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VIESOSIOS ISTAIGOS,,SPORTAS rR POILSIS,,
2016 M. VEIKLOS ATASKAITA

l. Vie5oji

istaiga ,,Sportas

ir poilsis" isteigta KDno kultiiros ir

sporto

departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2001 sausio 9 d. isakymu Nr. 04

2001 m. sausio 23

d, registruota i juridiniq

ir

asmenq registr4. Siuo metu lstaiga

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 20-(,iai metq, siekiant pletoti sport4
ir kfino kult[r4 Lietuvoje.
Vie5oji istaiga ,,Spoftas

ir poilsis" tai pelno

nesiekiantis ribotos civilines

atsakomybes vieSasis juridinis asmuo, isteigtas tenkinti viesuosius interesus kiino

kult[ros

ir

sporto srityje.2015 metais, steigejo isakymu, buvo patvirtinti vie5osios

istaigos istatai, kuriuose nurodyti Sie veiklos tikslai:

o

Sudaryti s4lygas sporlininkq ir sportuotoiq kultivuojandiq futbolo, kovos

menq, regbio, beisbolo, gimnastikos, stalo teniso ir kitas spofto Sakas, kuriq kultivavimui

gali buti naudojamos jstaigos valdomos k[no kulturos ir sporto patalpos bei inventorius,
kDno

kultlros ir sporto pratyboms;

o

uZimtum4

Didinti atskirq amZiaus ir socialiniq grupiq, ypad vaikq ir jaunimo,
per k[no kultUr4 ir sport4, sudarant jiems s4lygas mankStintis, stiprinti savo

fizini pajegum4;

o

Populiarinti sporto Sakas, kuriq kultivavimui yra naudojamos istaigos
valdomos k[no kultDros ir sporto patalpos ir inventorius, skatinant visuomenes
domejim4si Siomis sporto Sakomis;

o

Padeti kitiems kuno kulturos

ir sporto sistemos

subjektams pletoti krino

kultur4 ir sporlq.

Vie5oji istaiga ,,Sportas
eksploatuoja, priZiDri

ir

ir poilsis"

universalioje sporto saleje ,,Sportima"

sudaro s4lygas, teikdama sporto paslaugas, asmenims naudotis

sporto inventoriumi bei patalpomis: dengtoje futbolo aik5teje, universaliose
(dziudo ir bokso), universalioje, bendro fizinio pasirengimo, bei imtyniq salese.

salese

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

-

balandZio men. Mokomasis treniruodiq procesas istaigoje prasideda 8 val. ryte ir tgsiasi

lki 23 val. vakaro. Nenutriikstamas procesas vyksta

ir

Svendiq bei poilsio dienomis, tuo

metu daZniausiai vykdomos ivairaus lygio varZybos.

Universalioje sporto saleje ,,sportimaoo treniruojasi

ir

vykdo varLybas:

Vilniaus futbolo mokykla, futbolo mokyklos ,,Ateitis", V5[ ,,Zalgirietis'0, VSf ,,Talentq
futbolo akademija", FK ,,Trakai", FK ,,Rotalisoo, Vilniaus futbolo mokyklos ,,Zaibas",

futbolo akademijos VSl ,,Gerumo lietus", futbolo mokykla ,,Ataka", VSf ,,Baltijos

futbolo akademija" moksleiviai, FK ,,Zalgiris", VSI ,,sekmadienio futbolo lyga"
sportininkai, bei kitq futbolo klubq ir megejq komandos.
Universalios arenos ,,Spoftimaoopatalpose yra tinkamos s4lygos sportuoti bei

rengti varLybas Zmonems su negalia, todel 2016 metais, vyko renginys Zmonems
negalia

ir

su

socialinis projektas vaikams, tikslas viesinti Universalios arenos saliq

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

Vie5oji istaiga 2016 finansinius metus baige pelningai t.y. pajamos vir5ijo
s4naudas. Grynasis veiklos rezultatas 8 147 Eur pelno, kuris pagal Lietuvos
Respublikos Vie5qjq istaigq istatym4 bus naudojamas

tik istatuose numatytiems veiklos

tikslams siekti, tiesiogiai skiriamos tenkinant vie5uosius interesus vykdomai veiklai
finansuoti.

2016 m. Vie5oji istaiga ,,Sportas

ir

poilsis" dirbo pelningai, pagal

savo

veiklos galimybes, visokeriopai prisidedama prie Kuno kultDros ir sporto departamento

prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2016-2018 metq strateginiq veiklos

planq

igyvendinimo, kurio pagrindinis veiklos prioritetas yra: ,,Sudaryti sqlygas ugdy'ti sveik4
ir fiziSkai aktyvi4 visuomeng".

Tinkamai eksploatuojame mums patiket4 sporto bazg, teikdami kokybi5kas
sporto paslaugas, atitinkandias keliamus reikalavimus. Sudarome s4lygas organizuoti
konferencijas, seminarus, mokymus, stovyklas bei kitus pana5aus pob0dZio renginius
susijusius su kDno kultDros ir sportu. Didiname uZimtum4 istaigos valdomose patalpose.

2. VSI ,,Sportas ir poilsis" vienintelis dalininkas ir
kultfiros

ir sporto departamentas prie

steigejas yra K[no

Lietuvos Respublikos Vyriausybes, kuris veikia

pagal Vie5qjq istaigq istatymo 7 straipsnyje numatltas funkcijas. 2010 m.birLelio 22 d.
isakymu Nr,Y-222, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2010 m. geguZes

26 d. nutarimu Nr.598 ,,Del vie5qjq jstaigq, kuriq savininke yra valstybe arba kai
valstybe turi daugum4 balsq visuotiniame dalininkq susirinkime, vadovq, jq pavaduotojq
ir vyriausiqjq buhalteriq darbo apmokejimo", istaigai suteike IV kategorij4.

3. Vie5oji istaiga per 2016 metus finansavimo i5 Valstybes biudZeto, KDno
kultDros ir sporto remimo fondo le5q negavo" VSf ,,Sportas ir

Nr.

150 paramos teikimo sutarti gavo param4 i5

sutartyje numatltais tikslais. Veikla vykdoma

poilsis" pagal2015-01-30

UAB ,,Sportland", kuri buvo panaudota

i5

istaigos uZdirbtq pajamq uZ teikiamas

kiino kultUros ir sporto paslaugas, vykdant istatuose nurodyt4 veiklq.
Per 2016 metus buvo uZdirbta 525 795 EUR

:

paslaugas
Pajarnos uZ treniruokliq sales paslaugas
Pajamos uZ universalios sales paslaugas
Pajamos uZ imtyniq sales paslaugas
Pajamos uZ kitq patalpq paslaugas
Kitos pajamos
Parama
Pajamos uZ futbolo sales

431 148 EUR
6 643 EUR

31 168 EUR
33 871 EUR
9 967 EUR
11 545 EUR

1453 EUR

4. 2016 metq gruodZio menesio 31 dienos duomenimis istaigos valdomo
ilgalaikio materialiojo turto likutine verte sudaro 39 786 Eur.
5. 2016 metais ivykdy'ti darbai:

5.1. irengta dar viena universali sale (isigy.ti specializuoti kilimai ,,tatamiai")

vykdyti dziudo treniruotes, kadangi i esam4 dziudo salg netelpa norintys sportuoti;
5.2. idiegla garso technika futbolo aik5teje;
5.3. imontuota Svieslente futbolo aik5teje, kuri rodo varLybq rezultatus, laik4

ir komandq pavadinimus;
5.4. pakeisti pirmo aukito rytines komplekso dalies langai, taip pat pakeisti
vakarines komplekso dalies pirmo aukSto langai, vietoje stiklo paketq;

5.5. siekiant taupyti vandeni isigyi

ir

idiegti santechnikos

prietaisai,

reguliuojantys vandens nuleidimo tDri;

5.6. maZiesiems futbolininkams isigyti maLieji futbolo vartai;

5,7. isigytas smulkus inventorius: laipiojimo virvOs, suolai Zifirovams,
specializuotose sal6se, kuriose yra laikandiosios kolonos, sportininkq saugumui jos
aptrauktos saugia medliaga;

5"8. atnau.iinta internetine svetaine;

5.9. uZtikrinant higieninius reikalavimus isigyti ozonatoriai visoms
specializuotoms salems ir riibinems, kurie Salina kvapus, naikina bakterijas, virusus,
grybelines infekcijas;

5.10. idiegtas Sviesos diodq ap5vietimas futbolo aik5teje, bei keliose
specializuotose salese.

5.1i. Universalioje arenoje pradejo treniruotis dZiudZitsu kovos meno
megejai (p. kalba Svelnumo menas) - japonq kovos menas, pasiZymintis imtyniq,

ir

lauZimo

sm[giavimo elementais. Pirmiausia dZiudZitsq men4 studijavo samurajai,

noredami plikomis rankomis apsiginti nuo kardais ginkluotq uZpuolikq. I5 dZiudZitsu
atsirado

kiti

(tatamiai)

pana5iis menai, kaip dziudo

ir aikido. Todel irengta vieta ir isig)'ti kilimai

vykdlti treniruotes.
6. VSI ,,Sportas ir poilsis" uZdirbtos pajamos skiriamos vie5uosius interesus

tenkinandiai veiklai finansuoti, kas ir sudaro istaigos 2016 m. visas s4naudas

-

517 648

EUR
Veiklos s4naudos:

517 002 EUR

Darbuotojq i5laikymas

219 490 EUR

Nusidevej imas (amortizacij a)

9 571 EUR
152 337 EUR

Patalpq iSlaikymas
RySiq s4naudos

4 242EUR

Transporto i5laikymas

7 175 EUR

Kitos veiklos s4naudos

124 187 EUR
646 EUR

Kitos s4naudos

I d. dirbo 17 darbuotojq ir I darbuotoja
vaiko prieZiDros atostogose, gruodZio 3l d. - 17 darbuotojq ir I darbuotoja vaiko
prieZiiiros atostogose :t.sk. 1- direktorius, 1 - vyr. buhalteris, 9- ivairiis specialistai, 5 7. fstaigoje,2016 m. sausio

valytojos, I

-

darbininkas,

1

-

teisininke-personalo vadove vaiko prieZitiros atostogose.

8. VieSosios !staigos ,,Spoftas ir poilsis" istatuose ndra numatyta kolegialaus

valdymo organo. VieSoji istaiga turi organ4
vienasmeni valdymo organ4

-

-

visuotini dalininkq susirinkim4 ir

vieSosios istaigos direktoriq.

9. Edita StundZiaite direktores pareigas uLima nuo 2014 m. sausio 27
Vadovaujantis Kiino kulturos

ir

d.

sporto departamento prie Lietuvos Respublikos

Vyriausybes 2010 m. liepos 23 d. isakymu Nr. V-257,,Del vie5qiq istaigq, kuriq

k[no kultDros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybes arba kai departamentas turi daugum4 balsq visuotiniame dalininkq
savininkas yra

susirinkime, vadovq menesines algos nustatymo" direktoriui nustatl4as menesines algos
pastovios dalies dydZio koeficientas yra9,2. Taip pat buvo mokama kintamoji dalis 30

proc. pastovios menesines algos nuo 2016 m. birZelio

iki

gruodZio

men. 2016 m.

metines direktores darbo uZmokesdio pajamos sudare 17 073 EUR.

10. VieSoji istaiga iSlaidq iSmokoms su vieSosios istaigos dalininku
susij usiems asmenimis neturej o.

11.2016 metais vykg renginiai, tarptautiniai turnyrai, varZybos:

FK Zalgiris- Jagiellonia ( tarptautines draugiSkos varZybos)
Lietuvos draudikq asociacija (varZybos)
FK Zalgiris - FK Liepaja (tarptautines draugi5kos varZybos)
FK Zalgiris- FS Metta (tarptautines draugi5kos varZybos)
FK Zalgiris- FK Spartaks (tarptautines draugiSkos varZybos)
FK Zalgiris- Wigry (tarptautines draugi5kos varZybos)

Visuomenine organizacija Futbolo senjorq klubas (tarptautines varZybos
vasario

l6-qai dienai pamineti)
Jono Zemaidio vardo vaikq futbolo tumyras

Vilniaus regbio akademija (regbio varZybos)

LFF Spoftland supertaurdFK Zalgiris-FK Trakai

A lyga FK Zalgiris-FK Trakai
A lyga FK Zalgiris-FK

SDduva

A lyga FK Zalgiris- FK

Jonava

VSf ,,Smagu kartu" (draugiSkos varZybos)

UAB Premier Restaurants vaikq futbolo turnyras ,,McDonald's Cup"
ALyga FK Trakai- FK Stumbras
LFF U-21- FK Atlantas (draugi5kos varZybos)

A lyga FK Zalgiris- FC Stumbras
A lyga FK Trakai- FK Lietava
Oro navigacijos darbuotojq futbolo klubas (varZybos)

Lietuvos beisbolo asociacija (beisbolo turnyras)
Beisbolo klubas Vilnius (beisbolo turnyras)
Futbolo mokykla Ateitis CUP 2016 (tarptautinis vaikq futbolo turnyras)

Baltijos futbolo akademija CUP 2016 (tarptautinis vaikq futbolo turnyras)
Sekmadienio futbolo lyga

Imtyniq sale: Aikido Aikikai Asociacija,,Aidas" seminaras
Vilniaus miesto sporto centras (vaikq varZybos)
Bokso sal6 : Vilniaus apskrities bokso federacija (vaikq varZybos)
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