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1. Bendra informacija apie Įstaigą
Teisinis statusas,
įregistravimo data ir numeris,
įstaigos kodai

Banko pavadinimas ir rekvizitai

Viešoji įstaiga „Sveikatos oazė“– (toliau – Įstaiga) pagal įstatymus
įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis
juridinis asmuo, kurio tikslas − tenkinti viešuosius interesus
vykdant švietimo, mokymo ir mokslinę, kultūrinę, sveikatos, sporto
plėtojimo, socialinės ar teisinės pagalbos teikimo, taip pat kitokią
visuomenei naudingą veiklą.
Įregistravimo data 2001 m. spalio 4 d. Nr. 06849,
Įmonės kodas 254319060,
PVM kodas LT 543190610,
Įstaiga perregistruota 2005 m. gruodžio 21 d.
AB SEB bankas LT39 7044 0600 0215 2214

Adresas ir pašto indeksas

Ažupiečių g. 1A, LT-29148, Anykščiai

Telefonas

8 381 59431, 51755, 8 620 83544

Elektroninis paštas,
Socialiniai tinklai

info@sveikatosoaze.lt
facebook.com/BANGENIS
instagram.com/bangenis
youtube.com/bangenis
sveikatosoaze.lt arba bangenis.lt

Internetinis tinklalapis
VšĮ „Sveikatos oazė“ vadovaujantis
2010 m kovo 25 dienos tarybos
sprendimu Nr. TS-122 „Dėl statinių
perdavimo pagal panaudos sutartį“
eksploatuoja Anykščių rajono
savivaldybės plaukimo baseiną,
kuris turi savo pavadinimą
Simbolis- talismanas

Įstaigos greitasis atpažinimo kodas
panaudojant specialiai pritaikytą
programėlę
išmaniuosiuose
telefonuose (QR code)
Organizacijos
vadovo
vardas,
pavardė
Organizacijos finansininko vardas,
pavardė
Vidutinis darbuotojų skaičius
Įstaigos pareigybių skaičius
Įstaigos patvirtintų etatų skaičius
Įstaigos užimtų etatų skaičius
Įstaigos vizija

SONATA VERŠELIENĖ
LAIMA SLAVENSKIENĖ
22
23
35
21,25
Inovatyvi, teikianti aukštos kokybės sveikatingumo ir plaukimo
sporto paslaugas, išlaikanti lyderio pozicijas vandens turizmo bei
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Įstaigos misija

plaukimo sporto, plėtros, novatoriškumo srityje, sėkmingai
organizuojanti plaukimo sportą Lietuvoje bei užsienyje, užtikrinanti
sklandžią tarpinstitucinę partnerystę, kuri maksimaliai tenkina visų
klientų sveikatinimo bei užimtumo poreikius.
Teikti, tobulinti, pritaikyti esamą pastatą multifunkcinei rekreacinei
gyventojų veiklai, didinti susidomėjimą vandens sportu ir vandens
turizmo pramogomis, skatinti žmonių užimtumą, sudaryti palankias
sąlygas sportininkams (plaukikams). Sukurti miesto įvaizdį
formuojantį multifunkcinį objektą, sumažinti pastato eksploatacines
išlaidas, prailginti pastato eksploatavimo trukmę siekiant
visapusiško poreikių ir lūkesčių tenkinimo.

Įstaigos draudimas
Bendrosios civilinės atsakomybės
Nuo 2019-12-22 iki 2020-12-21
draudimas
Asmens
draudimo
liudijimas
Nuo 2019-12-22 iki 2020-12-21
juridiniams asmenims
Įmonių turto draudimas
Nuo 2019-12-22 iki 2020-12-21
2. Įstaigos ūkinės komercinės veiklos
Veiklos teisinis dokumentas
2019 m. kovo 19 d. Nacionalinio
visuomenės
sveikatos
centro
prie
Sveikatos apsaugos ministerijos išduotas
Leidimas-higienos pasas
2019 m. kovo 7 d. Nacionalinio
visuomenės
sveikatos
centro
prie
Sveikatos apsaugos ministerijos išduotas
Leidimas-higienos pasas
2019 m. gegužės 7 d. Nacionalinio
visuomenės
sveikatos
centro
prie
Sveikatos apsaugos ministerijos išduotas
Leidimas-higienos pasas
2014 m. kovo 19 d. Utenos visuomenės
sveikatos centro Leidimas-higienos pasas

Ūkinės komercinės veiklos pavadinimas
Pirčių, saunų, baseinų paslaugų veikla;
Pirties paslaugos- 6 kaitinimosi patalpos;
Baseinų paslaugos.
Grožio paslaugų veikla;
Veido ir kūno priežiūros paslaugos.
Soliariumų paslaugų veikla;
Soliariumo paslaugos.
Sporto klubų paslaugų veikla

3. Vadovo žodis, skirtas pagrindiniams ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatams,
svarbiausiems įvykiams
Inovacijos, kurios įgyvendinamos rajone yra naudingos tiek vietos gyventojui, tiek turistui, tai yra
miesto vizitinė kortelė. Kadangi dabartiniame laike esame visi labai skubantys ir norime kuo greičiau
surasti, pamatyti, patirti, esame išmanūs, naudojamės įvairiausiomis programėlėmis, kurios leidžia lengviau
ir paprasčiau rasti tai ko mes norime, be inovacijų, objekto modernizacijos, naujų paslaugų įdiegimo
nebūtų galima pasiekti mokaus turisto.
Aš, Sonata Veršelienė, įstaigos direktorė, pagrindiniu ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatu
išskirčiau baseino rekonstrukcijos ir modernizacijos užbaigimą ir naujai Nacionalinio visuomenės sveikatos
centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduotais Leidimais-higienos pasais.
Anykščiuose yra vienas moderniausių baseinų šalyje, kuris teikia paslaugas sportininkams, rūpinasi
žmonių sveikatinimo ir laisvalaikio užimtumo klausimais. Pagrindinės tikslinės grupės, kurios gali naudotis
baseino paslaugomis, tai miesto gyventojai ir svečiai, moksleiviai, sportininkai, neįgalieji, senjorai, nėščios
moterys, kūdikiai ir ikimokyklinio amžiaus vaikai.
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Po atliktos pastato rekonstrukcijos ir modernizacijos Anykščių baseino „Bangenis“ išvaizda
tapo žymiai modernesnė bei išvaizdingesnė, aplinka patrauklesnė, vidaus patalpos komfortiškesnės. Atlikti
darbai suteikė geras darbo sąlygas čia dirbančiai komandai, įstaigai – energetinio efektyvumo naudą, o
lankytojams padidėjusį paslaugų kiekį baseine.
Renovuojant objektą buvo priimta daug architektūrinių ir inžinierinių sprendimų, kurie leidžia
aktyviai eksploatuoti objektą. Lankytojai ir VšĮ „Sveikatos oazė“ komanda gali džiaugtis ne tik modernia
aplinka, bet ir kokybiškomis darbo sąlygomis.
Į renovacijos procesą buvo įtraukta visa su objektu susijusi bendruomenė, įsiklausyta į jų
pasiūlymus, pageidavimus, tam kad objektas būtų pritaikytas efektyviam ir naudingam naudojimui.
Siekiant patenkinti gyventojų, miesto svečių ir sportininkų poreikius baseino komplekse
patobulinta ir išplėsta sveikatinimo zona. Įdiegti technologiniai sprendimai leidžia baseiną naudoti
įvairioms veikloms bei sumažinti eksploatacijos kaštus.
Nauja baseino aplinkos ir vidaus infrastruktūra (išskyrus treniruoklių salę) pritaikyta įvairią
negalią turintiems asmenims.
Modernizacijos efektyvumo naudą pastebėjome pirmaisiais žiemos mėnesiais, kuomet
aptarnavome maksimaliausią galimą lankytojų skaičių, per vieną darbo dieną – apie 600 klientų.
Lankytojų patogumui atnaujinome internetinį tinklalapį, kuriame galime stebėti lankytojų srautus bei
nusipirkti bilietą internetu.
Patogus ir praktiškai išpildytas baseino pastatas su papildomomis sveikatingumo paslaugomis
atitinka visus higienos reikalavimus ir yra pasiruošęs priimti Anykščių miesto ir rajono gyventojus bei
atvykstančius svečius iš kitų regionų, objektas vienu metu gali aptarnauti iki 144 klientų, kurie nusipirkę
bilietą į baseiną gali ilsėtis penkiolikoje erdvių.
Objekto laisvos patalpos, konkurso būdu buvo išnuomotos privačiai veiklai, kuriose
organizuojamos komercinės veiklos: maitinimo, grožio, veido ir kūno priežiūros, soliariumo paslaugos. Į
objektą integruotos papildomos komercinės veiklos įstaigai suteikia galimybę įdiegti naujas kompleksines
paslaugas. Klientas įstaigoje užtunka iki 5 valandų.
4. Informacija apie viešosios Įstaigos veiklos tikslus, uždavinius, planuojamus uždavinius
ateinantiems finansiniams metams
Esami ir ateinantiems
finansiniams Įstaigos
metams planuojami
tikslai

*teikti kūno kultūros ir sporto, baseinų, pirčių, grožio, kūno priežiūros,
laisvalaikio, sveikatos, reklamos ir kitas paslaugas visuomenei, organizuoti
sportinius ir pramoginius renginius;
*tenkinti viešuosius interesus ir skatinti Anykščių rajono savivaldybės vaikų ir
suaugusiųjų sveikatinimą, plėtoti ir tobulinti teikiamų paslaugų infrastruktūrą,
užtikrinti jų kokybę ir efektyvumą, per fizinės gerovės užtikrinimą skatinti
vaikų ir jaunimo saviraišką.
* profesionaliai įgyvendinti numatytas sporto, sveikatos, socialinės gerovės,
reklamos srities paslaugas, skatinti laisvalaikio paslaugų ir pramogų plėtrą;
*sudaryti palankias sąlygas miesto ir rajono gyventojams užsiimti kūno kultūra
ir sportu, teikti visuomenei kokybiškas sporto, kūno priežiūros, poilsio ir
rekreacijos paslaugas;
* bendradarbiauti su verslo, viešuosius interesus tenkinančiomis įstaigomis,
paramą verslui teikiančiomis institucijomis Lietuvoje ir užsienyje;
*rūpintis objekto modernizavimu, rekonstravimu esamos sporto bazės
atnaujinimu;
*treniruoklių sporto salės rekonstrukcija ir modernizacija;
*didinti reguliariai fizinio aktyvumo veiklomis užsiimančių Anykščių rajono
gyventojų skaičių;
*imtis prevencijos priemonių – operatyviai reaguoti į valstybės ar savivaldybės
rekomendacijas kuo labiau sumažinti virusinių ligų užkrečiamumo tikimybę;
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Esami ir ateinantiems
finansiniams Įstaigos
metams planuojami
uždaviniai

Priemonės
Įstaigos
veiklai gerinti

Įstaigos
vadovo
inicijuotos priemonės

*numatyti pasirengimo ekstremaliai situacijai neatidėliotinas ir perspektyvines
priemones, jų finansavimą;
*siekiant ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę Anykščių rajone ir Utenos
apskrityje, rengti šalies ir tarptautinius sporto renginius;
*profesionaliai įgyvendinti sporto, sveikatinimo, laisvalaikio paslaugų ir
pramogų plėtrą, organizuoti socialinės gerovės veiklas;
*kurti ir tobulinti paslaugų spektrą, užtikrinantį žmonių fizinę, socialinę,
psichologinę gerovę;
*prisidėti prie turizmo ir sporto veiklos rezultatų gerinimo Anykščių rajone;
*bendradarbiauti rengiant turizmo ir sporto objektų plėtros projektus, renginius;
*teikti pasiūlymus dėl teikiamų naujų paslaugų kainų, įkainių atnaujinimo
savininko teises ir pareigas įgyvendinančiajai institucijai;
*užtikrinti Įstaigos teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą;
*sudaryti arba pagerinti sąlygas fizinio aktyvumo veiklose dalyvauti
neįgaliesiems, pritaikyti bazę pagal negalios poreikius;
*į sporto veiklos projektus įtraukti gyvenamosios vietovės bendruomenės
asmenis;
*organizuojant neformalaus ugdymo programas skatinti vaikų ir jaunimo fizinį
aktyvumą;
*padaryti sporto bazę prieinamą visiems asmenims norintiems reguliariai
sportuoti;
*skatinti neįgaliųjų sporto plėtrą, vaikų ir jaunimo fizinis aktyvumą;
*mažinti žalą visuomenės sveikatai, taip pat siekti išvengti sunkių socialinių ir
ekonominių nuostolių;
*esant reikalui ir būtinybei taikyti prevencines priemones siekiant apsaugoti
klientų ir darbuotojų sveikatą;
*užtikrinti tarnybų, būtinų viešajam saugumui palaikyti ir būtiniesiems
visuomenės poreikiams tenkinti, funkcionavimą;
*plėtoti institucinį bendradarbiavimą ir koordinavimą;
*užtikrinti
personalo aprūpinimą medicininėmis ir nemedicininėmis
priemonėmis, tinkamą jų ir bendrųjų prevencijos priemonių naudojimą.
Didinti Įstaigos lankytojų skaičių, reguliuoti jų srautą;
Didinti Įstaigos komercinės veiklos efektyvumą;
Dalyvauti projektinėse veiklose;
Stiprinti ūkinę komercinę veiklą;
Skatinti naujų paslaugų įdiegimą;
Plėtoti bendradarbiavimą su įmonėmis;
Organizuoti arba bendradarbiauti organizuojant respublikinius, tarptautinius
renginius, įvairius socialinius projektus (konferencijas, seminarus),
kompleksinius sporto ir sveikatos mokymus, stovyklas;
Užtikrinti sklandų finansinių srautų valdymą, vykdant sudarytas sutartis su
paslaugų teikėjais;
Užtikrinti skaidrų viešųjų pirkimų konkursų organizavimą ir vykdymą;
Užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą bei darbo santykius reglamentuojančių
teisės aktų laikymąsi;
Koordinuoti finansuojamų projektų įgyvendinimą;
Darbuotojų motyvavimo sistemos stiprinimas.;
Efektyviai ir taupiai eksploatuoti pastatą;
Ieškoti inovatyvių sprendimų administruojant objektą ir teikiant paslaugas.
*darbuotojų saugos ir sveikatos kontrolės užtikrinimas;
*patvirtintų asignavimų teisingas panaudojimas;
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2019
metais
dokumentų valdymą
ir organizacinę veiklą
Įstaiga
vykdė
vadovaudamiesi šiais
teisės aktais

Pagrindinės Įstaigos
teikiamų sveikatinimo
paslaugų rūšys per
2019 metus

*nuolatinė finansinės-ūkinės veiklos kontrolė;
*ūkinės komercinės veiklos stiprinimas;
*teikiamų paslaugų kokybės stiprinimas;
*palankaus darbo klimato ir gerų darbo sąlygų kūrimas;
*rūpinimąsi savo ir personalo kvalifikacijos tobulinimu;
*dalyvavimas pažintiniuose renginiuose, mokomuosiuose seminaruose,
parodose;
*iškilusių konfliktinių klausimų su lankytojais bei darbuotojais sprendimas;
*atstovavimas įstaigos interesus kitose instancijose.
*projektų teikimas papildomoms pajamoms gauti;
*darbo užmokesčio augimas;
*bendradarbiavimas su Anykščių rajono savivaldybės administracija.
LR Darbo kodeksu;
LR Civiliniu kodeksu;
LR Viešųjų įstaigų įstatymu;
LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu;
LR Biudžeto sandaros įstatymu;
LR Savivaldos įstatymu;
LR Viešųjų pirkimų įstatymu;
Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimais ir administracijos
direktoriaus įsakymais;
Visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimais;
Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle;
Elektroninių dokumentų valdymo taisyklėmis;
Dokumentų rengimo taisyklėmis;
Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis;
Dokumentų saugojimo taisyklėmis;
Lietuvos higienos norma HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos
reikalavimai“;
Viešosios įstaigos „Sveikatos oazė“ įstatais, patvirtintais 2019 m balandžio
12d;
Viešosios įstaigos „Sveikatos oazė“ direktoriaus pareiginiais nuostatais,
patvirtintais 2009 m spalio 30 d;
Kitais aktualiais teisės aktais.
• Atnaujintame
sveikatosoaze.lt
tinklapyje
realiu
laiku
atvaizduojamas komplekse esančių lankytojų skaičius.
• Plaukimo baseinas su mini SPA, (pirtys: garinė druskų pirtis,
turkiška pirtis, lietuviška pirtis, sausa pirtis, infraraudonųjų
spindulių pirtis, pirtis su himalajų druskos siena) vandens kaskados
ir sukūrinės vonios, vaikų baseinėlis, 25 metrų, 6 takų plaukimo
baseinas;
• Baseino sąlygų sudarymas plaukimo sportiniam meistriškumui
organizuoti;
• Vaikų mokymas plaukti;
• Neformaliojo vaikų švietimas;
• Komercinės mokymo plaukti pamokos individualiai ir grupėse;
• Dienos vasaros stovykla;
• Baseino vandens takelių nuoma;
• Treniruoklių salės paslaugos;
• Individualios treniruočių programos;
• Plaukimo baseino nuoma renginiams ir varžyboms;
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•
•
•
•
•

Plaukimo varžybų organizavimas;
Reklama - baseino patalpose, skrajutėse, leidiniuose, audio, video,
internetinėje svetainėje;
Sveikatinimo paslaugos – mankštos vandenyje ir mankštos salėse;
Kūdikių plukdymas;
Sveikatinimo užsiėmimai senjorams;

5. Įstaigos dalininko įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje,
dalininko kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir pabaigoje
Įstaigos dalininkai finansinių metų pradžioje
Anykščių rajono savivaldybė
Įstaigos dalininkai finansinių metų pabaigoje
Anykščių rajono savivaldybė

Dalininkų kapitalo dydis
pradžioje viso 3127,90 Eur
3127,90 Eur

finansinių

metų

Dalininkų kapitalo dydis
pabaigoje viso 3127,90 Eur
3127,90 Eur

finansinių

metų

6. Įstaigos veiklos rezultatai per finansinius metus
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7. Darbuotojų skaičius ir Įstaigos struktūra per 2019 metus
Visuotinio dalininkų susirinkimo patvirtintos pareigybės ir etatai nurodomi žemiau pateiktoje lentelėje.
Per 2019 metus Įstaigoje vidutiniškai dirbo 22 darbuotojai.
Eil. Nr. Pareigybės
Patvirtinti etatai
Užimti etatai
1
Direktorė
1
1
2
Sporto programų ir renginių 1
0
koordinatorius
3
Finansininkas
1
1
4
Vadybininkas
2
1
5
Inžinierius elektrikas
1
0,75
6
Plaukimo mokytojas
0,5
0
7
Plaukimo instruktorius
2
1,5
8
Personalo vadovas
1
1
9
Vyresnysis administratorius
1
1
10
Ūkio dalies administratorius
1
1
11
Administratorius
4
4
12
Sporto salės treneris
1
1
13
Gelbėtojas instruktorius
3
2
14
Valytojas
5
4
15
Valytojas rūbininkas
1
0
16
Ūkio dalies darbuotojas
2
1
17
Masažuotojas
1
0
18
Kineziterapeutas
1
0
19
Administratorius rūbininkas
1
0
20
Buhalteris
1
0
21
Mankštos specialistas
1
1
22
Asmens duomenų pareigūnas
0,5
0
23
Pagalbinis darbuotojas
2
0
VISO:
23 pareigybės
35 etatai
21,25 etato
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8. 2019 metų Įstaigos struktūra
Anykščių rajono
savivaldybė

Direktorius

Finansininkas

Buhalteris

Vyresnysis
administratorius

Asmens
duomenų
pareigūnas

Gelbėtojas –
instruktorius

Administratorius

Sporto salės
treneris

Kineziterapeutas

Masažuotojas

Personalo
vadovas

Mankštos
specialistas

Plaukimo
instruktorius

Sporto programų ir
renginių
koordinatorius

Vadybininkas

Plaukimo
mokytojas

Ūkio dalies
administratorius

Ūkio dalies
darbuotojas

Inžinierius –
elektrikas

Valytojas

Valytojas –
rūbininkas

Administratorius
– rūbininkas

Pagalbinis
darbuotojas

9. Personalo skatinimo priemonės pritaikytos Įstaigoje per 2019 metus
Pateikiu Įstaigoje taikytas personalo skatinimo bei motyvacines finansines ir nefinansines
priemones 2019 metais:
1. Mokymosi veikla ir tobulėjimo galimybės Įstaigoje. Darbuotojai nori tobulėti ir siekti
daugiau, vertina mokymosi galimybes, todėl žinodama, kad darbuotojas stengsis dirbti našiau ir gilinsis į
darbo specifiką pagal darbuotojų poreikį ir vadovo įžvalgas siunčiame darbuotojus į parodas, konferencijas
ir kvalifikacijos kėlimo kursus, apmokame darbo keliones bei komandiruotės išlaidas.
2. Lanksčios darbo valandos ir laisvalaikis. Darbuotojai vertina savo laiką ir laisvalaikį.
Darbo valandų lankstumas pagal galimybes leidžia jiems geriau suderinti asmeninius įsipareigojimus ir
atsakomybę darbe.
3. Asmeninis įvertinimas. Aš, kaip vadovas labai dažnai padėkoju už atliktą darbą ir leidžiu
veikti savarankiškai. Darbuotojai nori jausti, kad jie reikalingi ir kad jų darbas yra vertinamas.
© visos teisės saugomos VšĮ „Sveikatos oazė“ direktorė Sonata Veršelienė, 2020

4. Laikas, praleidžiamas su vadovu. Dažnai bendrauju su darbuotojais individualiai išklausant
darbuotojo rūpesčių, atsakant į klausimus ir patariant. Mano darbuotojai jaučiasi pripažinti ir įvertinti.
5. Dalyvavimas Įstaigos veikloje. Darbuotojai įtraukiami dalyvauti Įstaigos veikos planavime,
sprendimų paieškoje, problemų analizėje, naujovių diegimo pasiūlyme bei priėmime. Organizuojant
bendrus bei įvairių darbo grupių susirinkimus, diskusijas, individualius pokalbius darbuotojui leidžiama
pajusti savo pareigybės svarbą, objektyviai įvertinti savo atliekamą darbą. Dalyvaudamas Įstaigos veikloje
darbuojas įgyja praktinės patirties, sužino daug naujo, mokosi iš savo kolegų, generuoja naujas idėjas,
teikia pasiūlymus pagerinti veiklai bei komercinei naudai, taip atliekamas darbas tampa įdomesnis ir
svarbesnis, darbuotojas sugeba pažvelgti plačiau, suvokti savo vietą įmonėje ir įvertinti jam skiriamų
užduočių svarbą.
6. Komandinis darbas. Įstaigos veiklos efektyvumas yra geras komandinio darbo rezultatas.
Dirbti komandoje akivaizdus privalumas, nes veikla tampa kokybiškesnė, padidėja darbo našumas, geriau
prisitaikoma prie pokyčių, o kiekvienas įstaigos darbuotojas – komandos narys – turi didesnes galimybes
atsiskleisti.
7. Tarpusavio santykiai. Efektyviam darbui yra būtini draugiški darbuotojų ir vadovo
santykiai. Visas kolektyvas stengiasi, kad Įstaigoje nebūtų nepagarbos, apkalbų, kad darbuotojas jaustųsi
gerbiamas ir vertinamas.
8. Piniginis įvertinimas. Įvertinant darbuotojo atliekamą darbą, skiriami piniginiai priedai,
premijos, darbo užmokesčio padidinimai, pakėlimas pareigose.
9. Tinkamas darbo krūvis. Suprasdami, kad darbas Įstaigoje būtų vykdomas efektyviai, pagal
finansines galimybes ir vadovaujantis darbų sauga, pasirūpiname, kad darbuotojui būtų tinkamas darbo
krūvis, laiku sudaromas darbo grafikas.
10. Patogi darbo vieta. Žinodami, kad našiausi darbo rezultatai užtikrinami tik patogioje ir
funkcionalioje darbo vietoje, kad darbuotojai jaustųsi saugūs, kiekvienais metais stengiamės investuoti į
darbo vietą, kad ji būtų komfortiška, patogi, stengiamės pasirūpinti funkcionaliais baldais, palankia
patalpos atmosfera (temperatūra, drėgmės lygiu ir ventiliacija) bei tinkamu apšvietimu.
11. Motyvacinės išvykos. Išvyka į Prezidento rūmus, į apdovanojimų renginį, kurio metu
Įstaigai ir kolektyvui įteikta trispalvė.
12. Motyvaciniai renginiai. Bendri kolektyvo pietūs baseino rudens sezono atidarymo proga,
pyragų dienos proga, velykiniai bendrystės pietūs, pietų gaminimas lauke ant laužo iš suneštinių produktų,
kalėdinis renginys kolektyvui.
13. Higienos įgūdžių mokymai visiems Įstaigos darbuotojams.
14. Pirmos pagalbos mokymai visiems Įstaigos darbuotojams.
10. Įstaigos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas per 2019 metus
Pareigos
Direktorius

Kvalifikacijos kėlimas
2019 m. sausis Tarptautinė turizmo ir aktyvaus laisvalaikio paroda Litexpo;
2019 m. vasaris Lietuvos Respublikos Prezidento rūmai, apdovanojimo
renginys;
2019 m. kovas konferencija ,,Investicijos kaime bendradarbiaujant: geroji
patirtis, galimybės, trukdžiai“;
2019 m. kovas kontaktų mugė Vilniuje;
2019 m. gegužė mokymai pagal Lietuvos Latvijos bendrą projektą
,,Įspūdinga kelionė dvarų parkais visus metus“;
2019 m. birželis susitikimas su Latvijos kelionių agentais ir organizatoriais;
2019 m. birželis tarptautinė praktinė konferencija ,,Aquatic life“;
2019 m. konferencija ,,Gazelė 2019 m“ Vilniuje;
2019 m. spalis seminaras ,,Laiko planavimas ir Darbo organizavimas“
Kaune;
2019 m. lapkritis konferencija ,,Gazelė“ Kaune;
2019 m. gruodis seminaras ,,Streso valdymas darbe“.
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Finansininkas

Plaukimo mokytojas
Instruktorius gelbėtojas

2019 vasaris, mokymai ,,Apskaitos perkėlimas pagal VSAFAS“;
2019 m. Apskaitos pagal VSAFAS kursai;
2019 m. spalis seminaras ,,Laiko planavimas ir Darbo organizavimas“
Kaune;
2019 m. gruodis seminaras ,,Streso valdymas darbe“.
2019 m. gruodis seminaras ,,Streso valdymas darbe“;
2019 m. balandis mokymai ,,Neformaliojo ugdymo metodų taikymas vasaros
stovyklose“;
2019 m. gruodis seminaras ,,Streso valdymas darbe“;
2019 m. kovas mokymai Interreg projekto ,,Asmenų su negalia socialinė
įtrauktis į darbo rinką“.
2019 m. gruodis seminaras ,,Streso valdymas darbe“.
2019 m. gruodis seminaras ,,Streso valdymas darbe“.
2019 m. gruodis seminaras ,,Streso valdymas darbe“.

Valytojas
Administratorius
Vyresnysis
administratorius
Ūkio
dalies 2019 birželis ,,Metodinės pagalbos renginys korupcijos pasireiškimo
administratorius
tikimybės nustatymo klausimais;
2019 m. sausis Tarptautinė turizmo ir aktyvaus laisvalaikio paroda Litexpo;
2019 m. vasaris Lietuvos Respublikos Prezidento rūmai, apdovanojimo
renginys;
2019 m. spalis seminaras ,,Laiko planavimas ir Darbo organizavimas“
Kaune;
2019 m. lapkritis LKSKA Nemunas metinė konferencija;
2019 m. gruodis seminaras ,,Streso valdymas darbe“.
Vadybininkas
2019 m. vasaris mokymai Vadovo-lyderio;
2019 m. sausis Tarptautinė turizmo ir aktyvaus laisvalaikio paroda Litexpo;
2019 m. vasaris Lietuvos Respublikos Prezidento rūmai, apdovanojimo
renginys komunikacija komandoje;
2019 m. kovas mokymai ,,Plaukti Neskęsti;“
2019 m. balandis kontaktų mugė Pakruojo rajone;
2019 m. gruodis seminaras ,,Streso valdymas darbe“.
Plaukimo instruktorius 2019 m. kovas, Mokymai ,,Plaukti Neskęsti“;
2019 m. birželis, ,,Tarptautinė praktinė konferencija“;
2019 m. birželis tarptautinė praktinė konferencija ,,Aquatic life“;
2019 m. ,,Laisvojo nardymo kursai“;
2019 m. lapkritis ,,Plaukimo trenerių kvalifikacijos kėlimo seminaras;
2019 m. sausis Tarptautinė turizmo ir aktyvaus laisvalaikio paroda Litexpo;
2019 m. vasaris Lietuvos Respublikos Prezidento rūmai, apdovanojimo
renginys;
2019 m. kovas mokymai Interreg projekto ,,Asmenų su negalia socialinė
įtrauktis į darbo rinką“;
2019 m. gruodis seminaras ,,Streso valdymas darbe“.
Inžinierius elektrikas
2019 m. kovas mokymai ,,Asmens, atsakingo už šilumos įrenginių ir karšto
vandens sistemų priežiūrą;
2019 m. kovas Energetikos darbuotojo pažymėjimas;
2019 m. vasaris Lietuvos Respublikos Prezidento rūmai, apdovanojimo
renginys;
2019 m. gruodis seminaras ,,Streso valdymas darbe“.
Ūkio dalies darbuotojas 2019 m. gruodis seminaras ,,Streso valdymas darbe“.
Sporto salės treneris
2019 m. vasaris seminaras ,,Jėgos treniravimas ir to svarba lėtinių ligų
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Mankštos specialistas
Personalo vadovė

prevencijoje;
2019 m. balandis seminaras Jėgos pratimų biomechanika ir programavimas;
2019 m. gruodis seminaras ,,Streso valdymas darbe“.
2019 m. gruodis seminaras ,,Streso valdymas darbe“.
2019 m. gegužė mokymai ,,LR Darbo kodeksas ir personalo dokumentai;
2019 m. darbo teisinių santykių sudarymo, vykdymo ir nutraukimo
aktualijos“;
2019 birželis ,,Metodinės pagalbos renginys korupcijos pasireiškimo
tikimybės nustatymo klausimais;
2019 m. sausis Tarptautinė turizmo ir aktyvaus laisvalaikio paroda Litexpo;
2019 m. vasaris Lietuvos Respublikos Prezidento rūmai, apdovanojimo
renginys;
2019 m. spalis seminaras ,,Laiko planavimas ir Darbo organizavimas“
Kaune;
2019 m. lapkritis LKSKA Nemunas metinė konferencija;
2019 m. gruodis seminaras ,,Streso valdymas darbe“.
11. Įstaigoje naudojama dokumentų valdymo sistema

2019 metais dokumentų valdymui Įstaiga naudojo šias kompiuterizuotas programas:
• Buhalterinės apskaitos programa „STEKAS – Apskaita“ ir darbo užmokesčio programa „STEKAS
– Alga“. „STEKAS – Apskaita“ turimi moduliai: didžioji knyga, pirkimų -mokėjimų modulis,
pardavimų - įplaukų modulis, atsargų modulis, ilgalaikio turto modulis. Programos „STEKAS –
Alga“ turimi moduliai: darbo užmokesčio apskaita, personalo apskaita.
• Dokumentų valdymo sistema KONTORA - intuityvi, sparti ir lanksti tinklalapio principu veikianti
informacinė sistema. Ji skirta automatizuoti, pagreitinti ir supaprastinti dokumentų valdymo veiklos
procesus organizacijoje.
• Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinė sistema (VSAKIS).
12. Savivaldybės turto perduoto pagal panaudos sutartis, naudojamo Įstaigos veikloje
Pagal panaudos sutartį perduotas turtas
Turto vertė, Eur
Baseinas su kiemo statiniais
1855960
Sekcija „Deltuva“
409
Nešiojamas kompiuteris Intel Celeron su progr.įrang.
1079
Nešiojamas kompiuteris Intel Celeron su progr.įrang.
1079
Surenkamų hantelių komplektas
929
Gumuotų hantelių komplektas
350
Olimpinės štangos ir svarmenų komplektas
754
Surenkama infraraudonųjų spindulių pirtis
10026
Saulės kolektorių sistemos įrenginiai ir šilumokaičio nuotekų
86816
šilumos atgavimas baseino pastate
Saulės kolektoriai
90034
Nešiojamas kompiuteris HP ProBok 650
1387
Baseino vandens takelių skiriamoji juosta, 7 vnt.
3404
Alge laiko matavimo sistema
23792
Švieslentė baseine
28248
Baseino įgarsinimo aparatūra
20413
Baseino vandens valymo įranga
50973
Starto bokšteliai "Roma"
7240
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Daugiafunkcinis sportinis treniruoklis Cybex Bravo
Šviečiantis tūrinis baseino bangenis logotipas
VšĮ Sveikatos oazė baseino pastato apšvietimas
Elipsinis kardio treniruoklis S portsArt E821
Trumpalaikis turtas ir atsargos
Aikštelė su lietaus nuotekų tinklais, kiemo statiniais, tvora unikalus,
Nr. 4400-78910-9462-9473-4400-4
Batutas vaikams
Karstyklės SGM 1006
Stiklo aitvarai
Treniruokliai CF 03; CF 04;CF 06;CF 08;CF 09
Viso

6451
3500
9995
2238
1303
243040
10182
17464
1340
7526
2485932

13. Investicijos per 2019 metus į Įstaigos paslaugų ir baseino pastato gerinimą
Tikslu pagerinti lankytojams sanitarines – higienines sąlygas baseine ir darbuotojų darbo
sąlygas, siekiame pagerinti teikiamų paslaugų ir aptarnavimo kokybę.
Per 2019 metų Įstaiga planavo atlikti būtinus remonto darbus ir prekių bei paslaugų pirkimus,
pateikiami prioritetiniai darbai, kurie atlikti siekiant pagerinti paslaugų ir pastato kokybę.
Objektas
Pirtys
Hidromasažiniai
baseinai

Kaina,
Eur

Atlikti darbai

Periodinis pirčių remontas: pakeisti krosnelių
kaitinimo elementai, temperatūros daviklis 264
krosneliai, lankstas FL 65 SS JHO
Pramoginiame baseine pakeisti pneumatinių
miktukų gumos, pakeisti hidromasažinio 180
baseino šviestuvai.

Baseino vonios
Nupirkta plastikiniai stalai ir kėdės
patalpa
Atliktas dušų ir persirengimo patalpų
Dušų
ir remontas: perglaistyta sienų plytelių tarpai,
persirengimo
perdažytos surūdijusios spintelės, pakeisti
patalpos
šviestuvai
Atnaujinti plaukų džiovintuvai.
Treniruoklių
Pakeisti treniruoklių trosai, atlikti periodiniai
salė
treniruoklių remontai.
Vedinimo
Pakeista rekuperatoriaus pavara Siemens AC
sistema
OC24V 20N 150s
Padarytas pilnas remontas tarnybinės
Tarnybinės
patalpos, įdėtos metalinės durys su rankenom,
patalpos
perglaistytos ir išdažytos sienos, išklijuotos
grindys plytelėmis, pakeisti šviestuvai.
Atnaujintas
Įsigyti naujai: vandens fitneso priemonės,
baseino
salės plaukimo lentos, plaukimo rankovės, vandens
inventorius
fitneso lazdos, krepšiai.
Elektros tinklas,
Atliktas varžų matavimas
įranga
Administratorių Sumontuota batų lentynai durelės, nupirktas

160

Finansavimo
šaltinis
Įstaigos lėšos
Įstaigos lėšos

Įstaigos lėšos
Įstaigos lėšos

380
Įstaigos lėšos
Įstaigos lėšos
150
180

Įstaigos lėšos

530

Įstaigos lėšos
Įstaigos lėšos

750
290

Įstaigos lėšos

480

Įstaigos lėšos
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darbo vieta

pinigų tikrinimo aparatas, nešiojamas
kompiuteris Asus X554L, raktų dėžutė su
kodine spyna.

Darbuotojų
poilsio zona

Virdulys

20

Įstaigos lėšos

Katilinė

Pakeistas siurblys MAGNAL 1 32-80

545

Įstaigos lėšos

Ūkio dalis

Įsigyta: Akumuliatorinė baterija 18v,
pakrovėjas akumuliatorių, akumuliatorinis
kampinis
šlifuoklis,
techniniai
fenai
GRAPHITE
2000W,
akumuliatorinis
1534
gręžtuvas-suktuvas,
kampinis
šlifuokis,
dėžutė avariniam raktui, gėlėms vazonai,
sauso-šlapio siurbimo siurbliai, džiovinimo
mašina HDLX80410

Įstaigos lėšos

Administracija

Buhalterijoje pakeistas: maitinimo šaltinis
62
Qoltec UPS800V; Įtampos srovės lygintuvas

Įstaigos lėšos

Kitos
investicijos

Evakuaciniai planai. Darbuotojų apranga,
672
plaukimo kostiumas gelbėtojams

Įstaigos lėšos

Viso į paslaugų gerinimą investuota per 6197
2019 metus
14. Duomenys apie Įstaigos vadovą, išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms viešosios įstaigos
vadovo išmokoms per 2019 metus
Viešosios įstaigos „Sveikatos oazė“ direktorė

Sonata Veršelienė

Paskyrimo data, dokumentas

2009 m. lapkričio 3 d., visuotinio dalininkų
susirinkimo sprendimas, protokolo Nr. 4.

Gimimo data

1977 m. spalio 12 d.

Išsilavinimas

aukštasis, švietimo vadybos magistras

Per 2019 metus priskaičiuotas darbo užmokestis, Eur 26 887
Per 2019 metus priskaičiuoti dienpinigiai, Eur

194

14.1. Įstaigos vadovo papildoma veikla
Karė savanorė
Valdybos pirmininkė
Tarybos narė

Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių
pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 505
pėstininkų kuopa
Asociacija „Anykščių turizmo klasteris“
Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai
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15. Įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigoms
kolegialių organų narių išmokoms per 2019 metus
Įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir Įstaigoje kolegialių organų
kitoms įstaigoms kolegialių organų narių išmokoms
NĖRA
16. Įstaigos įgyvendinti partnerystės projektai ir/ar programos per 2019 metus
Projekto/programos pavadinimas

Projekto/programos dalyviai

Mokinių, besimokančių pagal pradinio ugdymo
programą, 32 val. mokymo plaukti programa
Neformaliojo vaikų švietimo programa ,,Mokinių fizinis
užimtumas Anykščių baseine Bangenis“

Anykščių rajono bendrojo lavinimo mokyklų
pradinių klasių 116 mokiniai;
Anykščių rajono bendrojo lavinimo mokyklų
23 moksleiviai

Neformaliojo vaikų švietimo programa ,,Tobulėk Anykščių rajono bendrojo lavinimo mokyklų
fiziškai ir gerink plaukimo įgūdžius“
51 moksleivis
Neformaliojo vaikų švietimo programa ,,Mokinių
sveikatinimas Anykščių baseine Bangenis“
Neformaliojo vaikų švietimo programa ,,Džiaugsmas
judėti“

Anykščių rajono bendrojo lavinimo mokyklų
16 moksleivių
Anykščių rajono bendrojo lavinimo mokyklų 6
moksleiviai
Dalyvavo 136 Anykščių ir kitų rajonų
Projektas „Vasaros akademija“
moksleivių
Anykščių rajono savivaldybės užimtumo didinimo Anykščių rajono 3 bedarbiai registruoti darbo
programa
biržoje
BĮ Lietuvos ir vaikų jaunimo centras, vaikų mokymas
80 dalyvių
plaukti pagal projektą ,,Aquatic life”
Anykščių rajono neįgaliųjų draugija Švietimo mokslo ir
sporto ministerijos sporto rėmimo fondo projektas Anykščių rajono neįgalieji
,,Fizinis aktyvumas – gera sveikata“
VšĮ Lietuvos plaukimo federacijos informacijos ir
paslaugų biuras, Kūno kultūros ir fizinio aktyvumo 60 moksleivių (Molėtai, Ukmergė, Kupiškis)
ugdymo edukacinės programos
Anykščių rajono neįgaliųjų draugija, projektas ,,2020
m. neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir Anykščių rajono neįgalieji
sportą.
Sporto klubas ,,Anykščių burės“, projektas ,,Judėjimas
Anykščių rajono gyventojai, 80 asmenų
– sveikatos šaltinis“
17. Įstaigos eksploatuojamo baseino Bangenis užimtumas per 2019 metus
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18. Įstaigos klientas 2019 metais

Pateikiame 2017 m., 2018 m., 2019 m. mokinių dalyvavusių mokymo plaukti programoje apsilankymų
užsiėmimuose lyginamąją analizę.
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2017

2018

2019

2348

1607

1385

Pateikiame 2017 m., 2018 m., 2019 m. KKSC sportininkų dalyvavusių programoje, apsilankymų
treniruotėse lyginamąją analizę.
2017
2018
2019
3968

3870

3797

Pateikiame 2017 m., 2018 m., 2019 m. sporto salės apsilankymo užsiėmimuose lyginamąją analizę
2017
2018
2019
13 764

11 528

11 553

19. Įstaigoje vykę pagrindiniai sportiniai renginiai per 2019 metus
Renginio pavadinimas
Velykinės plaukimo varžybėlės ANYKŠČIAI 2019
Tarptautinis
plaukimo
sprinto
festivalis
„ANYKŠČIAI 2019“
Šeimos estafečių plaukimo varžybos ,,Šeimos
diena-2019“
Plaukimo renginys „KALĖDOS ANT VANDENS“
Atviras Lietuvos plaukimo 25 m baseine
čempionatas

Data
2019 m. balandžio 19 d.
2019 m. gegužės 2-4 d.

Dalyvių skaičius
31
600

2019 m. gegužės 15 d.

42

2019 m. gruodžio 13 d.
2019 m. gruodžio 19-21 d.

60
330
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Pateikiame bendrą 2017 m., 2018 m., 2019 m. baseino Bangenis lankytojų apsilankymų skaičiaus
lyginamąją analizę
2017
2018
2019
64 856

66 581

75 064

20. Įstaigos energetiniai resursai per 2019 metus
Energinių resursų lyginamoji analizė: šiluminės energijos, elektros energijos ir šalto vandens
sunaudojimo metinių išlaidų, kai skaičiuojama matuojamo šaltinio mato vienetais.

Dujų naudojimas
Saulės kolektorių gaminama energija
Iš nuotekų grąžinama energija
Elektros energijos naudojimas
Vandens naudojimas

Matavimo 2018 m.
vnt.
Kiekis

2019 m.
Kiekis

m3
KWh
KWh
KWh
m3

65 754
69 570
7775
35 8635
9613

67 753
71 370
7160
30 9799
7286

21. Įstaigos veiklos organizavimo raida per dešimt metų
Metai
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Komercinės pajamos
138117
132335
107758
143105
192143
193712
219319
233716

Finansavimo pajamos
80792
78749
128558
124831
117762
126808
137117
147830

Pelnas (nuostolis)
(3080)
(17330)
2874
(24389)
(12403)
10537
4252
12195
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2017
2018
2019

326054
347778
405325

32571
47822
20580

3304
150
228

22. Informacija apie ateinančių finansinių metų Įstaigoje planuojamus atlikti darbus
Siekiant pagerinti klientų poilsio ir darbuotojų darbo sąlygas baseine Bangenis ateinančiais metais
pagerindami teikiamų paslaugų ir aptarnavimo kokybę, atliksime vidaus patalpų ir įrengimų einamuosius
remonto, programų atnaujinimo darbus, nuolat stiprinsime Įstaigos įvaizdį.
Pagrindiniai ateinančių metų Įstaigoje planuojami atlikti darbai:
Numatomi darbai
Dalinė garinės
pirties su druskų siena
rekonstrukcija
Dalinė lietuviškos pirties rekonstrukcija su krosnelių
atnaujinimu
Vedinimo ortakių keitimas baseino ir dušų patalpose
Pilnas tualetų pertvarų keitimas (vyrų ir moterų
dušinėse)
Kranų keitimas persirengimo patalpose ir tualetuose
Elektrinių rankų džiovintuvų įsigijimas ir
montavimas
Persirengimo spintelių remontas
Naujų, nerūdijančio plieno muilinių įsigijimas ir
montavimas
Neįgaliųjų wc ir dušo patalpose, kėdučių, rankenų
prie sienos įsigijimas ir montavimas
Druskų pirties purkštukų remontas
Rekuperacinės vedinimo sistemos filtrų keitimas
Karšto vandens sistemoje papildomo cirkuliacinio
siurblio įsigijimas ir sumontavimas
Baseino salės apšvietimo šviestuvų keitimas
Vandens žarnų įsigijimas ir sumontavimas
Dušų ragelių pilnas pakeitimas
Dušo kojelių pilnas keitimas
Lauko balkono krašto apskarimas
Dujų katilo remontas
Specialių darbo vietų paruošimas siekiant vykdyti
virusinių ligų prevenciją
Reklaminės medžiagos paruošimas, platinimas,
dalyvavimas kontaktų mugėse, parodose
Montuojamos ir nuolat atnaujinamos apsaugos
priemonės, kurios orientuotos į darbuotojų ir klientų
saugumą
Baseino Bangenis treniruoklių salės rekonstrukcijos
ir modernizacijos planavimo darbai

Finansavimo šaltinis
įstaigos lėšos
įstaigos lėšos
įstaigos lėšos
įstaigos lėšos
įstaigos lėšos
įstaigos lėšos
įstaigos lėšos
įstaigos lėšos
įstaigos lėšos
įstaigos lėšos
įstaigos lėšos
įstaigos lėšos
įstaigos lėšos
įstaigos lėšos
įstaigos lėšos
įstaigos lėšos
įstaigos lėšos
įstaigos lėšos
įstaigos lėšos
įstaigos lėšos
įstaigos lėšos
sporto rėmimo fondo lėšos, įstaigos lėšos

Įstaiga 2019 finansiniais metais įgyvendindama savo įstatuose numatytus tikslus ir
uždavinius, atsižvelgdama į klientų poreikius teikė kokybiškas paslaugas ir higienos normas atitinkančias
paslaugas.
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Informuoju, kad 2019 metų gruodžio 31 dienai įsipareigojimų bankams NĖRA, 2019 metų
veiklos rezultatai yra TEIGIAMI.
2019 metų veiklos ataskaitą parengė,
Viešosios įstaigos „Sveikatos oazė“ direktorė

Sonata Veršelienė
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