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1. Vie5oji istaiga,,Sportas ir poilsis" isteigta K[no kultlros ir sporto departamento prie

Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2001 sausio 9 d. isakymu Nr.04 ir 2001 m. sausio 23 d.

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

(15 8t4,16 kv.m) adresu ,{Zuolyno g. 5, Vilnius, kuri 2008 m. gruodZio 23 d. Valstybes turto

panaudos sutartimi Nr.SP-41 perduota naudoti 2}-ilai metq, siekiant pletoti sport4 ir k[no kultUr4

Lietuvoje.

Vie5oji istaiga ,,Sportas ir poilsis" tai pelno nesiekiantis ribotos civilines atsakomybes vie5asis

juridinis asmuo , fsteigtas tenkinti viesuosius interesus kflno kultflros ir sporto srityje. 2013 metais,

steigejo isakymu, buvo patvirtinti vie5osios istaigos istatai, kuriuose nurodyti Sie veiklos tikslai:

o Sudaryti sQlygas sportininkq ir sportuotoiq kultivuojandiq futbolo, kovos menq, regbio,

beisbolo, gimnastikos, stalo teniso ir kitas sporto Sakas, kuriq kultivavimui gali buti

naudojamos istaigos valdomos kflno kult[ros ir sporto patalpos bei inventorius, k[no

kultlros ir sporto pratyboms;

o Didinti atskirq amZiaus ir socialinir+ grupiq ypad vaikq ir jaunimo, uZimtum4 per ktno

kultflr4 ir sport4, sudarant jiems s4lygas mank5tintis, stiprinti savo fizinipajegum4;

o Populiarinti sporto Sakas, kuriq kultivavimui yra naudojamos istaigos valdomos klno

kultlros ir sporto patalpos ir inventorius, skatinant visuomenes domejim4si Siomis sporto

Sakomis;

o Padeti kitiems k[no kultlros ir sporto sistemos subjektams pletoti kflno kultur4 ir sport4.

Vie5oji istaiga ,,Sportas ir poilsis" universalioje sporto saleje ,,Sportima" eksploatuoja, priZi[ri ir

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

dengtoje futbolo aikSteje, universalioje saleje, bendro fizinio pasirengimo bei imtyniq salese.

UZdaros futbolo aik5tes didZiausias uZimtumas yra sezono metu t.y. spalio - balandLio men.

Mokomasis treniruodiq procesas istaigoje prasideda 8 val. ryte ir tgsiasi iki 23 val. vakaro.
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Nenutrukstamas procesas vyksta ir Svendiq bei poilsio dienomis, tuo metu daZniausiai vykdomos

ivairaus lygio varZYbos.

universalioje sporto saleje ,,sportima" treniruojasi ir vykdo varZybas: vilniaus futbolo

mokyklos, futbolo mokyklos ,,Ateitis", v5[ ,,zalgirietis'0, v5[ ,,Talentq futbolo akademija'o' FK

,,Trakai.., FK ,,Rotaliso', Vilniaus futbolo mokyklos ,,Laibas", futbolo akademijos VBI "Gerumo

rietus.., v5{ ,,Bartijos futbolo akademija,. moksreiviai ,vilniaus miesto futbolo draugija ,,zalgiris",

v5{ ,,sekmadienio futbolo lyga" sportininkai, bei kitq futbolo klubq ir megejq komandos'

20!4 metais universalioje saleje,,Sportima" apsilanke apie 185 000 sportuojandiqiq' jq tarpe

sporto mokyklq moksleiviai, auksto sportinio meistriskumo sportininkai, ivairiq sporto klubq nariai

bei megejai. Dengtoje futbolo aiksteje sezono metu kiekvien4 dien4 apsilanke apie 600

sportuojandiqiq, ne sezono metu - apie 200 sportuojandiqjq, bendro fizinio pasirengimo' imtyniq'

universalioje saleje sezono metu per dien4 apsilanko apie 40 lankl4ojq' ne sezono metu apie 20

lankytojq. MaZiausiai sportuojandiqiq apsilanko birZelio, liepos ir rugpjtdio menesiais'

Universalios sales ,,Sportima" patalpose yra tinkamos s4lygos sportuoti bei rengti vatLybas

Zmonems su negalia, todel 2014 metais, kaip ir kiekvienais kitais, vyko renginiai zmondms su

speciaiiaisias Poreikiais.

viesoji istaiga 2Ol4 finansinius metus baige pelningai t.y. pajamos virsijo s4naudas' Grynasis

veiklos rezultatas 41542Lt pelno, kuris pagal Lietuvos Respublikos viesqiq istaigq fstatymo 14 str'

bus naudojamas tik fstatuose numatltiems veiklos tikslams siekti, tiesiogiai skiriamos tenkinant

viesuosius interesus vykdomai veiklai finansuoti'

2015m.vieSojiistaiga,,sportasirpoilsis"stengsisdirbtipelningai'pagalsavoveiklos

galimybes, visokeriopai prisides prie Klno kulttros ir sporto departamento prie Lietuvos

Respublikos vyriausybds 2014-2016 metq strateginio veiklos plano igyvendinimo' kurio pirmasis

veikros prioritetas yra: ,,Sudaryti s4rygas ugdyti sveik4 ir fiziskai aktyvi4 visuomeng"' Sieksime

padeti lgyvendinti valstybing sporto pletros strategij4 ir vykdyti toki4 sporto politik4' kad vykdomi

sporto renginiai, laisvalaikio organizavimas butq naudingas Salies, vilniaus miesto gyventojams' kad

fizinis akqvumas, sveika gyvensena bfltq prieinama visiems norintiems sportuoti. Stengsimes, kad

mokiniai turetq geras s4lygas sportuoti laisvu nuo pamokq metu, rlpinsimes jq uZimtumu' padesime

tobuleti fiziskai, skatinsime aktyvq laisvalaikio praleidim4. Tinkamai eksploatuosime mums patiket4

sporto bazg, teikdami kokybiskas sporto pasraugas, atitinkandias keliamus reikalavimus. Kadangi

viesosios istaigos perno siekimas nera pagrindinis tikslas, stengsimes gerinti paslaugq kokybg,

nedidindami ikainiq. Sudarysime s4rygas organizuoti konferencijas, seminarus, mokymus, bei kitus

panasaus pobudZio renginius susijusius su kfino kultfros ir sportu' Didinsime uzimtum4 istaigos

valdomose patalpose, optimizuosime valdymo struktflr4, kad maLesnemis s4naudomis pasiektume

geresnf rezultatq.
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2. VSI ,,Sportas ir poilsis" vienintelis dalininkas ir steigejas yra Klno kulturos ir sporto
departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes, kuris veikia pagal Viesqjq istaigq istatymo 7
straipsnyje numatytas funkcijas. 20I0m. 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,
vadovq, jq pavaduotojq ir vyriausiqiq buhalteriq darbo apmokejim6", fstaigai suteike IV kategorij4.

3. Vie5oji istaiga per 2014 metus finansavimo i5 Valstybes biudZeto, paramos ir labdaros iS
paramos teikejq, K[no kult[ros ir sporto rdmimo fondo lesq negavo. Visa veikla buvo vykdoma iS

fstaigos uZdirbtq pajamq uZ teikiamas kuno kulttros ir sporto paslaugas, vykdant istatuose nurody4
veikl4.

Per2014 metus buvo uZdirbta 1 531 000 Lt:
uZdaros futbolo aik5tes

imtyniq sales

universalios sales

bendro fizinio pasiruo5imo sales

kitos pajamos uZ eksploatacij1,reklam4 ir pan.

4. Per ataskaitini laikotarpi istaiga i5 savo pajamq fsigijo ilgalaikio materialiojo turto uZ 4840 Lt.
Buvo isigyta kompiuterine technika.

5' VSI ,,Sportas ir poilsis" uZdirbtos pajamos skiriamos viesuosius interesus tenkinandiai veiklai
finansuoti, kas ir sudaro istaigos 2ol4 m. visas s4naudas - 1 4g3 45g Lt

| 303 642Lt

89 425 Lt

84 735 Lt

t7 320Lt

35 878 Lt

1 481 636Lt

947 725 Lt

20 6t2Lt

371 660Lt

t4 616Lt

17 83t Lt

L09I92Lt

t 822Lt

Veiklos s4naudos:

Darbuotojq i5laikymas

Nusidevej imas (amort izacq a)

Patalpq i5laikymas

Ry5iq s4naudos

Transporto i5laikymas

Kitos veiklos s4naudos

Kitos sqnaudos

6. fstaigoje,2014 m. sausio 1 d. dirbo 17 darbuotojq, gruodZio 31 d. - 17 darbuotojq: t.sk. 1-

direktorius, 1 - r,yr.buhalteris, 9- ivairus specialistai (1 - teisininko-personalo vadove, 2

vadybinink ai, 6 - administratoriai), 5 - valytoj oS, I - darbininkas.
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7. Didelg dali s4naudq apie 25 procentus sudaro patalpq i5laikymas: elektra, dujos, vanduo,

inZineriniq komunikacijq prieZitra, pastato draudimo iSlaidos ir kt.. Darbuotojq i5laikymo s4naudos

su Sodros mokesdiais ir atostogq kaupiniais sudaro apie 63 procentus visq s4nau dt4. 2014 metais

darbuotojq i5laikymo s4naudos padidejo del direktoriaus atSaukimo iS einamq pareigq, kuris

istaigoje dirbo nuo jo ikflrimo ir buvo nepanaudojgs 298 kalendorines dienas kasmetiniq atostogtl,

todel jam buvo i5moketa nepanaudotq atostogq kompensacija 70673 litai, su Sodros mokesdiais

92567 Lt.

8. VSI ,,Sportas ir poilsis" nuo 2074 m. sausio 27 dienos vadovavo steigejo paskirta nauja

direktore.Vadovaujantis K[no kulturos ir sporto departamento prie LR Vyriausybes 2010 m.liepos
23 d. isakymu Nr.V-257 ,, Del vie5qjq istaigq, kuriq savininkas yra klno kultlros ir sporto

departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes arba kai departamentas turi daugum4 balsq

visuotiniame dalininkq susirinkime, vador,q mdnesines algos nustatymo" direktoriui nustatytas

menesines algos pastoviosios dalies dydZiokoeficientas yra9,2. Taip pat buvo mokama kintamoji
dalis iki 50 proc. pastovios menesines algos , kadangi praejusiais metais viesoji istaiga dirbo
pelningai, pajamos virSijo s4naudas. 2014 m. metines direktores darbo uZmokesdio pajamos sudare

12 931 Lt.

9' Vie5osios fstaigos ,,Sportas ir poilsis" istatuose ndra numatyta kolegialaus valdymo organo.

Vie5oji lstaiga turi organ4 - visuotini dalininkq susirinkim4 ir vienasmeni valdymo organ4 -
vie5osios istaigos direktoriq.

10. Vie5oji istaiga i5laidq i5mokoms su vie5osios istaigos dalininku susijusiems asmenimis

neturejo.
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