems 

Socialiniai veiksniai 

Galimybės: Skiriami apdovanojimai (medaliai, taurės, rėmėjų 

prizai) bei sportininkų premijavimas už aukštus sportinius rezultatus 

Europos, pasaulio čempionatuose ir Parolimpinėse žaidynėse, 

stipendijos. Sveikatos apsaugos sistemoje užtikrinta fizinė 

medicininė reabilitacija neįgaliesiems pagal medicinines indikacijas. 

Grėsmės: Nepalanki fizinė, psichosocialinė ir informacinė aplinka, 

mažos neįgaliųjų materialinės garantijos, mažos Lietuvos 

ekonominės galimybės ir nepakankama teisinė bei norminė bazė 

sudaro kliūtis realiai įgyvendinti lygias teises ir galimybes neįgaliųjų 

fizino ugdymo ir sporto srityse. Todėl sporto bazės daugeliu atvejų 

nepritaikytos neįgaliųjų poreikiams, įgaliųjų visuomenės narių 

požiūris į neįgaliųjų sportą yra arba indiferentiškas, arba neigiamas. 

Neįgaliųjų sporto klubų ekonominė padėtis labai bloga, jie neturi 

galimybių nuomoti tinkamų sportui patalpų, įsigyti specialiai 

neįgaliesiems pritaikyto transporto ir kt. Lietuvoje egzistuoja tipinis 

medicininis-administracinis negalių modelis, kuriuo remiantis 

neįgaliems mokiniams, net turintiems lengvo ir vidutinio sunkumo 

funkcijos sutrikimų, yra atimama teisė fiziškai ugdytis ir sportuoti. 

Silpnybės: Kai kurie aktualūs kūno kultūros ir sporto įstatymai neatitinka 

realius poreikus ir jas reikia tobulinti. Ne visi klubai vadovaujasi 

asociaciju įstatymu. 

 Organizacinė struktūra 

Stiprybės: 

Lietuvos neįgaliųjų sporto federacija yra tarptautinių organizacijų (IWAS-

INTERNAIONAL WHEELCHAIR AND AMPUTEE SPORTS 

FEDERATION - Tarptautinė vežimėlių ir amputantų sporto federacija, 

CEREBRAL PALSY- INTERNA-TIONAL SPORTS AND 

RECRATION ASSOCIATION (CP-ISRA) - Tarptautinė cerebralinio 

paralyžiaus ir rekreacijos asociacija, INTERNATIONAL  

WHEELCHAIR BASKETBALL FEDE-RATION  (IWBF) -Tarptautinė 

vežimėlių krepšinio federacija, WORLD ORGANIZACION  

VOLLEYBALL FOR DISBLED  (WOVD) - Pasaulinė neįgaliųjų 

tinklinio organizacija ir LPOK  narė. LNSF nariais yra 21 Lietuvos 

neįgaliųjų sporto klubų. Plėtojant kūno kultūrą gerėja bendradarbiavimas 

tarp vyriausybinių ir nevyriausybinių sporto organizacijų.  

Silpnybės: Silpniausia grandis yra neįgaliųjų sporto klubai, kuriuose 

tiesiogiai teikiamos sporto paslaugos neįgaliesiems. Jų yra per mažai, 

dauguma jų įsikūrę didžiuosiuose šalies miestuose, neturi savo bazių 

sportinei veiklai, o kartais net patalpų organizacinei ir administracinei 

veiklai. Dalyvaujančių neįgaliųjų sporte asmenų kiekis ypač jaunų mažėja. 

 Žmonių ištekliai (etatai, kvalifikacija) 
Stiprybės: Lietuvos sporto universitete pagal patvirtintus Europos 

standartus rengiami taikomosios fizinės veiklos specialistai, galintys teikti 

paslaugas neįgaliųjų sporto, fizinio ugdymo, rekreacijos ir neįgaliųjų 

reabilitacijos srityse. Neįgaliųjų reikalų departamentas finansuoja 

savivaldybių programas leidžiančiąs 21 neįgaliųjų sporto klubuose įsteigti 

etatus su minimaliu atlyginimu. 

Silpnybės: Šalyje trūksta norminių dokumentų, reglamentuojančių 

neįgaliųjų kūno kultūros ir sporto specialistų bei organizatorių 

kvalifikacijos reikalavimus ir funkcijas, nėra sukurtas teisinis 

mechanizmas, leidžiantis įdarbinti mokyklose taikomosios fizinės veiklos 

specialistus, galinčius ir mokančius dirbti su neįgaliais mokiniais fizinio 

ugdymo srityje. Klubuose mažai apmokamu sporto darbuotojų-trenerių, 



 Technologiniai veiksniai 

Galimybės: Atsirandančios naujos technologijos sudaro galimybes 

teikti kokybiškas kūno kultūros ir  sporto paslaugas neįgaliesiems. 

Grėsmės: Dėl riboto Lietuvos neįgaliųjų sportininkų aprūpinimo 

šiuolaikiniais specialiais reikmenemis ir įranga jiems bus dar 

sunkiau varžytis su kitų šalių sportininkais. 

sporto specialistų, instruktorių. Turime tik 2 aukštos kvalifikacijos sporto 

teisėjus (A.Gargasas tinklinis ir Linas Radykas vežimėlių krepšinis). Tik 

6 darbuotojai turi aukštąjį kūno kultūros išsilavinimą o 9 licencijas 

leidžiantį dirbti su neįgalieisiais. 

 Ryšių sistema 
Stiprybės: Visa federacijos medžiaga patenka sporto klubams internetu 

arba telefonu.  

Silpnybės: Sporto klubai dėl informacinių technologijų trūkumo negali 

vykdyti labai svarbių tarpusavio bendradarbiavimo, saviraiškos ir 

įvaizdžio kūrimo tiek Lietuvoje, tiek užsienyje funkcijų. Ne visi sporto 

klubai turi internetinės svetainės. klubai neturi interneto telefonijos tinkle 

bei kompiuterinės programos, kurios pagalba galima skambinti internetu 

(skype). Ryšių palaikymas per internetą neįmanomas. 

 Planavimo sistema 
Stiprybės: Lietuvos neįgaliųjų sporto federacija kasmet rengia 

dalyvavimo valstybės masto ir taptautinėse varžybose programas ir teikia 

jas Kūno kultūros ir sporto departamentui, Neįgaliųjų reikalų 

departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Kūno 

kultūros ir sporto rėmimo fondui. Gavus lėšas sudaromas federacijos 

metinis renginių planas. 

Silpnybės: Teikiamoms programoms skiriamo finansavimo metiniams 

poreikiams patenkinti neužtenka. 

 Finansiniai ištekliai 
Stiprybės: Pagrindines lėšas federacija gauna iš Neįgaliųjų reikalų 

departamento ir Kūno kultūros ir sporto departamento. 

Silpnybės: Valstybės biudžeto skiriamų lėšų nepakanka didelio 

meistriškumo neįgalių sportininkų sistemingam rengimui svarbiausioms 

varžyboms. Savivaldybės menkai remia neįgaliųjų sporto klubų 

programas. Kadangi neįgaliųjų sportas yra ne toks patrauklus žiniasklaida 

jam skiria mažai dėmesio, sunku rasti rėmėjų. 



SSGG 

STIPRYBĖS (VIDAUS VEIKSNIŲ) 

Lietuvos neįgaliųjų sporto federacija dirba pagal įstatus įregistruotus juridinių asmenų registre 2014m. balandžio 16d. ir vadovaujasi Lietuvos 

Respublikos Konstitucija, civiliniu kodeksu, asociaciju įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir teisės aktais. Sporto programos yra 

finansuojamos iš valstybės biudžeto per KKSD ir NRD. Lėšos yra skiriamos kiekvienais metais. 

LNSF yra tarptautinių organizacijų (IWAS, CP-ISRA, IWBF, WOVD) ir LPOK narė. Jos nariais yra 19 Lietuvos neįgaliųjų sporto klubų -

Neįgaliųjų sporto pagrindas mūsų federacijoje yra neįgaliųjų sporto klubai (veikia 19) - Vilniaus m. “Draugystė”, ”Vilnis”, ”Feniksas” ir 

”Atrama”, Kauno m. ”Santaka”, “Takas“, ”Sauliukas” ir “RSK”, Klaipėdos m.  “Žuvėdra”, Šiaulių m. “Entuziastas” ir “Šiaulietis”, Marijampolės 

m.”Šešupė” ir “Siekis”, Alytaus m.”Viltis” ir “Alytupis”, Ukmergės m. “Vilkmergė”, Rokiškio raj. “Olimpas”, Visagino „Visaggalis“, 

Druskininkų m.„Lemtis“,  Vilkaviškio “Vilkaviškio raj.” ir Panevėžio m. „Saulėtekis“ vienijantys per 1157 narių. Sportuojančių žmonių su 

negalia skaičius: 2015metais – 763, 2016 metais -743, 2017 metais -659 Lietuvos neįgaliųjų sporto federacija (LNSF) plėtoja 15 sporto šakų, 

kasmet rengia 20 šalies čempionatų, kuriuose dalyvauja neįgalieji: 2013 metais - 764, 2014 metais 988, 2015 metais – 980. Organizuoja kasmet 

2 tarptautinius turnyrus (tinklinio sėdint ir vežimėlių krepšinio) daugiau kaip 10 kitų sporto renginių (mokomąsias treniruočių stovyklas, sporto 

šventę  ir kt.).  

 

Metai Finansavimas gautas iš KKSD 

(tūkst. litų) 

Surengta varžybų Lietuvoje  

(sk.) 

Sportininkų dalyvavusių sporto renginiuose 

užsienyje 

(sk.) 

2015 89 680, 70 Eurų 22 64 

2016 148 502 Eurų 22 48 

2017 127 128 Eurų 22 67 

2018 163 204 Eurų 20 47 

 

Pajėgiausi neįgalieji sportininkai (apie 35) dalyvauja Parolimpinėse žaidynėse, pasaulio ir Europos čempionatuose.  Iškovotų medalių skaičius 

2015 metais: pasaulio čempionate – 2 vnt., IWAS jaunimo pasaulio žaidynėse – 6 vnt., IWAS pasaulio žaidynėse – 8vnt., 2016 metais: Europos 

čempionate – 9 vnt., IWAS jaunimo pasaulio žaidynėse – 9 vnt., 2017 metais: pasaulio čempionate -3 vnt., pasaulio jaunimo čempionate – 3 vnt., 

IWAS pasaulio žaidynėse – 14 vnt., Europos neįgaliųjų žaidynėse – 5 vnt., 2018 metais: Europos čempionatuose – 9 vnt., Europos jaunių 

žaidynėse -10 vnt.   2016m.Parolimpinėse žaidynėse dalyvavo 5 sportininkai, iškovota 2 medaliai, 3 sportininkai iškovojo teisę gauti valstybės 

stipendijas. Didžiausios neįgaliųjų sporto  problemos Lietuvoje šiandien: lėšų stygius, pritaikytų ir prieinamų sporto bazių trūkumas, trenerių ir 

specialistų etatų trūkumas, ilgalaikio ir brangaus inventoriaus įsigijimo apribojimai, sveikųjų požiūris į neįgaliuosius. Bendravimas su sporto 

klubais vyksta internetu arba telefonu. Lietuvos neįgaliųjų sporto federacija kasmet rašo programas  Neįgaliųjų reikalų departamentui prie  

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės,  Kūno kultūros ir sporto 

rėmimo fondui.  Gavus lėšas sudaromas federacijos metinis renginių planas. Pagrindines lėšas federacija gauna iš Neįgaliųjų reikalų departamento 

ir Kūno kultūros ir sporto departamento. 

SILPNYBĖS (VIDAUS VEIKSNIŲ) 



Savivaldos institucijos nepakankamai finansiškai remia neįgaliųjų sporto klubų veiklą. Šalyje sporto organizacijos nesukuria darbo vietų 

taikomosios fizinės veiklos specialistams. Skiriamų lėšų napakanka neįgalių sportininkų sistemingam rengimui svarbiausioms varžyboms. 

Klubuose mažai apmokamu sporto darbuotojų-trenerių, sporto specialistų, instruktorių. Turime tik 2 aukštos kvalifikacijos sporto teisėjus 

(A.Gargasas tinklinis ir Linas Radykas vežimėlių krepšinis). Ne visi klubų darbuotojai turi aukštąjį kūno kultūros išsilavinimą. Nėra sukūrta 

vieningos sistemos įtraukiant neįgaliuosius į sportinę veiklą. Labai mažai specialistų ir trenerių dirbančių su neįgaliaisiais. Nėra biudžetinių 

įstaigų organizuojančių neįgaliųjų sportą. Pagrindinė neįgaliųjų sporto problema, kad ne visuose Lietuvos miestuose skirti etatai treneriams, kurie 

galėtų treniruoti ir fiziškai ugdyti neįgaliuosius.  

  

GALIMYBĖS (IŠORĖS VEIKSNIŲ) 

 Gerėjanti bendra ekonominė padėtis šalyje, didėjančios investicijos, kylantis visuomenės sąmoningumas leidžia spartinti neįgaliųjų socialinę 

integraciją į sveikųjų visuomenę per kūno kultūrą ir sportą. Padidinus neįgaliųjų sporto programų finansavimą šalies ir savivaldybių lygiu, būtų 

sudarytos neįgaliems sportininkams sąlygos treniruotis, kelti savo sportinį meistriškumą ir tinkamai pasirengti bei atstovauti šaliai aukščiausio 

lygio tarptautinėse varžybose. Jungtinių Tautų Organizacija (JTO) siūlo visoms į ją įeinančioms valstybėms savo veikloje vadovautis „Tipinėmis 

taisyklėmis, kaip žmonėms su negalia teikti vienodas galimybes“. Jose pabrėžiama-valstybės turi užtikrinti, kad sportinėje veikloje 

dalyvaujantiems neįgaliesiems būtų suteiktos tokios pat mokymo ir treniruočių galimybės kaip ir sveikiems žmonėms.  Neįgaliųjų sportui 

skiriamos didesnės valstybinių organizacijų (NRD,KKSD) rėmėjų lėšos. Gerėja sportininkų premijavimas už aukštus sportinius rezultatus 

Europos, pasaulio čempionatuose ir Parolimpinėse žaidynėse nuo 2007m. skiriamos valstybinės stipendijos. Sveikatos apsaugos sistemoje 

užtikrinta fizinė medicininė reabilitacija neįgaliesiems pagal medicinines indikacijas. Gerėja technika aptarnaujant sporto varžybas. 

GRĖSMĖS (IŠORĖS VEIKSNIŲ) 

 Nepalanki fizinė, psichosocialinė ir informacinė aplinka, mažos neįgaliųjų materialinės padėties garantijos, nepakankama teisinė ir norminė bazė 

sudaro kliūtis realiai įgyvendinti lygias teises ir galimybes neįgaliųjų kūno kultūros ir sporto srityse. Kadangi Lietuva yra JTO ir ET narė 

laikymasis rekomendacijų ir nurodymų neįgaliųjų sporto srityje yra susijęs su Lietuvos prestižu kitų valstybių tarpe.Dabartinė Lietuvos 

ekonominė padėtis neužtikrina neįgaliųjų sporto, didelio meistriškumo sportininkų rengimo pažangos bei galimybės plėtoti ir vykdyti Europos 

sporto chartijos nuostatas ir Europos Sąjungos direktyvas. 



STRATEGINĖS IŠVADOS 

Sudaryti pozityvias sąlygas neįgaliųjų žmonių fiziniam, dvasiniam ir kultūriniam ugdymui. Plėtojant neįgaliųjų sportą turi būti siekiama, kad 

sportas teiktų naudą kuo didesniam žmonių ratui ir ypač vaikams. Artimiausiu metu neįgaliųjų sporto problemas galima būtų spręsti per 

savivaldybes padidinus lėšas neįgaliųjų sportui ir leidžiant steigti trenerių ir sporto organizatorių etatus, įsigyti sporto priemonių, pritaikant esamas 

sporto bazes neįgaliųjų poreikiams tenkinti, sudarant sąlygas vykdyti sistemingas sporto šakų pratybas bei treniruotes, sporto stovyklas, 

organizuoti sporto renginius ir vykti į varžybas. Valstybė sportinėje veikloje dalyvaujantiems neįgaliesiems turi užtikrinti vienodas su įgaliaisiais 

fizino ugdymo ir treniravimosi sąlygas. 

IV. PRIORITETAI  

  Neįgaliųjų sporto klubų kokybinė ir kiekybinė plėtra, siekiant padidinti sportuojančių neįgaliųjų skaičių Lietuvoje. 

  Jaunimo ir sunkiausią negalią turinčių žmonių sporto plėtra.  

  Sporto šakų, įtrauktų į parolimpinių žaidynių programą, plėtra. 

V. TIKSLAI 

 Kūno kultūros ir sporto priemonėmis spręsti neįgaliųjų socialinę reabilitaciją ir integraciją į visuomenės gyvenimą, formuoti palankų 

visuomenės požiūrį į neįgaliųjų sportą. 

 Pagerinti neįgaliųjų sporto klubų veiklą, spręsti klubų veiklos finansavimo klausimą. 

 Formuoti neįgaliųjų sporto specialistų komandą, spręsti jų įdarbinimo klausimus. 

 Sudaryti sąlygas elitiniams neįgaliesiems sportininkams sėkmingai ruoštis ir dalyvauti Parolimpinėse žaidynėse, pasaulio ir Europos 

čempionatuose. 

VI. UŽDAVINIAI 

  Įtraukti daugiau neįgaliųjų į sistemingus kūno kultūros ir sporto užsiėmimus. 

 Siekti, kad iš savivaldybių sporto biudžeto būtų skirta daugiau lėšų neįgaliųjų sporto klubų veiklai. 

 Išspręsti kūno kultūros ir sporto specialistų, kitų klubo darbuotojų įdarbinimo klausimus. 

 Elitiniams neįgaliesiems sportininkams sėkmingai atstovauti Lietuvą Parolimpinėse žaidynėse, pasaulio ir Europos čempionatuose. 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. 2019 – 2022 METŲ LIETUVOS NEĮGALIŲJŲ SPORTO FEDERACIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO  PRIEMONĖS   
 

. Tikslai Uždaviniai Priemonės Vykdytojai Įvykdymo 

terminas 

(metai) 

Preliminarus 

lėšų poreikis 

(Eurais) 

1.Masinis ir 

elitinis sportas 

Kūno kultūros ir 

sporto priemonė-

mis spręsti neįga-

liųjų integraciją į 

visuomenės gy-

venimą, 

Įtraukti daugiau neįgaliųjų į 

sistemingus kūno kultūros ir 

sporto užsiėmimus. 

 

Kasmet organizuoti ir vykdyti 

17 Lietuvos Respublikos 

neįgaliųjų sporto šakų 2 turai 

vežimėlių krepšinio ir 2 turai 

tinklinio (sėdint), šaudymo iš 

pneumatinio ginklo ir 

pistoleto,   plaukimo, šaškių, 

žaibo šachmatų ir greitųjų 

šachmatų, stalo teniso-

individualus ir dve-jetai, 

orientavimosi sporto, bi-

liardo, bočios, paplūdimio 

tinklinio, suaugusiųjų ir 

moks-leivių vasaros 

lengvosios atletikos, uždarų 

patalpų lengvosios atletikos, 

sunkiosios atletikos 

čempionatų.  

LNSF 2019 

2020 

2021 

 2022 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

  

 

 

 

Elitiniams sportininkams suda-

ryti sąlygas pasiruošti ir 

reprezentuoti šalį Parolimpinėse 

žaidynėse, pasaulio ir Europos 

čempionatuose 

1 Dalyvauti pasaulio orienta-

vimosi sporto čempionate. 

Komandoje 6 sportininkai. 

 IOF 

 

 

2019 

2020  

2021 

2022 

6,0 

12,0 

6,0 

12,0 

  

 

 

 

 

 

2. Dalyvauti  pasaulio 

šachmatų čempionate. 

Atstovaus 2 sportininkai. 

IPCA 

 

2020 

 2021 

2022 

3,0 

3,0 

3,0 



  

 

 

 

3. Dalyvauti pasaulio 

plaukimo čempionate. 

Atstovaus 2 sportikinkai. 

IPC 2021 

 

10.0 

 

   4. Dalyvauti pasaulio 

šaudymo iš pneumatinio 

ginklo čempionate. Atstovaus 

1 sportininkas 

FISA 2020 

2022 

10,0 

10,0 

  

 

 

 

5. Dalyvauti Europos 

plaukimo čempionate. 

Atstovaus 2 sportininkai. 

IPC 2020            

2022 

5,0               

5,0 

  

 

 

 

6. Dalyvauti Europos 

šaudymo iš pneumatinio 

ginklo čempionate. Atstovaus 

1 sportininkas 

FISA 2020            

2022 

5,0               

5,0 

   7. Dalyvauti Europos  

vežimėlių krepšinio  

čempionate. Komandoje 12 

sportininkų.  

IWBF 2020             

2022 

30,0           

30,0 

   8. Dalyvauti sunkiosios atleti-

kos taurėje. Atstovaus 2 

sportininkai. 

IPC 2020            

2022 

10,0           

10,0 

   9. Dalyvauti Europos 

orientavi-mosi sporto 

čempionate. Komandoje 6 

sportininkai. 

IOF 2020             

2022 

6,0               

6,0 

  

 

 10. Dalyvauti Europos 

tinklinio (sėdint-vyrai) 

WOVD 2019             

2021 

20,0           

20,0 



čempionate. Komandoje 12 

sportininkių. 

  

 

 

 11. Dalyvauti šaudymo 

pasaulio taurėje. Atstovaus 2 

sportininkai 

IPC 2019            

2020             

2021            

2022 

10,0           

10,0           

10,0           

10,0 

   12. Dalyvauti IWAS pasaulio 

žaidynėse. Atstovaus 5 

sportininkai. 

IWAS 2021 20,0 

 

   13. Dalyvauti jaunimo IWAS 

pasaulio žaidynėse. Atstovaus 

6 sportininkai 

IWAS 2021 25,0 

 

   14. Dalyvauti  pasaulio jaunių 

lengvosios atletikos čempio-

natuose. Atstovaus 4 sporti-

ninkai. 

IPC 2019            

2021 

 

20,0           

20,0 

 

  

 

 

 Organizuoti ir vykdyti   

šachma-tų (3), orientavimosi 

sporto (4), plaukimo (2), 

lengvosios atletikos (2), 

plaukimo (1), šaudymo iš 

pneumatinio ginklo ir 

pistoleto (2) mokomąsias 

treniruočių stovyklas pasaulio 

čempionatui pasiruošti. 

Dalyvaus 18 sportininkų. 

LNSF 2019            

2020            

2021            

2022 

20,0           

25,0           

25,0            

20,0 



  

 

 

 Organizuoti ir vykdyti  

tinklinio (2), orientavimosi 

sporto (2), plaukimo (2),  

vežimėlių  krep-šinio (2), 

šaudymo iš pneumatinio 

ginklo ir pistoleto (2), 

sunkiosios atletikos (2), 

lengvosios atletikos (2) 

mokomąsias treniruočių 

stovyklas. Europos čempio-

natui pasiruošti. Dalyvaus 42 

sportininkai. 

LNSF 2019            

2020            

2021            

2022 

15,0           

20,0           

15,0           

15,0 

   Organizuoti ir vykdyti 

lengvosios atletikos (2), 

plaukimo (2) mokomasias 

treniruočių stovyklas IWAS 

žaidynėms pasiruošti ir 

pasaulio jaunių žaidynėms (2) 

Dalyvaus 15 sportininkų. 

LNSF 2021 10,0 

 

   Organizuoti ir vykdyti 

šaudymo iš pneumatinio 

ginklo ir pistoleto (4) 

mokomasias treniruočių 

stovyklas pasaulio taurėi pasi-

ruošti. Dalyvaus 2 

sportininkai. 

LNSF 2019            

2020            

2021            

2022 

3,0               

3,0               

3,0               

3,0 

  

 

 Kasmet organizuoti ir vykdyti  

2 tarptautinius turnyrus Lie-

tuvoje: tinklinio (sėdint) ir 

LNSF 

 

2019            

2020            

2021 

15,0           

15,0            

15,0 



 vežimėlių krepšinio. Daly-

vaus 150 sportininkų. 

 2022 15,0 

   Organizuoti 2 seminarus tei-

sėjams ir klasifikatoriams. 

Dalyvaus 40 žmonių. 

LNSF 2019            

2020             

2021            

2022 

3,0               

3,0               

3,0               

3,0 

    Aprūpinti rinktinę sportine 

apranga. 20 žmonių 

 

LNSF 2019             

2020            

2021            

2022 

10,0            

10,0           

10,0           

10,0 

   Aprūpinti krepšinio rinktinę 6 

sportiniais vežimėliais 

LNSF 2020            

2022 

30,0           

30,0 

   Rinktinės narių iškovotos 

valstybės stipendijos. 6 

sportininkai 

LNSF 2019            

2020            

2021            

2022 

20,0           

20,0           

20,0           

20,0 

                                                                                                                                                                                                                  2019                      162,0                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                  2020                      237,0 

                                                                                                                                                                                                                  2021                      235,0 

                                                                                                                                                                                                                  2022                      227,0 

                                                                                                                                                                                                                  Iš viso:                    858,0      



LIETUVOS NEĮGALIŲJŲ SPORTO FEDERACIJA 

VIII.  PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO VERTINIMO KRITERIJAI IR PROGNOZUOJAMI REZULTATAI 2019-2022 METAMS 

 

Programos įgyvendinimo vertinimo kriterijai 

ir prognozuojami rezultatai 

METAI 

2019 2020 2021 2022 

1. Vykdytų šalies čempionatų skaičius (vežimėlių krepšinio ir tinklinio sėdint 2 

turai) 

18 19 17 17 

2. Sportininkų, dalyvavusių šalies čempionatuose, skaičius 842 846 846 848 

3. Europos čempionatuose iškovotų medalių skaičius -  4 - 5 

4.Pasaulio čempionatuose iškovotų  medalių skaičius 3  - 3 - 

5. IWAS pasaulio žaidynėse iškovotų medalių skaičius - - 8 - 

6.Pasaulio jaunių čempionatuose iškovotų medalių skaičius 2 - 3 - 

7.Parolimpinėse žaidynėse iškovotų  medalių skaičius - 1    

8.Sportuojančių žmonių su negalia skaičius 865 870 875 876 

9. Judėjimo neįgaliųjų sportininkų skaičius, kurie įvykdys kvalifikacinius 

reikalavimus ir dalyvaus Parolimpinėse žaidynėse 

- 6 - 6 

10. Judėjimo neįgaliųjų sportininkų skaičius, kurie iškovojo teisę gauti valstybės 

stipendijas 

6 6 6 6 

 

IX. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO KONTROLĖ 

Kontrolę atliks Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijos Vykdomasis komitetas ir revizinė komisija. Programa tikslinama 

kiekvienais metais. LINF Vykdomasis komitetas pasilieką teisę keisti kalendorinį planą, atsižvelgiant į programos vykdymui skirtas lėšas. 

 

Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijos  

Generalinė sekretorė          Irena Burim  


