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1. VieSoji istaiga,,Spoftas

ir poilsis" isteigta K[no

Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2001 sausio

kultflros

ir

sporto departamento prie

9 d. isakymu Nr.04 ir 2001 m. sausio 23 d.

iregistruota ijuridiniq asmenq registr4. Siuo metu istaiga eksploatuoja universali4 salg ,,Sportima"

(15 814,76 kv.m) adresu ,{Zuolyno g. 5, Vilnius, kuri 2008 m. gruodZio 23 d. Valstybes turto
panaudos sutartimi Nr.SP-41 perduota naudoti 2O-diai metq , siekiant pletoti sportq ir k[no kultfir4

Lietuvoje.

Vie5oji istaiga ,,Spoftas ir poilsis" tai pelno nesiekiantis ribotos civilines atsakomybes vie5asis
juridinis asmuo, isteigtas tenkinti vie5uosius interesus kuno kulturos ir sporto srityje. 2013 metais,
steigejo isakymu, buvo pakeisti vie5osios istaigos istatai, kuriuose nurodyti Sie veiklos tikslai:

o

Sudaryti sqlygas sportininkq

ir

sportuotojq kultivuojandiq futbolo, kovos menq, regbio,

beisbolo, gimnastikos, stalo teniso
naudojamos istaigos valdomos

ir

kitas sporto Sakas, kuriq kultivavimui gali buti

k[no kultlros ir sporto patalpos bei inventorius, klno

kultlros ir sporto pratyboms;

.

Didinti atskirq amZiaus ir socialiniq grupiq ypad vaikq ir jaunimo, uZimtum4 per klno
kulttr4 ir sport4, sudarant jiems s4lygas mank5tintis, stiprinti savo fizini pajegum4;

o

Populiarinti sporto Sakas, kuriq kultyvavimui yra naudojamos istaigos valdomos klno
kulturos ir sporto patalpos ir inventorius, skatinant visuomenes domejim4si Siomis sporto
Sakomis;

o

Padeti kitiems

klno kult[ros ir sporlo

sistemos subjektams pletoti

k[no kult[r4 ir sport4.

Vie5oji istaiga ,,Sportas ir poilsis" universalioje sporto arenoje ,,Spoftima" eksploatuoja, priZilri

ir

sudaro s4lygas, teikdama sporto paslaugas, asmenims naudotis sporto inventoriumi bei patalpomis

Siose salese: dengtoje futbolo aikSteje, universalioje saleje, bendro
sal6se.

fizinio pasirengimo bei imtyniq

UZdaros futbolo aikStes didZiausias uZimtumas yra sezono metu
t.y. spalio

-

balandLio m6n.

Mokomasis treniruodiq procesas lstaigoje prasideda 8 val. ry.te ir
tgsiasi iki 23 val. vakaro.
Nenutrlkstamas procesas vyksta ir Svendiq bei poilsio dienomis,
tuo metu daZniausiai vykdomos
ivairaus lygio varZybos.

Universalioje sporto saleje ,,Sportima" treniruojasi ir vykdo varLybas: Vilniaus
futbolo
mokyklos, futbolo mokyklos ,,Ateitis", Yi[ ,,Zalgirietis", VS{
,,Talentq futbolo akademija.,, FK
,,Ekranas" futbolo akademija, FK,,Rotalis" moksleiviai, VSf ,,Baltijos futbolo akademija,,

,Vilniaus
miesto futbolo draugija ,,lalgiris", V5{ ,,Sekmadienio futbolo lyga" sportininkai,
bei kitu futbolo
klubq ir megejq komandos.

2013 metais universalioje saleje,,Sportima" apsilanke apie 182 100
sportuojandiqjq, jq tarpe
sporto mokyklq moksleiviai, auk5to sportinio meistri5kumo sporlininkai,
lvairiq sporto klubq nariai

bei megejai. Dengtoje futbolo

aikSteje sezono metu kiekvien4 dien4 apsilanke apie 600
sporluojandiqjq, ne sezono metu apie 200 sportuojandiqjq, bendro fizinio pasirengimo,
imtyniq,
universalioje saleje sezono metu per dien4 apsilanko apie 40 lankytojq, ne
sezono metu apie 20
lankytojq. MaZiausiai sportuojandiqiq apsilanko birZelio, liepos ir rugpjDdio
menesiais.

Universalios sales ,,Sportima" patalpose yra tinkamos sqlygos sportuoti bei rengti
varZybas
neigaliesiems' 2013 metais, kaip ir kiekvienais kitais, buvo suorganizuoti
renginiai

Zmondms su

negalia.

viesoji fstaiga 2013 finansinius metus baige pelningai t.y. pajamos virsijo s4naudas. Grynasis
veiklos rezultatas 10 262 Lt pelno, kuris pagal Lietuvos Respublikos Viesqjq
istaigq istatymo 14 str.
bus naudojamas tik istatuose numatytiems veiklos tikslams siekti, tiesiogiai
skiriamos tenkinant
vie5uosius interesus vykdomai veiklai finansuoti.

2014 m. VieSoji istaiga ,,Sportas ir poilsis" stengsis dirbti pelningai, pagal savo veiklos
galimybes, visokeriopai prisides prie K[no kultr]ros ir sporto departamento prie
Lietuvos
Respublikos Vyriausybes 2013-2015 metq strateginiq veiklos planq
igyvendinimo. Sieksime padeti
Valstybing
sporto pletros strategij4 ir vykdyti toki4 sporto politik4, kad vykdomi sporro
igyvendinti
renginiai, laisvalaikio organizavimas bltq naudingas Salies, Vilniaus miesto
gyventojams, kad fizinis
aktyvumas, sveika gyvensena bfitq prieinama visiems norintiems
sporluoti. Stengsimes, kad
mokiniai turetq geras s4lygas sportuoti laisvu nuo pamokq metu, rlpinsimes jq
uZimtumu, paddsime

tobuleti fiziskai, skatinsime aktyvq laisvalaikio praleidimq. Stengsimes
tinkamai eksploatuoti mums
patiket4 sporto bazE, teikdami kokybiSkas sporto paslaugas, atitinkandias
keliamus reikalavimus.
Kadangi vieSosios istaigos pelno siekimas nera pagrindinis tikslas, stengsimes gerinti
paslaugq
kokybg, nedidindami ikainiq. Sudarysime sElygas organizuoti konferencijas,
seminarus, mokymus,
bei kitus panaSaus pobrldZio renginius susijusius su klno kultfiros ir sportu.
Didinsime uZimtum4

istaigos valdomose patalpose, optimizuosime valdymo struktfir4, kad maZesndmis s4naudomis
pasiektume geresni rezultatq.

2. VSI ,,Spoftas

ir

poilsis" vienintelis dalininkas

ir

steigejas yra

Klno kulturos ir

sporto

departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybds, kuris veikia pagal Vie5qjq istaigq istatymo 7

straipsnyje numatytas funkcijas. 2010m. birZelio 22 d. isakymu Nr.V-222 ,vadovaujantis Lietuvos

Respublikos Vyriausybes 2010m. geguZes 26

d. nutarimu Nr.598 ,,Del vieSqjq istaigq, kuriq

savininke yra valstybe arba kai valstybe turi daugum4 balsq visuotiniame dalininkq susirinkime,

jq pavaduotojq ir vyriausiqjq buhalteriq darbo apmokejimo", istaigai suteike IV kategorij4.
3. Vie5oji istaiga per 2013 metus finansavimo i5 Valstybes biudZeto, paramos ir labdaros i5

vadovq,

paramos teikejq,

Klno kultUros ir sporto remimo fondo le5q negavo. Visa veikla buvo vykdoma

i5

istaigos uZdirbtq pajamq uZ teikiamas klno kultlros ir sporto paslaugas, vykdant istatuose nurodyt4

v-

veiklq.
Per 2013 metus buvo uZdirbta 1 553 076

Lt :

uZdaros futbolo aik5tes

1 321 061

Lt

imtyniq sales

72 990 Lt

universalios salds

8l

bendro fizinio pasiruoSimo sales

20 500 Lt

kitos pajamos uZ eksploatacij4, reklam4 ir pan.

57 325 Lt

200 Lt

4. Per ataskaitini laikotarpi istaiga i5 savo pajamq isigijo ilgalaikio materialiojo turto

uZ

11

167 Lt. Buvo isigyta kompiuterine technika.
5. VSI ,,Sportas
.J

ir poilsis" uZdirbtos pajamos skiriamos viesuosius interesus tenkinandiai veiklai

finansuoti, kas ir sudaro lstaigos 2013 m. visas sqnaudas

Veiklos s4naudos:
Darbuotojq i5laikymas
Nusi devej imas (amort izacij a)

Patalpq iSlaikymas

-

1 542 814

Lt:

1 542 050

Lt

978 686 Lt
20

zlt

Lt

407 016 Lr.

Ry5iq s4naudos

t3 732Lt

Transporlo iSlaikymas

29 469 Lt

Kitos veiklos s4naudos

91 936 Lt

Kitos s4naudos

1 764

Lt

6. |staigoje,2Ol3 m. sausio 1 d. dirbo 17 darbuotojq, gruodZio

3l d. - 18 darbuotojq:t.sk.

1-

direktorius, 1-direktoriauspavaduotojas, 1-vyr.buhalteris,8-ivair[sspecialistai(l-teisininkepersonalovadove, 1-vadybininkas,6- administratoriai),6-valytojos, 1--darbininkas.

7. DidelE dali s4naudq apie 26 procentus sudaro patalpq i5laikymas: elektra, dujos, vanduo,
inZineriniq komunikacijq prieZilra, pastato draudimo i5laidos ir
su Sodros mokesdiais

kt.. Darbuotojq i5laikymo

s4naudos

ir atostogq kaupiniais sudaro apie 63 procentus visq s4naudq.

ir poilsis" vadovavo direktorius nuo istaigos,isteigimo 2001m. sausio 24 d.
Klno kultlros ir sporto departamento prie LR Vyriausybes 2010 m. liepos 23 d.

8. VSI ,,Sportas
Vadovaujantis

lsakymu Nr.V-257 ,, Del vie5qjq istaigq, kuriq savininkas yra klno kultlros ir sporlo departamentas

prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes arba kai departamentas turi daugum4 balsq visuotiniame
dalininkq susirinkime, vadovq m6nesinds algos nustatymoo'direktoriui nustatytas menesines algos
pastoviosios dalies dydZio koeficientas yra 9,2. Taip pat buvo mokama kintamoji dalis 50 proc.
\<-

pastovios mdnesinds algos

,

kadangi praejusiais metais vie5oji istaiga dirbo pelningai, pajamos

vir5ijo s4naudas. 2013 m. metin6s direktoriaus darbo uZmokesdio pajamos sudare 84742,88 Lt.
9. VieSosios istaigos ,,Sportas

Vie$oji istaiga turi organ4

-

ir poilsis"

istatuose ndra numatyta kolegialaus valdymo organo.

visuotini dalininkq susirinkim4

ir

vienasmeni valdymo organ4

-

vieSosios istaigos direktoriq.

10. Vie5oji istaiga i5laidq i5mokoms su vieSosios istaigos dalininku susijusiems asmenimis
neturejo.
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