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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. 

užregistruota juridinių asmenų registre. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. sausio 15 d. 

nutarimu Nr. 33 „Dėl viešųjų įstaigų savininko ir dalininko teisių ir pareigų įgyvendinimo“ viešosios 

įstaigos „Sportas ir poilsis“ savininkės teisės ir pareigos pavestos įgyvendinti Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministerijai. 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 pakeisti 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 šaltesnio 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, įskaitant ir tarptautinį, lygio varžybos.  

Universalioje sporto salėje „Sportima“ treniruojasi ir vykdo varžybas: futbolo mokyklos 

„Ateitis“, viešosios įstaigos „Žalgirietis“, viešosios įstaigos „Talentų futbolo akademija“, viešosios 

įstaigos vaikų futbolo akademija „Geležinis vilkas“, futbolo klubo „Rotalis“, futbolo akademijos 

viešosios įstaigos „Gerumo lietus“, futbolo mokyklos „Nikė“, viešosios įstaigos „Baltijos futbolo 

akademija“ moksleiviai; futbolo klubo „Žalgiris“, futbolo klubo „Riteriai“,  „Vilniaus Ozo gimnazija“ 

(merginų ir vaikinų grupės), A.Narbekovo futbolo akademijos, futbolo mokyklos „Margiris“, 

viešosios įstaigos „Sekmadienio futbolo lyga“ sportininkai, bei kitų futbolo klubų ir mėgėjų 

komandos; Vilniaus miesto sporto centro, Lietuvos imtynių federacijos, viešosios įstaigos Vilniaus 

dziudo ir imtynių sporto klubo „Viesulas“, sporto klubo „Auksinis lokys“, sporto klubo „Sportimore“ 

ir kitų sporto klubų imtynininkai, boksininkai ir kt. sporto šakų sportininkai ir sportuotojai. 

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“.  

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. Lietuvos Respublikos  Vyriausybės 2020 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. 33 „Dėl viešųjų 

įstaigų savininko ir dalininko teisių ir pareigų įgyvendinimo“ VšĮ „Sportas ir poilsis“ savininkės teisės 

ir pareigos pavestos Lietuvos Respublikos švietimo, sporto ir mokslo ministerijai, kuri 2020 m. vasario 

26 d. įsakymu Nr. P1-83 „Dėl viešosios įstaigos „Sportas ir poilsis“ kategorijos nustatymo, 

vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 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. 
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3. Per 2021 metus buvo gauta 326 543 EUR: 

 Pajamos už futbolo salės paslaugas   236 979 EUR 

 Pajamos už treniruoklių salės paslaugas 9 725 EUR  

 Pajamos už universalių salių paslaugas 27 677 EUR 

 Pajamos už imtynių salės paslaugas  34 123 EUR 

 Pajamos už kitų patalpų paslaugas  9 106 EUR 

 Kitos pajamos   8 933 EUR 

Viešoji įstaiga 2021 finansinius metus baigė nuostolingai t.y. sąnaudos viršijo pajamas.  

Grynasis preliminarus veiklos rezultatas 65 126 Eur nuostolis, kurį Įstaiga padengs iš ankstesniais 

metais sukaupto pelno. 

4. 2021 metų gruodžio mėnesio 31 dienos duomenimis įstaigos valdomo ilgalaikio 

materialiojo turto likutinė vertė sudarė 34 674 Eur. 

5. Nuo 2021 m. sausio 1 d. iki gegužės 31 d. dėl COVID-19 pandemijos buvo sustabdyta 

(išskyrus aukštojo meistriškumo sportininkus) Įstaigos veikla, kas ir lėmė prognozuojamą neigiamą 

veiklos rezultatą. Tai yra įstaiga negalėjo teikti paslaugų pilnu pajėgumu 5-kis šių metų mėnesius. 

Atsižvelgiant į tai, kad Įstaiga didžiąją pajamų dalį uždirba spalio-balandžio mėnesiais, 2021 metų 

įstaigos pajamos buvo 25 tūkst. eurų didesnės nei 2020 metų ir dar nepasiekė priešpandeminio lygio. 

Todėl 2021 m. buvo atliekami tik neatidėliotini darbai. 

6. 2021 metais įvykdyti šie einamieji darbai: 

6.1. Įsigytos ir sumontuotos priešgaisrinės durys tarp futbolo arenos ir fojė. 

6.2. Suremontuota konferencijų salė. 

6.3. Atliktas labiausiai susidėvėjusios futbolo aikštės dangos dalies remontas; 

6.4. Pakeistas šildymo sistemos katilo valdiklis; 

6.5. Įsigyta paslaugų valdymo ir apskaitos informacinė sistema; 

6.6. Atliktas priešgaisrinio vandentiekio remontas; 

6.7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūros 

direktoriaus 2021 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. T1-260 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, 

pateiktiems pagal klimato kaitos programos finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių 

(saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių 

bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams“ viešosios įstaigos „Sportas ir poilsis“ projektui  

(įsigyti geografiškai nutolusios (293,6 kW elektrinės įrengtosios galios) elektrinės dalį iš Saulės parkų) 

suteikti iki 192601,60 Eur. subsidiją. 2021 m. gruodį buvo pasirašyta finansavimo sutartis. 

Įgyvendinus šį projektą tikimės apsidrausti nuo elektros kainų kilimo įsigytos elektrinės dalies 

tarnavimo laikotarpiui.  

7. VšĮ „Sportas ir poilsis“ 2021 m. sąnaudas sudaro – 401 628 EUR 
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Veiklos sąnaudos: 

Darbuotojų išlaikymas   180 379 EUR 

Nusidėvėjimas (amortizacija)    22 826 EUR 

Patalpų išlaikymas ir remontas  154 761 EUR 

Ryšių sąnaudos     2 762 EUR 

Transporto išlaikymas     1 393 EUR 

Kitos veiklos sąnaudos      39 507 EUR 

8. Įstaigoje 2021 m. sausio 1 d. dirbo - 13 darbuotojų, tame skaičiuje 1 - direktorė, 7 - 

įvairūs specialistai, 5 – valytojos, ir 2 darbuotojos vaiko priežiūros atostogose tame skaičiuje 1 – vyr. 

buhalterė ir 1 administratorė, gruodžio 31 d. – 12 darbuotojų, tame skaičiuje 1 – direktorė, 6 – įvairūs 

specialistai, 5 – valytojos, ir 2 darbuotojos vaiko priežiūros atostogose tame skaičiuje 1 – vyr. 

buhalterė ir 1 administratorė. Per 2021 metus Įstaigoje nebuvo atleistas nė vienas darbuotojas, dėl 

priežasčių susijusių su COVID-19 pandemija. Karantino metu, sumažėjus darbo krūviui, 

darbuotojams buvo skelbiama prastova arba dalinė prastova. Taip pat, visiems, galintiems atlikti 

darbus iš namų, buvo sudarytos sąlygos dirbti nuotoliniu būdu.  

9. 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. 

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

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. 33 „Dėl viešųjų įstaigų 

savininko ir dalininko teisių ir pareigų įgyvendinimo“ Įstaigos savininko teises ir pareigas perėmus 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai nuo 2021 m. sausio 1 d. direktorei buvo 

nustatytas mėnesinės algos pastovios dalies 9,7 bazinių mėnesinių algų dydžio koeficientas. Taip pat 

nuo 2021 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. buvo nustatyta 40 proc. pastovios mėnesinės algos dydžio 

kintamoji darbo užmokesčio dalis. 2021 m. metinės direktorės darbo užmokesčio pajamos sudarė 

30 242,03 EUR (bruto). 

11. Viešoji įstaiga išlaidų išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems 

asmenimis neturėjo.  

12. 2021 metais viešosios įstaigos „Sportas ir poilsis“ valdomoje universalioje arenoje 

„Sportima“ buvo sudarytos sąlygos surengti: draugiškas futbolo varžybas, kuriose dalyvavo futbolo 

klubai „Žalgiris“, „Nevėžis“, „Riteriai“, „Gargždų banga“, „Vilniaus Vytis“, „Panevėžio ekranas“, 

„Kauno Žalgiris“, Sūduva“, „Panevėžys“; Lietuvos futbolo A lygos varžybas, kuriose varžėsi futbolo 

klubai „Žalgiris“, „Dainava“, „Riteriai“, „Higelmann Kaunas“; organizuoti vaikų futbolo turnyrus: 

„Ateitis Cup vasara“, „Ateitis Cup 2021“, „VPH TAURĖ 2021“, Vilniaus bendrojo lavinimo mokyklų 

turnyrą; kitų sporto šakų įvairaus lygio varžybas: Lietuvos tautinių imtynių festivalį, tarptautinį 
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imtynių turnyrą „Vilnius open“, Venskaičio imtynių klubo vaikų turnyrą „VIK taurė“, vaikų ir 

jaunučių beisbolo turnyrą „Vilnius Cup“. 

13. 2022 metais planuojami darbai:  

13.1. Planuojamas bendro naudojimo patalpų remontas, siekiant jas įveiklinti, tai ypač 

svarbu vasaros sezono metu;  

13.2. Kasmetinis einamasis pastato remontas, kuris padės palaikyti tvarką ir estetinį 

vaizdą universalioje arenoje „Sportima“;  

13.3. Dėl neaiškios situacijos su COVID-19 2022 metais, o taip pat dėl 

neprognozuojamų energijos resursų (dujų) kainų šuolių planuoti metines pajamas ir išlaidas bei 

užduotis 2022 metais galimybės sumažėjusios, siekiant operatyviai reaguoti į nuolat kintančią situaciją 

Įstaiga kiekvieną ketvirtį analizuoja ar patvirtinti Įstaigos teikiamų paslaugų įkainiai atitinka situaciją 

rinkoje bei ar padengia Įstaigos patiriamas veiklos sąnaudas. 

 

 

 

Direktorė              Edita Stundžiaitė 

       

   

 

      

  

 

 

 

 


