2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

LIETUVOS KERLINGO ASOCIACIJA (toliau – Asociacija), forma – asociacija, įsteigta Lietuvos sporto
klubų, kurių nariai dalyvauja Lietuvos kerlingo sporto veikloje. Asociacija įkurta 2002 m. gruodžio 16 d.
Asociacija šiuo metu vienija šešis sporto klubus.
Asociacijos veiklos tikslai ir uždaviniai :
1.
LKA yra kerlingo sporto organizacija, vienijanti kerlingo profesionalus ir mėgėjus.
2.
LKA yra viešųjų juridinių asmenų – LKA ir jam giminingų sporto šakų organizacijų sąjunga, kurios
tikslas nėra pelno siekimas.
3.
LKA veiklos tikslas – tenkinti kerlingo visuomenės interesus, plėsti, remti, reguliuoti kerlingo veiklą
Lietuvoje, koordinuoti kerlingo sporto klubų ir kitų kerlingo sporto organizacijų, įstaigų veiklą,
plėtoti ir populiarinti kerlingo sporto šaką, koordinuoti ir plėtoti kerlingo ryšius, atstovauti ir ginti
kerlingo narių teises bei teisėtus interesus, tiek Lietuvoje, tiek užsienio valstybėse, rengti kerlingo
sporto šakos plėtojimo programas, mokymus, treniruotes, varžybas, renginius.
4.
LKA savo veikloje laikosi ir siekia užtikrinti visuotinį ir nepriekaištingą lojalumo, sportinio
meistriškumo ir garbingo žaidimo („Fair Play“) principų įgyvendinimą.
5.
Įgyvendindama savo tikslus ir vykdydama veiklą LKA gali vykdyti ūkinę veiklą.
6.
Siekdama savo tikslų, LKA gali verstis ūkine komercine veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos
Respublikos įstatymams bei nėra išimtinė valstybės kompetencija. Veiklą, kuri yra licencijuojama,
arba gali būti vykdoma nustatyta tvarka, LKA gali vykdyti tik gavusi atitinkamus leidimus.
LKA nariai
Vilniaus kerlingo sporto klubas “Snaikas”;
Vilniaus profesionalaus kerlingo sporto klubas “Skipas”;
Vilniaus Ekstremalaus sporto klubas “Arena”, Kauno sporto klubas “Forsarus”;
Kauno kerlingo sporto klubas ''Kaunas Curing Club”;
Lietuvos aktyvios reabilitacijos asociacija "LARA".
2021 metų tikslas, uždaviniai ir principai :
- Lietuvos kerlingo čempionatas (vyrai, moterys, vaikai, neįgalieji, mišrios komandos, mišrių dvejetai,
mėgėjų lyga) vykdomas siekiant žemiau nurodytų tikslų:
- Išaiškinti stipriausias Lietuvos visų rungčių komandas;
- Išaiškinti komandas, įgyjančias teisę dalyvauti 2021/2022 m. Europos ir pasaulio kerlingo čempionatuose;
- Reitinguoti geriausius Lietuvoje žaidžiančius sportininkus;
- Sporto rėmimo fondo programos “Kerlingo plėtra Lietuvoje” įgyvendinimas;
- Kelti kerlingo žaidimo lygį Lietuvoje, ugdyti žaidėjų meistriškumą, didinti kokybiškų čempionatų skaičių;
- Populiarinti kerlingo ir bavariško akmenslydžio sportą, didinti sportuojančių skaičių;
- Kelti sportininkų, trenerių ir ledo paruošėjų kvalifikacijos lygį bei didinti jų skaičių, skatinti reguliarių
treniruočių ir metodikų diegimą ir taikymą.
2021 metais Lietuvos Kerlingo Asociacijoje dirbo vienas įdarbintas darbuotojas
LKA generalinis sekretorius.
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LKA pagrindinės gautos įplaukos 2021 metais:
Lietuvos tautinis olimpinis komitetas - 65865,76 eur.
Švietimo mokslo ir sporto ministerija - 93782 eur.
Sporto rėmimo fondas - 32482,53 eur.
Ūkinė veikla - 16921,11 eur.
Valstybinė mokesčių inspekcija - 300 eur.
Pasaulio kerlingo federacija - 5461,7 eur.
Gauta parama - 2500 eur.
Nario mokesčiai - 600 eur.
VISO per 2021 metus: 217913,1

Lietuvos kerlingo asociacijos generalinis sekretorius
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