
VšĮ „Vėjas galvoje“ 

Įmonės kodas 123823531, adresas Pilies g. 36-23, Vilnius 

 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2017 M. GRUODŽIO 31 D. 

(visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip) 

 

 

 

Įregistravimo data ir kita 

VšĮ „Vėjas galvoje“ (toliau – Įstaiga) buvo įregistruota 1997 m. balandžio mėn. 22 d. Vilniaus miesto 

valdyboje rejestro Nr.VŠ 97 56 

Įstaigos veikla 

Įstaigos pagrindinė veikla  –  burlenčių sporto ir kitų sporto rūšių vystymui Lietuvoje, remti burlenčių sporto 

sportininkus, trenerius, teisėjus bei atskiras komandas, klubus bei kitus fizinius ar juridinius asmenis, susijusius su 

burlenčių sportu, propaguoti sveiką gyvenimo būdą, plėtoti sporto ryšius su užsieniu, burlenčių sporto leidybininę 

veiklą, siekiant geresnio abipusio supratimo tarp tautų ir kultūrų. 

Darbuotojų skaičius 

Darbuotojų Všį „Vėjas galvoje“ nėra. Direktorius dirba visuomeniniais pagrindais. 

 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

Pinigai – tai pinigai Įstaigos banko sąskaitoje. 

 

Finansavimas 

Įstaiga gauna 2 proc. paramą iš valstybės, taip pat gauta parama iš juridinių asmenų. 

 

2017 metais iš paramos gavimo vykdyta veikla: 

Organizuoti renginiai ir varžybos: 

– “Blusų turgus”  Elektrėnuose 

-“VG”  Pavasario turo varžybos Elektrėnuose 

– SUP irklenčių varžybos “Aplink Trakų pilį” 

-Sup Vilnius 2017- irklenčių varžybos Nerimi 

-“Vėjas galvoje” 1 valandos slalomo varžybos Nidoje. Šios varžybos rengiamos nuo 1996 metų. 

– SUP irklenčių “Milk and Blood” bangų rungties varžybos Melnragėje 

-SUP LR irklenčių bangų raižymo čempionatas 

-Milk and Blood 2017 – burlenčių bangų rungties varžybos 

-3D  teoriniai ir praktiniai SUP ir burlenčių seminarai 

-Trakuose ir Melnragėje buvo organizuojamos SUP pasiruošimo bangoms treniruotės 

-Burlenčių ir SUP mokyklos Trakuose. 2017 m. išmokėme palaukti burlentėmis gausų būrį suaugusių ir vaikų. 

-Bendradarbiavimas su spauda, leidybinė veikla vystant burlenčių sporto žinomumą 
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Dalis lėšų skirta varžybinės technikos remontui, techninėms apžiūroms, aptarnavimui, bulenčių mokyklos inventoriaus 

atnaujinimui ir buhalterinės apskaitos sutvarkymui. 

Viešosios įstaigos direktorius dirba visuomeniniais pagrindais.  

Direktorius           Gintas Lapėnas 


