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1. Vie5oji fstaiga ,,Sportas ir poilsis" isteigta Kuno kulturos ir sporto departamento

prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2001 sausio 9 d. isakymu Nr. 04 ir 200t m. sausio 23 d.

uZregistruota juridiniq asmenq registre. Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2O2O m. sausio 15 d.

nutarimu Nr. 33 ,,Del vie5qjq istaigq savininko ir dalininko teisiq ir pareigq igyvendinimo" vie5osios

istaigos ,,Sportas ir poilsis" savininkes teises ir pareigos pavestos igyvendinti Lietuvos Respublikos

Svietimo, mokslo ir sporto ministerijai. Siuo metu istaiga eksploatuoja universali4 salg ,,Sportima"

(15 8t4,76 kv.m) adresu ,{Zuolyno g. 5, Vilnius, kuri 2008 m. gruodZio 23 d. Valstybes turto

panaudos sutartimi Nr. SP-41 perduota naudoti 2}-diai metq, siekiant pletoti sport4 ir klno kultUr4

Lietuvoje.

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

viesasis juridinis asmuo, isteigtas tenkinti viesuosius interesus kuno kultlros ir sporto srityje.2015

metais, steigejo isakymu, buvo patvirtinti vie5osios istaigos istatai, kuriuose nurodyi Sie veiklos

tikslai:

. Sudaryti s4lygas sportininkq ir sportuotoiq kultir,uojandiq futbolo, kovos menq,

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

naudojamos istaigos valdomos klno kult[ros ir sporto patalpos bei inventorius, ktno kultlros ir

sporto pratyboms; 

Didinti atskiry amZiaus ir socialiniq grupiq, ypad vaikq ir jaunimo, uZimtum4

per klno kultrlr4 ir sport4, sudarant jiems s4lygas mank5tintis, stiprinti savo fizinipajegum4;

. Populiarinti sporto Sakas, kuriq kultivavimui yra naudojamos istaigos valdomos

kuno kult[ros ir sporto patalpos ir inventorius, skatinant visuomenes domejim4si Siomis sporto

Sakomis;
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ir sport4. 
o Padeti kitiems k[no kulturos ir sporto sistemos subjektams pletoti klno kulttr4

Vie5oji fstaiga ,,Sportas ir poilsis" universalioje sporto saleje ,,Sportima" eksploatuoja,

priZitri ir sudaro s4lygas, teikdama sporto paslaugas, asmenims naudotis sporto inventoriumi bei

patalpomis: dengtoje futbolo aik5teje, universaliose saldse (dziudo ir bokso), universalioje, bendro

fizinio pasirengimo, bei imtyniq salese.

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

men. Mokomasis treniruodiq procesas istaigoje prasideda 8 val. ry.te ir tgsiasi iki 23 val. vakaro.

Nenutrtkstamas 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", vie5osios istaigos ,,2algirietis", vie5osios istaigos ,,Talentq

futbolo akademija", vie5osios istaigos vaikq futbolo akademija ,,GeleZinis vilkas", futbolo klubo

,,Rotalis", futbolo akademijos vie5osios istaigos ,,Gerumo lietus", futbolo mokyklos ,,Nike"

vie5osios istaigos ,,Baltijos futbolo akademija" moksleiviai, futbolo klubo ,,Lalgiris", futbolo klubo

,,Riteriai", ,,Vilniaus Ozo gimnazija" (merginq ir vaikinq grupes), A.Narbekovo futbolo akademijos,

futbolo mokyklos ,,Margiris", vie5osios istaigos ,,Sekmadienio futbolo lyga" sportininkai, bei kitq

futbolo klubq ir megejq komandos; Vilniaus miesto sporto centro, Lietuvos imtyniq federacijos,

vie5osios istaigos Vilniaus dziudo ir imtyniq sporto klubo ,,Viesulas", sporto klubo ,,Auksinis

lokys", sporto klubo ,,Sportimore" ir kitq sporto klubq imtynininkai, boksininkai ir kt. sporto Sakq

sportininkai ir sportuotojai.

Universalios arenos ,,Sportima" patalpose yra tinkamos s4lygos sportuoti bei rengti

varZybas ir socialinius projektus vaikams, jq tikslas vie5inti universalios arenos saliq teikiamas

paslaugas, skatinti vaikus pasirinkti sporto 5ak4 universalioje arenoje ,,Sportima".

2020 m. Vie5oji istaiga,,Sportas ir poilsis" dirbo visokeriopai prisidedama prie 20lI-
2020 metu, valstybines sporto pletros strategijos tikslo ,,sudary.ti s4lygas visq Lietuvos socialiniq

grupiq itraukimui i sporto veikl4, taip sprendLiant rtin svarbius visuomenes sanglaudos, gyvenimo

kokybes gerinimo, gyventojq sveikatos ir sveikos gyvensenos, didesnio darbingumo, laisvalaikio

uZimtumo uZdavinius ir kartu sukuriant socialini pagrind4 didelio meistri5kumo sportininkq rengimo

sistemai" igyvendinimo.

Tinkamai eksploatuojame mums patiket4 sporto bazg, teikdami kokybi5kas sporto

paslaugas, atitinkandias keliamus reikalavimus. Sudarome s4lygas organizuoti konferencijas,

seminarus, moklmus, stovyklas bei kitus pana5aus pob[dZio renginius susijusius su kuno kultlra ir

sportu. Didiname uZimtum4 istaigos valdomose patalpose.
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2. Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2020 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. 33 ,,Del

vie5qjq istaigq savininko ir dalininko teisiq ir pareigq igyvendinimo" VSf ,,Sportas ir poilsis"

savininkes teises ir pareigos pavestos Lietuvos Respublikos Svietimo, sporto ir mokslo ministerijai,

k.uri 2020 m. vasario 26 d. isakymu Nr. P1-83 ,,D61 vie5osios istaigos ,,Sportas ir poilsis" kategorijos

nustatymo, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2010 m. geguZes 26 d. ruiarimu Nr.

598 ,,Ddl vie5qjq istaigq, kuriq savininke yra valstybe arba kai valstybe turi daugum4 balsq

visuotiniame dalininkq susirinkime, vadolrl, jq pavaduotojq ir vyriausiqjq buhalteriq darbo

apmokejimo", istaigai suteike IV kategorij4.

Per 2020 metus buvo gauta 301 594 EUR:

Pajamos uZ futbolo sales paslaugas

Pajamos uZ treniruokliq sales paslaugas

Pajamos uZ universaliq saliq paslaugas

Pajamos uZ imtyniq sales paslaugas

Pajamos uZ kitq patalpq paslaugas

Kitos pajamos

Vie5oji istaiga 2020 finansinius metus baige nuostolingai t.y. s4naudos viriijo pajamas.

Grynasis preliminarus veiklos rezultatas 63 035 Eur nuostolis.

4. 2020 metq gruodZio menesio 31 dienos duomenimis istaigos valdomo ilgalaikio

materialiojo turto likutine verte sudare 55 286 Eur.

5. Nuo 2020 m. kovo 13 d. iki birZelio 16 d. ir nuo spalio 28 d. iki gruodZio 31 d. del

COVID-19 pandemijos buvo sustabdyta (i5skyrus auk5tojo meistri5kumo sportininkus) {staigos

veikla. Taip pat nustadius viruso atvejf fstaigoje veikla buvo pilnai sustabdyta spalio 23 d.,

dezinfikuotos visos patalpos, po savaites paskelbtas visuotinis karantinas. Tai yra istaiga negalejo

teikti paslaugq pilnu pajegumu daugiau nei 5-kis mdnesius per metus. AtsiZvelgiant i tai, kad {staiga

didLiqqpajamq dali uZdirba spalio-balandZio mdnesiais, 2020 mett4 istaigos pajamos sudare tik Siek

tiek daugiau nei pusg 2019 metq pajamq. Todel dalies 2020 metarrrs planuotq darbq atlikti nebuvo

galimybiq.

6.2020 metais ivykdlti einamieji darbai:

6. 1 . Atlikti prie5gaisrines signalizacij os atnauj inimo darbai;

6.2. Atlikti lauko ir vidaus ap5vietimo valdymo montavimo darbai;

6.3. Parengtas projektas ir sudarytos s4matos buitiniq patalpq paprastajam remontui;

6.4. Atnaujinta santechnika tualetuose ir rflbinese, pakeisti praustuvai, pakeistos duSq

zarnos;

6.5. Atlikti irangos atnaujinimo darbai vienoje i5 3 katiliniq (sumontuoti papildomi

modemls voZtuvai);

232 76t EUF.I

5 632 EUR

22 375 EUF.

27 t64 EUP.

6 755 EUR

6 907 EUR
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6.6. Pakeistas bendro naudojimo patalpq ap5vietimas LED diodinio ap5vietimo

Sviestuvais 15 vnt;

auk5te;

6.7. Sumontuoti nauji avariniai Sviestuvai;

6.8. Sumontuoti oro reguliavimo kondicionieriai universalioje (dziudo) saleje Il-ame

6.9. Atlikti sporto inventoriaus atnaujinimo darbai (suvirinti futbolo vartai)

6.10. Siekiant didinti uZimtumq vasaros sezono metu isigytas laisvalaikio ir pramogrl

inventorius (mini golfo 9 takeliai, kitas inventorius);

6.11. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2020 m. geguZes 7 d. isakymu

Nr. D1-267 ,,Del finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemong ,,Atsinaujinandiq

energijos i5tekliq (saules, vdjo, geotermines energijos, biokuro ar kitq) panaudojimas visuomenines

ir gyvenamosios (ivairiq socialiniq grupiq asmenims) paskirties pastatuose" vie5osios istaigos

,,Sportas ir poilsis" projektui ,,Atsinaujinandiq energijos i5tekliq (saules) panaudojimas universalioje

sporto arenoje Sportima" skirtas finansavimas i5 Klimato kaitos programos. [staiga 2020 m. birZelio

12 d. pasira5e, projektq finansavimo klimato kaitos programos le5omis teikiant subsidij4, sutarti su

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektq valdymo agentura (subsidijos verte ne

didesne kaip 170207,73 € ir ne didesne, kaip 80 % visos projekto vertes). Tai sudarys galimybE

tauplti elektros energij4. Siuo metu vykdomas saules elektrines rangos darbq viesasis pirkimas.

7. VSI ,,Sportas ir poilsis" 2020 m. s4naudas sudaro - 364 629 EUR

Veiklos s4naudos:

Darbuotojq i5laikymas

Nusidevej imas (amort izacija)

Patalpq i5laikymas ir remontas

Ry5iq s4naudos

Transporto i5laikymas

Kitos veiklos s4naudos

8. {staigoje 2020 m. sausio 1 d. dirbo 14 darbuotojq ir 1 darbuotoja vaiko prieZilros

atostogose, gruodZio 31 d. - 13 darbuotojq, tame skaidiuje 1 - direktore,T - ivairDs specialistai, 5 -
valytojos, t 2 darbuotojos vaiko prieZitros atostogose tame skaidiuje 1 - vyr. buhaltere ir 1

administratord. Per 2020 mettts {staigoje nebuvo atleistas nd vienas darbuotojas, del prieZasdiq

susijusiq su COVID-19 pandemija. Karantinq metu, sumaZejus darbo kr[viui, darbuotojams buvo

skelbiama prastova arba daline prastova. Taip pat, visiems, galintiems atlikti darbus i5 namq, buvo

sudary.tos s4lygos dirbti nuotoliniu bDdu.

155 097 EUR

21 812 EUR

131 533 EUR

3 554 EUR

2 208 EUR

s0 425 EUR
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9. Vie5osios istaigos ,,Sportas ir poilsis" istatuose nera numatyta kolegialaus valdymo

organo. Vie5oji istaiga turi organ4 - visuotini dalininkq susirinkim4 ir vienasmeni valdyrno organ4 -
vie5osios istaigos direktoriq.

10. Edita StundZiaite direktores pareigas vykdo nuo 2014 m. sausio 27 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybds2020 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. 33 ,,DelvieSqiq

istaigq savininko ir dalininko teisiq ir pareigq igyvendinimo" {staigos savininko teises ir pareigas

per6mus Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministerijai nuo 2020 m. vasario 1 d.

direktorei buvo nustatltas mdnesines algos pastovios dalies 9,7 bazinir4 menesiniq algq dydZio

koeficientas. Taip pat nuo 2020 m. vasario 1 d. iki gruodZio 31 d. buvo nustaty'ta 40 proc. pastovios

mdnesinds algos dydZio kintamoji darbo uZmokesdio dalis. 2020 m. metinds direktores darbo

uZmokesdio pajamos sudare 24 498 EUR (bruto).

11. VieSoji istaiga i5laidq i5mokoms su vie5osios istaigos dalininku susijusiems

asmenimis neturejo.

12. 2020 metais vykg renginiai, tarptautiniai turnyr ai, v arlybos:

Futbolo mokykla Ateitis CUP 2020 (tarptautinis vaikq futbolo tumyras), vyko 2

savaitgaliai.;

Baltijos futbolo akademija CUP 2020 (tarptautinis vaikq futbolo tumyras), vyko 4

savaitgalius.;

Sekmadienio futbolo lyga vyko 10 savaitgaliq (sekmadieniais);

Lietuvos draudikq asociacija (draugi5kos varZybos);

Futbolo klubas (toliau tekste - FK) ,, Riteriai" - FK ,,Jalgava" Latvija (tarptautines

draugi5kos varZybos);

FK,, Riteriai "- FK ,,Metta" Latvlja (tarptautines draugi5kos varZybos);

FK,,Zalgiris"- FK,,Neman" Baltarusija (tarptautines draugi5kos varZybos);

FK ,,Zalgiris" - FK ,,Jalgava" Latvija (tarptautines draugiSkos varZybos);

V5{ Futbolo klubas ,,Draugai" (tarptautines futbolo senjorq varZybos vasario l6-qai

dienai pamineti);

Edukacinis, Sventins vaikq futbolo turnyras ,,Prezidento Jono Lemaidio taure";

Lietuvo s futbolo federacij o s,,supertaure " FK,,Zalgiri s"- FK,, S [duva" ;

A lygos varZybos:

FK"i,algiris" - FK "PaneveZys";

FK "Riteriai"- FK "Kauno Lalgiris";

VSI Sporto klubas ,,Auksinis lokys" (Vilnius cup laisvosios imtynes ir moterq imtynes

varZybos);

Lietuvos Tautiniq imtyniq federacija (Lietuvos vaikq dempionatas);



13.2021 metais planuojami darbai:

13.1. Saules elektrines irengimas ant universalios arenos,,Sportima" stogo;

13.2. Kasmetinis einamasis pastato remontas, kuris pades palai$ti tvark4

v aizdy universalioj e arenoj e,,Sportima" ;

13.3. Del neai5kios situacijos su COVID-19 2021metais planuoti metines

i5laidas bei uZduoti s 2021 metais galimybes sumaZejusios.

Direktore

ir estetini

pajamas ir

Edita StundLiaite


