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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „SPORTAS IR POILSIS“ 

2018 M. VEIKLOS ATASKAITA 

 

 

1. Viešoji  įstaiga „Sportas ir poilsis“ įsteigta Kūno kultūros ir sporto 

departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 sausio 9 d. įsakymu Nr. 04 ir 

2001 m. sausio 23 d. registruota į juridinių asmenų registrą. Šiuo metu įstaiga 

eksploatuoja universalią salę „Sportima“ 

 (15 814,76 kv.m) adresu Ąžuolyno g. 5, Vilnius, kuri 2008 m. gruodžio 23 d. Valstybės 

turto panaudos sutartimi Nr.SP-41 perduota naudoti 20-čiai metų, siekiant plėtoti sportą 

ir kūno kultūrą Lietuvoje. 

Viešoji įstaiga „Sportas ir poilsis“  tai pelno nesiekiantis ribotos civilinės 

atsakomybės viešasis juridinis asmuo, įsteigtas tenkinti viešuosius interesus kūno 

kultūros ir sporto srityje. 2015 metais, steigėjo įsakymu, buvo patvirtinti viešosios 

įstaigos įstatai, kuriuose nurodyti šie veiklos tikslai: 

 Sudaryti sąlygas sportininkų ir sportuotojų kultivuojančių futbolo, kovos 

menų, regbio, beisbolo, gimnastikos, stalo teniso ir kitas sporto šakas, kurių kultivavimui 

gali būti naudojamos įstaigos valdomos kūno kultūros ir sporto patalpos bei inventorius, 

kūno kultūros ir sporto pratyboms; 

 Didinti atskirų amžiaus ir socialinių grupių, ypač vaikų ir jaunimo, 

užimtumą per kūno kultūrą ir sportą, sudarant jiems sąlygas mankštintis, stiprinti savo 

fizinį pajėgumą; 

 Populiarinti sporto šakas, kurių kultivavimui yra naudojamos įstaigos 

valdomos kūno kultūros ir sporto patalpos ir inventorius, skatinant visuomenės 

domėjimąsi šiomis sporto šakomis; 

 Padėti kitiems kūno kultūros ir sporto sistemos subjektams plėtoti kūno 

kultūrą ir sportą. 
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Viešoji įstaiga „Sportas ir poilsis“ universalioje sporto salėje „Sportima“ 

eksploatuoja, prižiūri ir sudaro sąlygas, teikdama sporto paslaugas, asmenims naudotis 

sporto inventoriumi bei patalpomis: dengtoje futbolo aikštėje, universaliose salėse 

(dziudo ir bokso), universalioje, bendro fizinio pasirengimo,  bei imtynių salėse. 

Uždaros futbolo aikštės didžiausias užimtumas yra sezono metu t.y. spalio – 

balandžio mėn. Mokomasis treniruočių procesas įstaigoje prasideda 8 val. ryte ir tęsiasi 

iki 23 val. vakaro. Nenutrūkstamas procesas vyksta ir  švenčių  bei poilsio dienomis, tuo 

metu dažniausiai vykdomos įvairaus lygio varžybos.  

Universalioje sporto salėje „Sportima“ treniruojasi ir vykdo varžybas: 

Vilniaus futbolo mokykla, futbolo mokyklos „Ateitis“, VšĮ „Žalgirietis“, VšĮ „Talentų 

futbolo akademija“, VšĮ vaikų futbolo akademija „Geležinis vilkas“, FK „Trakai“, FK 

„Rotalis“, futbolo akademijos VšĮ „Gerumo lietus“, FM „Nikė“ VšĮ „Baltijos futbolo 

akademija“ moksleiviai, FK „Žalgiris“, „Vilniaus Ozo gimnazija“ (merginos), 

A.Narbekovo futbolo akademija, FM „Margiris“, VšĮ „Sporto rinkodara“, VšĮ 

„Sekmadienio futbolo lyga“ sportininkai, bei kitų futbolo klubų ir mėgėjų komandos. 

Universalios arenos „Sportima“ patalpose yra tinkamos sąlygos sportuoti bei 

rengti varžybas ir  socialinius projektus vaikams, jų tikslas viešinti Universalios arenos 

salių teikiamas paslaugas, skatinti vaikus pasirinkti sporto šaką Universalioje arenoje 

„Sportima“. Socialinių projektų ir Vilniaus miesto vaikų šventės išlaidų suma 2018 m 

sudarė 4 668 Eur. 

Viešoji įstaiga 2018 finansinius metus baigė pelningai t.y. pajamos viršijo 

sąnaudas.  Grynasis veiklos rezultatas 25 984 Eur pelno. 

2018 m. Viešoji įstaiga „Sportas ir poilsis“ dirbo pelningai, pagal savo 

veiklos galimybes, visokeriopai prisidėdama prie Kūno kultūros ir sporto departamento 

prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016-2018 metų strateginių veiklos planų 

įgyvendinimo, kurio pagrindinis veiklos prioritetas yra: „Sudaryti sąlygas ugdyti sveiką 

ir fiziškai aktyvią visuomenę“.  

Tinkamai eksploatuojame mums patikėtą sporto bazę, teikdami kokybiškas 

sporto paslaugas, atitinkančias keliamus reikalavimus. Sudarome sąlygas organizuoti 

konferencijas, seminarus, mokymus, stovyklas bei kitus panašaus pobūdžio renginius 

susijusius su kūno kultūra ir sportu. Didiname užimtumą įstaigos valdomose patalpose. 

2. VšĮ „Sportas ir poilsis“ vienintelis dalininkas ir steigėjas yra Kūno 

kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kuris veikia 

pagal Viešųjų įstaigų įstatymo 7 straipsnyje numatytas funkcijas. 2010 m. birželio 22 d. 

įsakymu Nr.V-222 , vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 
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26 d. nutarimu Nr.598 „Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė arba kai 

valstybė turi daugumą balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, vadovų, jų pavaduotojų 

ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo“, įstaigai suteikė IV kategoriją. 

3. Viešoji įstaiga 2018 metais gavo dalinį finansavimą 3000 Eur. Skirtą  

renginiui „Vilniaus miesto vaikų šventė“, kurį įstaiga organizavo kartu su socialiniais 

partneriais VšĮ „Sveikas miestas“, renginio organizavimo tikslas: vaikų fizinio aktyvumo 

ir sveikos gyvensenos populiarinimas. Veikla vykdoma iš įstaigos uždirbtų pajamų už 

teikiamas kūno kultūros ir sporto paslaugas, vykdant įstatuose nurodytą veiklą.  

Per 2018 metus buvo uždirbta 592 733 EUR: 

 Pajamos už futbolo salės paslaugas   483 367 EUR 

 Pajamos už treniruoklių salės paslaugas  8 250 EUR  

 Pajamos už universalių salių paslaugas  42 099 EUR 

 Pajamos už imtynių salės paslaugas    35 310 EUR 

 Pajamos už kitų patalpų paslaugas  11 402 EUR 

 Kitos pajamos   11 484 EUR 

4. 2018 metų gruodžio mėnesio 31 dienos duomenimis įstaigos valdomo 

ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sudarė 54 359 Eur. 

5. 2018 metais įvykdyti darbai: 

5.1. Siekiant mažinti šildymo kaštus, administracinėse patalpose pakeistas                                

elektrinis šildymas į dujinį; 

 5.2. Praplėstas profesionalių treniruoklių pasirinkimas bendrojo pasirengimo 

salėje, įsigytas bėgimo takelis Runner ir dviratis Panatta pininfarina new 

gold; 

5.3. Futbolo aikštėje pakeistas profesionalus standartinio dydžio futbolo 

vartų komplektas; 

5.4. Apšiltintas statinio pietinės sienos cokolis ir atlikti apdailos darbai; 

5.5. Modernizuotas elektros valdymas futbolo aikštėje apšvietimo įjungimas 

– išjungimas iš vieno valdymo pulto nuotoliniu būdu; 

5.6. Siekiant energinio pastato efektyvumo, rytinėje pastato pusėje iš 216 

vnt. stiklo paketų buvo pakeisti 136 vnt. naujais plastikiniais langais; 

5.7. Atlikti pastato instaliacijos ir įrenginių izoliacijos varžos ir pereinamųjų 

kontaktų varžų matavimai; 

5.8. Siekiant įstaigoje esančių sporto šakų populiarinimo, kuriami trumpi 

video filmukai apie garsius trenerius ir sporto šakas esančias „Sportimoje“; 

5.9. Atliktas stogo remontas (PVC dangos remontas); 
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5.10. Futbolo aikštėje padidinta apšvietimo kokybė, įdiegti papildomi 34 vnt. 

šviesos diodų šviestuvai, taip pat įdiegtas šviesos diodų apšvietimas  

maitinimui skirtose patalpose; 

5.11. Sukauptos lėšos 15 000 Eur. futbolo aikštės dangos atnaujinimui; 

5.12. Organizuoti socialiniai projektai skirti vaikams. 

6. VšĮ „Sportas ir poilsis“ uždirbtos pajamos skiriamos viešuosius interesus 

tenkinančiai veiklai finansuoti, kas ir sudaro įstaigos 2018 m. visas sąnaudas – 566 108 

EUR 

Veiklos sąnaudos:    EUR 

Darbuotojų išlaikymas   203 345 EUR 

Nusidėvėjimas (amortizacija)     20 097 EUR 

Patalpų išlaikymas ir remontas  280 348 EUR 

Ryšių sąnaudos      4 769 EUR 

Transporto išlaikymas     4 077 EUR 

Kitos veiklos sąnaudos      53 472 EUR 

7. Įstaigoje, 2018 m. sausio 1 d. dirbo 15 darbuotojų ir 1 darbuotoja vaiko 

priežiūros atostogose, gruodžio 31 d. - 14 darbuotojų ir 1 darbuotoja vaiko priežiūros 

atostogose: t. sk. 1- direktorė, 8 - įvairūs specialistai, 5 – valytojos, 1 – darbininkas, 1 – 

vyr. buhalterė vaiko priežiūros atostogose.  

8. Viešosios įstaigos „Sportas ir poilsis“ įstatuose nėra numatyta kolegialaus 

valdymo organo. Viešoji įstaiga turi organą – visuotinį dalininkų susirinkimą ir 

vienasmenį valdymo organą – viešosios įstaigos direktorių. 

9. Edita Stundžiaitė direktorės pareigas vykdo nuo 2014 m. sausio 27 d. 

vadovaujantis Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2010 m. liepos 23 d. įsakymu  Nr. V-257 „Dėl viešųjų įstaigų, kurių 

savininkas yra kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės arba kai departamentas turi daugumą balsų visuotiniame dalininkų 

susirinkime, vadovų mėnesinės algos nustatymo“ direktoriui nustatytas mėnesinės algos 

pastovios dalies dydžio koeficientas yra 9,2. Taip pat buvo mokama kintamoji dalis 45 

proc. pastovios mėnesinės algos nuo 2018 m. kovo iki gruodžio mėn.  2018 m. metinės 

direktorės darbo užmokesčio pajamos sudarė 19 883 EUR.(bruto) 

10. Viešoji įstaiga išlaidų išmokoms su viešosios įstaigos dalininku 

susijusiems asmenimis neturėjo. 

11. 2018 metais vykę renginiai, tarptautiniai turnyrai, varžybos (Futbolo 

klubas, toliau FK): 
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FK „Žalgiris“- FK „Žalgiris“ B (draugiškos varžybos) 

FK „Žalgiris“ –FK „Liepaja“ Latvija (tarptautinės draugiškos varžybos)       

FK „Žalgiris“- FK „Wigry“ Lenkija (tarptautinės draugiškos varžybos)  

FK „Trakai“ – FK „Jelgava“ Latvija  (tarptautinės draugiškos varžybos) 

FK „Trakai“- FK „Jonava“ (draugiškos varžybos) 

A lygos varžybos: (Futbolo klubas, toliau FK) 

FK „Žalgiris“-FK „Kauno Žalgiris“;  

FK „Žalgiris“-FK „Palanga“;  

FK „Žalgiris“- FK „Jonava“ 

                                      FK „Trakai“- FK „Palanga“; 

                                      FK „Trakai“- FK „Sūduva“; 

VšĮ Futbolo klubas  „Draugai“ (tarptautinės futbolo senjorų varžybos vasario 

16-ąjai dienai paminėti);  

Lietuvos draudikų asociacija (varžybos); 

Jono Žemaičio vardo vaikų futbolo turnyras; 

Į stadioną su žvaigžde atrankos renginys į FIFA World Cup Russia; 

Vilniaus miesto mokyklų vaikų šventė 2018; 

2018 m. Lietuvos šimtmečio dainų šventės repeticijos; 

Oro navigacijos darbuotojų futbolo klubas (varžybos); 

Tarptautinis beisbolo turnyras Vilnius Cup 2018; 

„WELLKID LYGOS“ čempionatas;  

Futbolo mokykla Ateitis CUP 2018 (tarptautinis vaikų futbolo turnyras),  

vyko 12 savaitgalių. 

Baltijos futbolo akademija CUP 2018 (tarptautinis vaikų futbolo turnyras), 

vyko 6 savaitgalius. 

Sekmadienio futbolo lyga vyko 20 savaitgalių. 

Imtynių salė: Aikido Aikikai asociacija „Sūkurys“ seminaras, Aikido Aikikai 

asociacija „Aidas“ seminaras, tarptautinė mokomoji imtynių stovykla. 

12. Suplanavus metines pajamas ir išlaidas, esant galimybei 2019 metais 

įstaiga planuoja metų uždavinius, veiksmų planas yra išdėstomas tokia tvarka: 

1. Gavus vienintelio įstaigos dalininko Kūno kultūros ir sporto 

departamento leidimą, atlikti pastato laikančių konstrukcijų betono atstatymo 

ir metalinių konstrukcijų atnaujinimo (dažymo) darbus; 

2. Kaupti lėšas naujos dangos klojimui; 
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3. Atlikti rinkos tyrimus dėl seminarų, konferencijų, mokymų organizavimo 

poreikio;  

4. Planuojamas kasmetinis einamasis pastato remontas, kuris padės palaikyti 

tvarką ir estetini vaizdą universalioje arenoje „Sportima“. Bus atnaujinamos 

bendro naudojimo patalpos ( rūbinės, koridoriai, dušai, tualetai). 

 

 

 

 

Direktorė         Edita Stundžiaitė

       

       

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Juridinių asmenų registras  Ąžuolyno g. 5  A.s. 

LT497300010000548679 

Įmonės kodas 125452929   LT-07196 Vilnius SWEDBANK, AB 

PVM kodas LT254529219   Tel./faks.2305844 banko kodas 73000 


