PATVIRTINTA
VšĮ „Sveikatos oazė“ 2017 m. balandžio 13 d.
Dalininkų susirinkimo protokolas Nr. DL-01

VIEŠOJI ĮSTAIGA „SVEIKATOS OAZĖ“ (toliau –Įstaiga)
2016 METŲ
ĮSTAIGOS VEIKLOS ATASKAITA
Ataskaita pateikta vadovaujantis LR viešųjų įstaigų įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi

2017 m. kovas
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1. Bendra informacija apie Įstaigą
Teisinis statusas,
įregistravimo data ir numeris,
įstaigos kodai

Banko pavadinimas ir rekvizitai

Viešoji įstaiga
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
plus.google.com/+SveikatosoazėAnykščiai
instagram.com/bangenis
youtube.com/bangenis
www.sveikatosoaze.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 etatų skaičius
Įstaigos vizija

SONATA VERŠELIENĖ
LAIMA SLAVENSKIENĖ
27
19
21
Inovatyvi, teikianti aukštos kokybės sveikatingumo ir plaukimo
sporto paslaugas, išlaikanti lyderio pozicijas vandens turizmo bei
plaukimo sporto, plėtros, novatoriškumo srityje, sėkmingai
organizuojanti plaukimo sportą Lietuvoje bei užsienyje, užtikrinanti
© visos teisės saugomos VšĮ „Sveikatos oazė“ direktorė Sonata Veršelienė, 2017

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 misija

Įstaigos draudimas:
Bendrosios civilinės atsakomybės
draudimas
Darbuotojų draudimas nuo
nelaimingų atsitikimų darbe,
pakeliui, iš darbo
Įmonių turto draudimas

Nuo 2016-12-22 iki 2017-12-21
Nuo 2016-12-22 iki 2017-12-21

Nuo 2016-12-22 iki 2017-12-21

2. Informacija apie viešosios įstaigos veiklos tikslus ir pobūdį, veiklos tikslų įgyvendinimą ir veiklos
rezultatus per finansinius metus, veiklos planus ir prognozes ateinantiems finansiniams metams
Teikti kūno kultūros ir sporto, baseinų, pirčių, laisvalaikio, sveikatos, reklamos
Įstaigos tikslas
ir kitas paslaugas visuomenei, organizuoti sportinius ir pramoginius renginius,
plėtoti ir tobulinti teikiamų paslaugų infrastruktūrą, užtikrinti jų kokybę ir
efektyvumą ir inovatyvumą.
Įstaigos veiklos rūšys

Vadovaujantis 2010 m. gegužės 27 d. patvirtintais Įstaigos įstatais, tikslas
pasiekiamas įgyvendinant šias veiklos sritis ir rūšis:
•

siekti visuomenės gerovės augimo Anykščių rajone ir Utenos apskrityje
rengiant šalies ir tarptautinius sporto renginius, dalyvaujant sportinėse
varžybose Lietuvoje ir užsienyje;
• profesionaliai įgyvendinti numatytas sporto, sveikatos, socialinės
gerovės, reklamos srities paslaugas, skatinti laisvalaikio paslaugų ir
pramogų plėtrą;
• kurti ir tobulinti informacinę sistemą, užtikrinančią žmonių fizinę,
socialinę, psichologinę gerovę;
• formuoti turizmo ir sporto sistemą Anykščių rajone;
• rengti turizmo ir sporto objektų plėtros projektus.
Pagrindiniai
teisės LR Darbo kodeksas;
aktai,
kuriais LR Civiliniu kodeksas;
LR Viešųjų įstaigų įstatymas;
vadovaujantis
LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas;
vykdoma veikla
LR Biudžeto sandaros įstatymu;
LR Savivaldos įstatymas;
LR Viešųjų pirkimų įstatymas;
Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimais ir administracijos
direktoriaus įsakymai;
Visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimai;
Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė;
Elektroninių dokumentų valdymo taisyklės;
Dokumentų rengimo taisyklės;
Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės;
© visos teisės saugomos VšĮ „Sveikatos oazė“ direktorė Sonata Veršelienė, 2017

Dokumentų saugojimo taisyklės;
LR SAM įsakymu patvirtintomis Lietuvos higienos normomis HN 109:2005,
Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai.
Viešosios įstaigos „Sveikatos oazė“ įstatai, patvirtinti 2010 m gegužės 27 d;
Viešosios įstaigos „Sveikatos oazė“ direktoriaus pareiginiai nuostatai,
patvirtinti 2009 m spalio 30 d.
2.1. Pagrindinė Įstaigos veikla
Veiklos teisinis dokumentas
Veiklos
Vadovaujantis 2014 m. kovo 19 d. Utenos Pirčių, saunų, baseinų paslaugų veikla;
visuomenės sveikatos centro išduotais Sporto klubų paslaugų veikla;
Leidimais – higienos pasais Įstaiga verčiasi Grožio paslaugų veikla (kūno priežiūros paslaugos).
ūkine veikla
Įstaiga verčiasi įstatymų nedraudžiama iš jų pagrindinės:
ūkine komercine veikla pagal ekonominės 85.12 sportinis ir rekreacinis švietimas;
veiklos rūšių klasifikatorių (viso 53 veiklos) 85.59 kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas;
93.1 sportinė veikla;
93.12 sporto klubų veikla;
93.2 pramogų ir poilsio organizavimo veikla;
96.04 fizinės gerovės užtikrinimo veikla.
2.2. Įstaigos veiklos rezultatai per finansinius metus ir prognozės ateinantiems finansiniams metams
Eil.
Nr.
I.
1.
2.
2.1.
2.2.
3.
II.
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
III.
IV.
V.

Straipsniai
PAJAMOS
Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes
Finansavimo pajamos
Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo
pajamos
Kitos finansavimo pajamos
Kitos pajamos
SĄNAUDOS
Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina
Kitos sąnaudos
Veiklos sąnaudos
Pardavimo
Darbuotojų išlaikymo
Nusidėvėjimo (amortizacijos)
Patalpų išlaikymo
Ryšių
Transporto išlaikymo
Turto vertės sumažėjimo
Kitos veiklos
Suteiktos labdaros, paramos
Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo
VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ
PELNO MOKESTIS
GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis,
Eur
356436
219319
137117

381546
233716
147830

Prognozės
ateinantiems
finansiniams
metams, Eur
355 000
330 000
25 000

125 954
11163

142115
5715

23 000
2000

352 184
100406
1442
250 336
10078
189200
17631
8666
855
2478

359200
95 000
6000
258200
220 000
18 000

21428

369351
97301
7755
264295
3454
218342
17383
2901
961
2197
2
19055

4252

12195

(4200)

4252

12195

(4200)

Ataskaitinis
laikotarpis,
Eur

1000
2200
17 000
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3. Įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje, dalininkų
kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir pabaigoje
Viešosios įstaigos dalininkai finansinių metų Dalininkų kapitalo dydis finansinių metų
pradžioje ir pabaigoje
pradžioje ir pabaigoje viso 3127,90 Eur
Anykščių technologijos mokykla
492,35 Eur
Anykščių rajono savivaldybė

2635,54 Eur

4. Įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas pagal
ekonominės klasifikacijos straipsnius
Nr.
Finansavimo šaltiniai per finansinius metus
Gautos lėšos
Lėšų panaudojimas pagal
per finansinius ekonominės klasifikacijos
metus, Eur
straipsnius
1

Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2016-2018
metų veiklos plano priemonės Nr. 6.1.2.30 ,, Mokinių
sportas ir sveikatingumas baseine“ programa, projekto
„Mokinių mokymo plaukti ir plaukimo sporto
treniruočių organizavimas Anykščių baseine
Bangenis“, 2016 m. balandžio 13 d. biudžeto lėšų
naudojimo sutartis Nr. 1-SU-244

95 000

2211130 Kitos paslaugos

2

Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2016-2018
metų veiklos plano 1 programos „Darnios kurortinės
plėtros programa“
1.1.1.07
priemonės
„Tradicinių
festivalių
įgyvendinimas“, 2016 m. balandžio 15 d. biudžeto
lėšų naudojimo sutartis Nr. 1-SU-258

3300

2211130 Kitos paslaugos

3

Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2016-2018
metų veiklos plano ,,Kokybiškos švietimo sistemos
kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo
programos“ priemonės Nr. 6.1.2.28 ,, Sporto veiklos
vykdymas“ programa, projekto „Šeimų estafečių
plaukimo varžybų ,,Šeimos diena 2016“, 2016 m.
balandžio 13 d. biudžeto lėšų naudojimo sutartis Nr.
1-SU-245

180

2211130 Kitos paslaugos

4

Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2016-2018
metų veiklos plano ,,Kokybiškos švietimo sistemos
kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo
programos“ priemonės Nr. 6.1.2.06 ,,Vaikų užimtumo
didinimas“, projekto ,,Bandyk, atrask, mąstyk“, 2016
m. balandžio 13 d. biudžeto lėšų naudojimo sutartis
Nr. 1-SU-246

1090

281112 Kitiems
einamiesiems tikslams

5

Neformaliojo vaikų švietimo programos: mokinių
fizinis užimtumas, mokinių mokymas plaukti,
mokinių sveikatinimas, savanoris turizmo agentas,
2016 m.

10885

2211130 Kitos paslaugos
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Anykščių rajono savivaldybė
Utenos teritorinė darbo birža
Viešųjų darbų organizavimo ir finansavimo sutartis
2016 01 04 NR. VD -8-6 Nr., 2016-02-24 VD-8-25

28630

21 Darbo užmokestis ir
socialinis draudimas

806

2211110 Kitos prekės

7

Anykščių rajono savivaldybė
Utenos teritorinė darbo birža
Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo ir finansavimo sutartis
2016-03-07 Nr. PĮ-1-263/S-30

2224

21 Darbo užmokestis ir
socialinis draudimas

8

Kitas finansavimas ir įmonių, organizacijų parama

2836

2211130 Kitos paslaugos

9

Komercinės veiklos pajamos

233716

2211130 Kitos paslaugos

Viso:

378 667

6

4.1. Per veiklas gautų papildomų lėšų suma Eur.
Pritrauktų lėšų procentas nuo Savivaldybės biudžeto skirtų asignavimų
Komercinės veiklos pajamos
Pritrauktos lėšos per 2016 m., Savivaldybės biudžeto lėšos per
per 2016 m., Eur
Eur
2016 m., Eur
233 716
22 722
122 229
Įstaigos gautos pajamos per 2016 m.

32%

62%

6%

Komercinės veiklos pajamos

Pritrauktos lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

5. Informacija apie Įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus
Inventoriaus
numeris

Eur

1. Profesionalus sauso – šlapio siurblys

099

238,84

2. Profesionalus sporto salės suoliukas

100

280,28

3. Profesionalus sporto salės suoliukas

101

466,94

4. Profesionalus sporto salės suoliukas

102

294,21

5. Dušo pertvaros, 2 vnt.

103

413,66

6. Kampinis biuro stalas

104

165,00

Nr.

Įsigytas ilgalaikis turtas per finansinius metus
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7. Kampinis biuro stalas

105

154,12

8. Tiesus biuro stalas

106

155,00

9. Vadybininko kabineto baldai

107

185,00

10. Kabineto spintelės ir stalviršis

108

440,00

11. Kinezeterapijos kabineto baldai

109

220,00

12. Kabineto lentyna

110

161,00

13. Masažo kabineto baldai

110

210,16

14. Irklalentės Colar SEA, 6 vnt.

112

1800,00

15. Telefono aparatas Samsung S7

113

610,72

16. Monitorius NEC Multi Syn

114

1420,00

17. HP ProDesk 490 G3

115

415,00

18. Elektroliukx džioviklė

116

475,21

12 ir 30

2705

19. Sūkurinių vonių remonto ir rekonstrukcijos darbai
20. Viso:

10810

6. Įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui
Nr.

Straipsniai

Eur

1.

Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina

97301

2.

Veiklos sąnaudos

272050

2.1

Nusidėvėjimo (amortizacijos)

17383

2.2

Patalpų išlaikymo

2901

2.3

Ryšių išlaidos

961

2.4

Transporto išlaikymo

2197

2.5

Kitos bendrosios veiklos išlaidos

27474

2.6

Darbuotojų išlaikymo

218342

2.7

Reklamos paslaugos

2792

Iš viso sąnaudų

369351

3.

7. Įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje
2016 metų sausio mėnesį dirbo 22 darbuotojai
Direktorius
Finansininkas
Personalo vadovas
Vyr. administratorius
Ūkio dalies administratorius
Sporto programų ir renginių koordinatorius
Vadybininkas

1
1
1
1
1
1
1
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Inžinierius elektrikas
Administratorius
Gelbėtojas instruktorius
Plaukimo instruktorius
Plaukimo mokytojas
Sporto salės treneris
Ūkio dalies darbuotojas
Kineziterapeutas
Masažuotojas
Valytojas -rūbininkas
VISO:

1
2
2
2
1
1
1
1
1
3
22

2016 metų gruodžio mėnesį dirbo 25 darbuotojai
Direktorius
Finansininkas
Sporto programų ir renginių koordinatorius
Vadybininkas
Personalo vadovas
Vyr. administratorius
Administratorius
Gelbėtojas instruktorius
Plaukimo instruktorius
Plaukimo mokytojas
Sporto salės treneris
Ūkio dalies administratorius
Elektrikas inžinierius
Ūkio dalies darbuotojas
Valytojas
Valytojas - rūbininkas
Kineziterapeutas
Masažuotojas
VISO:

1
1
1
1
1
1
4
3
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
25

8. Įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms
Sąnaudos valdymo išlaidoms

Nr.

Eur

1.

Darbuotojų išlaikymo

2.

Ryšių

961

3.

Transporto išlaikymo

3197

4.

Kitos Veiklos sąnaudos

19055

152314

Iš viso

175527

© visos teisės saugomos VšĮ „Sveikatos oazė“ direktorė Sonata Veršelienė, 2017

9. Duomenys apie Įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms viešosios
įstaigos vadovo išmokoms
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 2016 metus priskaičiuotas darbo užmokestis, Eur 18 488
Per 2016 metus priskaičiuoti dienpinigiai, Eur

243

10. Įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigoms
kolegialių organų narių išmokoms
Viešosios įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo Įstaigoje kolegialių organų
NĖRA
užmokesčiui ir kitoms įstaigoms kolegialių organų narių išmokoms
11. Įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims, nurodytiems
LR viešųjų įstaigų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje
Viešosios įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems NĖRA
asmenims, nurodytiems LR viešųjų įstaigų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje
12. Įstaigos gyvendinti projektai per 2016 metus
Projekto
Projekto pavadinimas
Projekto dalyviai
finansavimo
šaltiniai
Anykščių rajono
bendrojo lavinimo
Anykščių rajono savivaldybės strateginio
mokyklų pradinių
2016-2018 metų veiklos plano priemonės
klasių mokiniai,
Anykščių
Nr. 6.1.2.30 ,, Mokinių sportas ir
Anykščių Kūno
rajono
sveikatingumas baseine“ programa,
kultūros ir sporto
savivaldybė
projekto „Mokinių mokymo plaukti ir
centro plaukimo
Įstaigos lėšos
plaukimo sporto treniruočių organizavimas
sportinio
Anykščių baseine Bangenis“
meistriškumo grupių
sportininkai
Anykščių rajono savivaldybės strateginio
2016-2018 metų veiklos plano 1
Anykščių
programos „Darnios kurortinės plėtros
Per 700 sportininkų iš rajono
programa“
5 valstybių
savivaldybė
1.1.1.07 priemonės „Tradicinių festivalių
Įstaigos lėšos
įgyvendinimas"
Anykščių rajono savivaldybės strateginio
Anykščių
2016-2018 metų veiklos plano
rajono
Šeimos
,,Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo,
savivaldybė
sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo
Įstaigos lėšos

Projekto
vadovas

Sonata Veršelienė

Audronius
Gališanka

Evelina
Navašinskaitė
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programos“ priemonės Nr. 6.1.2.28 ,,
Sporto veiklos vykdymas“ programa,
projekto „Šeimų estafečių plaukimo
varžybų ,,Šeimos diena 2016“
Anykščių rajono savivaldybės strateginio
2016-2018 metų veiklos plano
,,Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo,
sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo
programos“ priemonės Nr. 6.1.2.06
,,Vaikų užimtumo didinimas“ programa,
projekto „Bandyk, atrask, mąstyk“
Neformaliojo vaikų švietimo programos:
mokinių fizinis užimtumas, mokinių
mokymas plaukti, mokinių sveikatinimas,
savanoris turizmo agentas

Anykščių rajono
bendrojo lavinimo
mokyklų pradinių
klasių mokiniai

Anykščių rajono
bendrojo lavinimo
mokyklų moksleiviai

Anykščių
rajono
savivaldybė
Įstaigos lėšos

Sonata Veršelienė

Aktyvi vandens vasaros dienos stovykla
„Judėk -Nesėdėk“

7-12 metų mokiniai

Įstaigos lėšos

Evelina
Navašinskaitė

Anykščių rajono
bedarbiai registruoti
darbo biržoje

Anykščių
rajono
savivaldybė
Utenos
teritorinė
darbo birža

Sonata
Veršelienė

Anykščių rajono savivaldybė
Utenos teritorinė darbo birža
Viešųjų darbų įgyvendinimo ir
finansavimo

Anykščių
rajono
savivaldybė

Sonata Veršelienė

13. Įstaigos eksploatuojamo baseino Bangenis užimtumas per 2016 metus

Baseino BANGENIS užimtumas 2016 m.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis Šeštadienis Sekmadienis

Sanitarinis valymas

Kūdykių plukdymas

Mokymas plaukti

Neformalus ugdymas

Sporto centro treniruotės

Komercinis laikas
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14. Įstaigos klientas 2016 metais

Anykščių baseino BANGENIS klientai
3%
8%

1%
4%
3%

50%

14%

17%

Suaugę asmenys

Moksleiviai ir studentai

Senjorai ir neįgalieji

Trijų asmenų šeima

Vaikai nuo 3 iki 6 m.

Kūdikiai iki 3 m.

Įmonės

Kita

Pateikiame 2014 m., 2015 m., 2016 m. mokinių dalyvavusių mokymo plaukti programoje apsilankymų
užsiėmimuose lyginamąją analizę.
2014
2015
2016
2552
2425
2784
Pateikiame 2014 m., 2015 m., 2016 m. KKSC sportininkų dalyvavusių programoje, apsilankymų
treniruotėse lyginamąją analizę.
2014
2015
2016
5296
5463
3984
Pateikiame 2014 m., 2015 m., 2016 m. bendrą tarptautinio plaukimo sprinto festivalio „Anykščiai“
dalyvių skaičiaus lyginamąją analizę.
2014
2015
2016
600

660

700

15. Įstaigos suorganizuoti pagrindiniai sportiniai renginiai per 2016 metus
Renginio pavadinimas
Data
Dalyvių skaičius
Velykinės vaikų plaukimo varžybos
2016 m. balandžio 1 d.
22
Tarptautinis plaukimo sprinto festivalis
2016 m. gegužės 5 - 7 d.
700
„Anykščiai – 2016
Šeimos estafečių plaukimo varžybos
2016 m. gegužės 15 d.
27
„ŠEIMOS DIENA – 2016’’
Lietuvos plaukimo federacijos taurės
2016 m. lapkričio 11 – 12 d.
255
varžybos
Lietuvos plaukimo čempionatas 25 m ilgio
2016 m. gruodžio 15 – 17 d.
368
baseine
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16. Per 2016 metus įdiegi patobulinimai, atlikti darbai siekiant pagerinti paslaugų ir pastato
kokybę
Objektas
Atlikta
Kaina,
Finansavimo
Eur
šaltinis
Pirtys
Atliktas periodinis smulkus pirčių remontas:
665,00
Įstaigos lėšos
pakeisti krosnelių kaitinimo elementai, Druskų
garinėja pirtyje pakeisti šviestuvai, Lietuviškoje
pirtyje peraliejuoti gultai, Turkiškoje pirtyje
pakeisti suolų šviestuvai. Infraraudonųjų
spindulių pirtyje pakeisti tenai ir dalis lentelių.
SPA patalpos
Masažinio ir sūkurinės vonios remonto darbai, 3356,00
Įstaigos lėšos
perdažytos SPA lubos, sumūryta ir apklijuota
apdailos plytelėmis Lietuviškos pirties siena,
sumontuotos pakabinamos lubos.
Dušų ir persirengimo Atliktas smulkus dušų ir persirengimo patalpų 1152,00
Įstaigos lėšos
patalpos
remontas: perglaistyta sienų plytelių tarpai,
perdažytos surūdijusios spintelės, pakeistos dušų
durų rankenos, atnaujinti plaukų džiovintuvai,
įrengtos dušų pertvaros.
Treniruoklių salė
Nupirkta sporto salės inventorius ir kitas
750,00
Programinės
smulkus inventorius.
lėšos
Ventiliacijos sistema
Pakeisti filtrai.
351,00
Įstaigos lėšos
Vedinimo sistema
Dušuose ir persirengimo patalpose pakeista
43,70
Įstaigos lėšos
ventiliacijos kanalo dalis
Masažo kabinėtas
Nupirkti nauji baldai.
210,16
Įstaigos lėšos
Atnaujintas baseino salės Baseino šepetys, metalo lempa, žibinto lempa, 1572,00
inventorius
plaukmenys, suoliukai, kėdės ,ir kitas baseino
inventorius
Elektros tinklas, įranga
Atliktas varžų matavimas
121,00
Viso investicijų į paslaugų gerinimą
8221
investuota per 2016 metus:

Įstaigos lėšos
Įstaigos lėšos

17. Įstaigos energetiniai resursai per 2016 metus
Energinių resursų planas ir lyginamoji analizė: šiluminės energijos, elektros energijos ir
šalto vandens sunaudojimo metinių išlaidų, kai skaičiuojama matuojamo šaltinio mato vienetais
Matavimo
vnt.

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

m3
KWh
KWh
KWh
m3

2013 m.
Kiekis

91038
60243
4199
286672
7726

2014 m.
Kiekis

66330
63948
3065
292976
6056

2015 m.
Kiekis

71938
62224
3780
306695
7467

2016 m. planas
Kiekis

70000
62000
3800
307000
8000
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18. Pagrindinės Įstaigos teikiamos paslaugos per 2016 metus
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Pateikiame bendrą 2014 m., 2015 m., 2016 m. baseino Bangenis lankytojų apsilankymų skaičiaus
lyginamąją analizę
2014
2015
2016
56 195

66 925

67 630

Pateikiame 2014 m., 2015 m., 2016 m., sporto salės apsilankymo užsiėmimuose lyginamąją analizę
2014
2015
2016
9228

10 776

14 784

Sporto salė užimtumas

Apsilankymų skaičius

2016 m.

2015 m.

2014 m.
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Baseino BANGENIS užimtumas per 2016 m.

8; 2% 27; 7%

331; 91%

Darbo dienos

Šventinės dienos

Nedarbo dienos
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19. Įstaigos veiklos organizavimo raida per aštuonerius metus
Komercinės pajamos
138117
132335
107758
143105
192143
193712
219319
233716

Metai
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Finansavimo pajamos
80792
78749
128558
124831
117762
126808
137117
147830

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

20. Įstaigos 2016 metų vertinimo kriterijai ir rodikliai
Įstaigos 2016 metų veiklos plano vertinimo kriterijaus rodikliai yra pajamos gautos už
suteiktas paslaugas, įvykdytų programų ar priemonių bei jų dalyvių skaičius, apsilankiusiųjų baseine per
metus skaičius, projektinės veiklos rezultatai.
Įstaigos vadovaujančių darbuotojų mėnesinės algos kintamoji dalis priklauso nuo Įstaigos
veiklos rezultatų ir nustatoma atsižvelgiant į praėjusių finansinių metų veiklos rezultatų vertinimo
rodiklius, nustatytus pagal Įstaigos atitinkamų metų veiklos plane nustatytus vertinimo kriterijus.
Pagrindiniai rodikliai, nuo kurių priklauso Įstaigos vadovaujančių darbuotojų mėnesio algos kintamoji
dalis esant teigiamam grynajam veiklos rezultatui, remiantis praėjusiais finansiniais metais:
Pateikiame 2016 metų pasiektus rodiklius:
1. apsilankiusiųjų baseine asmenų skaičius (statistika iš klientų praėjimo kontrolės sistemos) per metus ne mažesnis
kaip paskutinių dviejų metų vidurkis ir didesnis 10 proc.– kintamoji dalis 10 proc.;
2014 m.

2015 m.

2016 m.

Įvykdymas proc.

Kintamos dalies dydis,
proc.

49 179

55 155

60 862

100 proc.

10 proc.

2. uždirbtos pajamos už suteiktas paslaugas, kurios per metus ne mažesnės lyginant su ankstesniųjų dviejų metų
pajamų vidurkiu ir didesnės 5 proc. – kintamoji dalis 5 proc.;

*uždirbtos pajamos 2016 metais yra didesnės 11,6 proc. lyginant su paskutinių dviejų metų vidurkiu.
2014 m.

2015 m.

2016 m.

Įvykdymas proc.

Kintamos dalies dydis,
proc.

193 712

219 319

233 716

100

5 proc.

3. per metus įdiegta ne mažiau kaip viena nauja paslaugos forma, leidžianti įstaigai papildomai gauti pajamų, viršijančių
paslaugos įdiegimo išlaidas (nemažinant teikiamų paslaugų skaičiaus) - kintamoji dalis 10 proc.:
Per 2016 metus naujų paslaugų įdiegta nebuvo, nauja
Įvykdymas proc.
Kintamos dalies dydis, proc.
kainodara ir paslaugos pateiktos 2016 metų gruodžio
mėnesio Anykščių rajono Tarybai, kurios dalininkų
sprendimu patvirtintos 2017 metų sausio 1 dienai.

Nebuvo

0

0
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4. įstaiga organizuoja masinius respublikinius, tarptautinius renginius, vykdo įvairius socialinius projektus
(konferencijas, seminarus) – kintamoji dalis iki 10 proc.;
Per 2016 metus įvykdyti masiniai, respublikiniai, tarptautiniai renginiai

Įvykdymas proc.

Kintamos dalies
dydis, proc.

1. Velykinės vaikų plaukimo varžybos
2. Tarptautinis plaukimo sprinto festivalis „Anykščiai – 2016“
3. Šeimos estafečių plaukimo varžybos „ŠEIMOS DIENA –
2016’’
4. Aktyvi vandens vasaros dienos stovykla „Judėk -Nesėdėk“
5. Vaikų vasaros stovykla ,,Bandyk, atrask, mąstyk“
6. Lietuvos plaukimo federacijos taurės varžybos
7. Lietuvos plaukimo čempionatas 25 m ilgio baseine
100

10 proc.

5. įstaiga teikia ir vykdo projektus, finansuojamus iš Europos Sąjungos bei valstybės lėšų – kintamoji dalis 10 proc.
Per 2016 metus įstaiga vykdė
projektą finansuojamą iš
valstybės lėšų

Projektas

Finansavimo
suma, Eur

Įvykdymas
proc.

0

Kintamos dalies
dydis, proc.

0

VšĮ „Sveikatos oazė“ 2016 finansiniais metais įgyvendindama savo įstatuose numatytus
tikslus ir uždavinius, atsižvelgdama į klientų poreikius teikė kokybiškas ir higienos normas atitinkančias
paslaugas, organizavo įstaigos veiklą siekdama:
1. Didinti lankytojų skaičių, reguliuoti jų srautą;
2. Organizuoti sportinius ir sveikatingumo renginius;
3. Didinti baseino veiklos efektyvumą;
4. Stiprinti ūkinę komercinę veiklą;
5. Įdiegti naujų paslaugų;
6. Plėtoti bendradarbiavimą su vietos gyventojais ir bendruomenėmis;
7. Užtikrinti finansinių srautų valdymą, vykdant sudarytas sutartis su paslaugų teikėjais;
8. Užtikrinti skaidrų viešųjų pirkimų konkursų organizavimą ir vykdymą;
9. Koordinuoti finansuojamų projektų įgyvendinimą;
10. Stiprinti personalo motyvavimo sistemą.
11. Efektyviai ir taupiai eksploatuoti pastatą.
12. Ieškoti inovatyvių sprendimų administruojant paslaugas.
2016 metais materialiniai ir finansininkai ištekliai panaudoti skaidriai, taupiai ir tikslingai,
sprendimai derinti su dalininkais. Įstaiga 2016 finansiniais metais įgyvendindama savo įstatuose
numatytus tikslus ir uždavinius, atsižvelgdama į klientų poreikius teikė kokybiškas paslaugas ir higienos
normas atitinkančias paslaugas.
Informuoju, kad 2016 metų gruodžio 31 dienai įsipareigojimų bankams NĖRA, 2016 metų
veiklos rezultatai yra TEIGIAMI.
2016 metų veiklos ataskaitą parengė,
Viešosios įstaigos „Sveikatos oazė“ direktorė

Sonata Veršelienė
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VŠĮ Sveikatos oazė
(ūkio subjekto pavadinimas)

254319060 Ažupiečių g.1-A, Anykščiai
(kodas, buveinės adresas)

PATVIRTINTA
VšĮ „Sveikatos oazė“ 2017 m. balandžio 13 d.
Dalininkų susirinkimo protokolas Nr. DL-01
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2017 -01-25 d. Nr. 4

(data)

Pastabų
Nr.

Eil.
Nr.

(Eurais)

Straipsniai

I.
PAJAMOS
1. Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes
2. Finansavimo pajamos
2.1. Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos
2.2. Kitos finansavimo pajamos
3. Kitos pajamos
II. SĄNAUDOS
1. Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina
2. Kitos sąnaudos
3. Veiklos sąnaudos
3.1.
Pardavimo
3.2.
Darbuotojų išlaikymo
3.3.
Nusidėvėjimo (amortizacijos)
3.4.
Patalpų išlaikymo
3.5.
Ryšių
3.6.
Transporto išlaikymo
3.7.
Turto vertės sumažėjimo
3.8.
Kitos veiklos
3.9.
Suteiktos labdaros, paramos
3.10.
Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo
III. VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ
IV. PELNO MOKESTIS
V. GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS

Direktorė
(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens
pareigų pavadinimas)

381546
233716
147830
142115
5715

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis
356436
219319
137117
125954
11163

369351
97301
7755
264295
3454
218342
17383
2901
961
2197
2
19055

352184
100406
1442
250336
10078
189200
17631
8666
855
2478

12195

4252

12195

4252

21428

Sonata Veršelienė
(parašas)

Finansininkė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio)

Ataskaitinis
laikotarpis

(vardas ir pavardė)

Laima Slavenskienė
(parašas)

(vardas ir pavardė)

VŠĮ Sveikatos oazė
(ūkio subjekto pavadinimas)

254319060 Ažupiečių g.1-A, Anykščiai
(kodas, buveinės adresas)

PATVIRTINTA
VšĮ „Sveikatos oazė“ 2017 m. balandžio 13 d.
Dalininkų susirinkimo protokolas Nr. DL-01

BALANSAS
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2017 -01-25 d. Nr.4
(data)

Eil.
Nr.

TURTAS

A.

ILGALAIKIS TURTAS

I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
III.
1.
2.

NEMATERIALUSIS TURTAS
Patentai, licencijos
Programinė įranga
Kitas nematerialusis turtas
MATERIALUSIS TURTAS
Žemė
Pastatai ir statiniai
Mašinos ir įrengimai
Transporto priemonės
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai
Nebaigta statyba
Kitas materialusis turtas
FINANSINIS TURTAS
Po vienerių metų gautinos sumos
Kitas finansinis turtas

B.

TRUMPALAIKIS TURTAS

ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS
VYKDYTI SUTARTYS
1. Atsargos
2. Išankstiniai apmokėjimai
3. Nebaigtos vykdyti sutartys
II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS
1. Pirkėjų įsiskolinimas
2. Kitos gautinos sumos
III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS
1. Trumpalaikės investicijos
2. Terminuoti indėliai
3. Kitas trumpalaikis turtas
IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI
I.

TURTAS, IŠ VISO

Pastabos
Nr.

(Eurais)
Ataskaitinis
laikotarpis

28538

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

35112

-

-

28538

35112

14218

22045

14320
-

13067
-

21971

10186

1818

4314

1732
86

1980
2334

4315
3751
564
-

3987
3883
104
-

15838

1885

50509

45298

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

Pastabos
Nr.

Eil.
Nr.

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

C.

NUOSAVAS KAPITALAS

(558)

I.
II.
III.
IV.
1.
2.

KAPITALAS
PERKAINOJIMO REZERVAS
KITI REZERVAI
VEIKLOS REZULTATAS
Ataskaitinių metų veiklos rezultatas
Ankstesnių metų veiklos rezultatas

3128

3128

(3686)
12195
(15881)

(15881)
4252
(20133)

D.

FINANSAVIMAS

27921

30801

1.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.

Dotacija
Tiksliniai įnašai
Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto
Kiti tiksliniai įnašai
Nario mokesčiai
Kitas finansavimas

5444
22477

8324
22477

22477

22477

23146

27250

646

610

646
22500

610
26640

10448

14581

8116
3936

7618
4441

50509

45298

E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
Finansinės skolos
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis
Finansinės skolos
Skolos tiekėjams
Gauti išankstiniai apmokėjimai
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR
ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO

Direktorė
(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

Finansininkė
(vyriausiojo buhalterio(buhalterio)
arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens
pareigų pavadinimas)

_____________
(parašas)

_____________
(parašas)

(12753)

Sonata Veršelienė
(vardas ir pavardė)

Laima Slavenskienė
(vardas ir pavardė)

VŠĮ " SVEIKATOS OAZĖ"
PATVIRTINTA

VšĮ „Sveikatos oazė“ 2017 m. balandžio 13 d.
Dalininkų susirinkimo protokolas Nr. DL-01

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2017 -01-25 d. Nr.4

I. Bendroji dalis
Įregistravimo data : 2001-10-04, rejestro Nr.064849 .
Adresas - Anykščiai, Ažupiečių g.1-A
Įmonės rūšis - Viešoji įstaiga
Veiklos rūšis - Fizinės gerovės užtikrinimo veikla
Įmonės kodas - 254319060
PVM mokėtojo kodas - LT543190610
Atsiskaitomoji sąskaita - LT397044060002152214 AB SEB bankas
Atsiskaitomoji sąskaita - LT397044060002152201 AB SEB bankas
Atsiskaitomoji sąskaita - LT837182100115733072 AB Šiaulių bankas
Atsiskaitomoji sąskaita - LT077182100001700367 AB Šiaulių bankas
Atsiskaitomoji sąskaita - LT187182100001700363 AB Šiaulių bankas
Vidutinis įmonės sąraše dirbančių darbuotojų skaičius - 27
II. Apskaitos politika
II.1 Viešosios įstaigos "Sveikatos oazė" buhalterinės apskaitos organizavimas
1.1 2016 metais apskaitos politika keičiama nebuvo.
1.2. Viešoji įstaiga "Sveikatos oazė" (toliau VŠĮ), tvarkydama finansinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę vadovaujasi:
1.Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės
apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklėmis;
2. LR buhalterinės apskaitos įstatymu;
3. Verslo apskaitos standartais;
4. Kitais VŠĮ vienetų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.
1.3. Finansinė atskaitomybė rengiama einamųjų metų gruodžio 31 d. duomenimis.
1.4. Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
1.5. VŠĮ finansinė atskaitomybė svarstoma ir tvirtinama dalininkų susirinkime.
1.6. Įvykiai, įvykę pasibaigus finansiniams metams, tačiau dar nepatvirtinus finansinės atskaitomybės, tikslinami, atliekant koreguojančius įrašus.
II.2. Apskaitos politikos formavimas
2.1.Ilgalaikis turtas:
Ilgalaikiu turtu laikomas turtas, kurį įmonė valdo ir kontroliuoja, iš kurio įmonė tikisi
gauti ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais,kuris bus naudojamas ilgiaus nei vienerius metus,

kurio įsigijimo (pasigaminimo) savikainą galima patikimai nustatyti ir kurio vertė didesnė už įmonėje
nustatytą minimalią tos grupės vertę.
VŠĮ "Sveikatos oazė" ilgalaikiu turtu pagal direktoriaus priimtą įsakymą laikomas turtas, kurio
vertė yra didesnė nei 145,00 EUR Turtas iki 145 EUR laikomas mažavertis turtas ir įsigijus
registruojamas sąnaudų sąskaitoje.
Įstaigoje taikomas tiesiogiai proporcingas (tiesinis) ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo
metodas. Finansinėje atskaitomybėje pateikiamas sugrupuotas į ilgalaikio nematerialaus turto,
ilgalaikio materialaus ir finansinio turto klases.
2.1.1. Ilgalaikis nematerialus turtas. Ilgalaikį nematerialųjį turtą sudaro patentai, licencijos,
programinė įranga, kitas neturintis materialios substacijos turtas, kuriuo įmonė disponuoja
ir kurį naudodama tikisi gauti tiesioginės ir netiesioginės ekonominės naudos.
Įsigijimo (pasigaminimo) metu nematerialusis turtas registruojamas įsigijimo (pasigaminimo)
savikaina. Balanse jis parodomas likutine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant
sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimo sumą.
Nematerialiojo turto eksploatavimo ir kitos vėlesnės išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio,
kuriuo jos buvo patirtos sąnaudomis. Nemeterialiojo turto vertės sumažėjimo, turto nurašymo
nuostoliai priskiriami įmonės veiklos sąnaudomis.
2.1.2. Ilgalaikis materialus turtas.
Ilgalaikis materialus turtas finansinėje apskaitoje įvertinamas faktine to turto įsigijimo verte, į kurią
įskaitomos su jo įsigijimu susujusios išlaidos: muitai, akcizai, atvežimo bei šio turto parengimo
naudoti išlaidos. Į nekilnojamo turto vertę įskaitomas turto registravimo mokestis ir remonto sąnaudos
patirtos iki jo naudojimo pradžios.
Ilgalaikis materialus turtas į įstaigos sąnaudas įskaitomas jį nudėvint ir amortizuojant.
Įstaigos įsigyjamą materialų ilgalaikį turtą apskaitoje registruoja suskirstytą šia tvarka:
Žemė;
Pastatai ir statiniai;
Mašinos ir įrengimai;
Transporto priemonės;
Kita įranga, prietaisai,įrankiai ir įrenginiai;
Nebaigta statyba;
Kitas materialusis turtas.
Finansinėje ir mokestinėje apskaitoje ilgalaikio turto nusidėvėjimas apskaičiuojamas remiantis
metine nusidėvėjimo norma.
Ilgalaikio materialiojo turto naudojimo pradžia laikoma įstaigos vadovo patvirtinta turto
eksploatacijos akto pradžios data.
Naudojamo materialiojo turto darbingumui palaikyti atliekama jo eksploatacinė priežiūra.
Likviduojant nudėvėtą iki likvidacinės vertės turtą, kai atsargų po likvidavimo nebūna, apskaito
je registruojamas nurašomas turtas.
2.2.Trumpalaikis turtas :
2.2.1. Atsargos - tai įmonės įsigytas trumpalaikis turtas,kurį įmonė sunaudoja pajamoms uždirbti per
vienerius metus.
Atsargoms priskiriama : medžiagos, reklamos atsargos, pirktos prekės, skirtos perparduoti.
Atsargos užpajamuojamos to turto faktine savikaina, kurią sudaro sąskaitoje faktūroje nurodyta
atsargų pirkimo kaina,naudojamas nuolat apskaitomų atsargų būdas.
2.2.2. Piniginis turtas. Įstaigos pinigai nacionaline valiuta bankų sąskaitose ir kasose. Apskaitomas
grupių "Sąskaitos bankuose" ir "Kasa" sąskaitose.
2.2.3.Per vienerius metus gautinos sumos.
Tai pirkėjų įsiskolinimas ir kitos gautinos sumos ,kurias tikimasi gauti per ataskaitinį laikotarpį.

2.3. Finansavimas
Įstaigos ūkinės komercinės veiklos pajamoms nepriskiriama valstybės ir savivaldybės biudžeto,
Europos sąjungos,Lietuvos ir užsienio paramos fondų arba kitų asmenų parama,tikslinės lėšos ir
materialinė pagalba,kurios naudojamos įstatuose nustatytų tikslų įgyvendinimo finansavimui.
Gautas finansavimas registruojamas šia tvarka:
Dotacija- negrąžintinai gauto ir įsigyto iš tikslinio finansavimo turto apskaita;
Tiksliniai įnašai- gautų tikslinių įnašų apskaita;
Kitas finansavimas- kitų finansavimo šaltinių apskaita.
2.4. Pajamų ir sąnaudų pripažinimas.
Įstaigos ūkinės komercinės veiklos pajamoms priskiriamos tiesiogiai iš tos ūkinės komercinės veiklos
uždirbtos ir gautos pajamos,todėl,apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną ,leidžiamiems atskaitymams
ir ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams priskiriamos tik ūkinės komercinės veiklos pajamoms
tenkančios sąnaudos.
2.4.1.Pajamos:
Įstaigos ūkinės komercinės veiklos pajamoms priskiriamos pajamos,gautos pardavus prekes,skirtas
perparduoti,suteikus apmokamas paslaugas ir kitos ūkinės komercinės veiklos pajamos.
Ūkinės komercinės veiklos pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje
registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą.
Pajamomis nepripažįstamas pridėtinės vertės mokestis.
Finansavimo pajamoms priskiriamos per ataskaitinį laikotarpį panaudotos finansavimo sumos
dotacijai, panaudotos sumos pagal vykdomas programas ir panaudota įmonių,organizacijų parama.
Kitoms pajamoms pripažįstamos pajamos,kurios nesusiję su prekių pardavimu ar paslaugų
teikimu ilgalaikio, turto perleidimo pajamos,baudų ir delspinigių pajamos.
2.4.2. Sąnaudos :
Sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu tuo ataskaitiniu laikotarpiu,kai jos
patiriamos, neatsižvelgiant į pinigų apmokėjimą už prekes,arba paslaugas.Perparduotų prekių
savikaina pripažįstama, užregistruojama apskaitoje ir pateikiama finansinėje atskaitomybėje
tą patį ataskaitinį laikotarpį, kai prekės, yra parduotos. Sąnaudos,susijusios su atskirų
programų įgyvendinimu, pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį,kurį jos patirtos.
Per ataskaitinį laikotarpį patirtas sąnaudas sudaro:
1. Suteiktų paslaugų , parduotų prekių ir suteiktų paslaugų savikaina pagal vykdomas programas;
2. Veiklos sąnaudos;
3. Kitos sąnaudos;
4. Pelno mokesčio sąnaudos;
5. Sąnaudos nemažinančios apmokestinamojo pelno;
2.5. Apskaitos informacijos formavimas.
2.5.1. Priemonių naudojamų tvarkant apskaitą visuma : sąskaitų planas, kuris 2016 m. nebuvo keistas,
tačiau buvo papildytas reikalingomis sąskaitomis.
2.5.2 Dokumentų sudarymo ir saugojimo tvarka. Įvykusios operacijos fiksuojamos orderiuose
žurnaluose kurie, reikalingi informacijai apie įstaigos valdomą turtą, įsipareigojimus,pajamų, sąnaudų
kitimą registruoti.
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Finansininkė
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3.AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS
1 lentelė. Ilgalaikis nematerialusis turtas
Rodikliai

Patentai,
licencijos

Programinė įranga

Likutinė vertė prėjusių
finansinių metų pabaigoje
a) Įsigijimo savikaina
Praėjusių finansinių
metų pabaigoje
finansinių metų pokyčiai:
turto įsigijimas
turto nurašymas
Finansinių metų pabaigoje
b)Nusidėvėjimas
Praėjusių finansinių
metų pabaigoje
finansinių metų pokyčiai:
finansinių metų nusidėv.
Finansinių metų pabaigoje
Likutinė vertė finansinių
metų pabaigoje

Iš viso
Finansiniai
metai

Kitas
nematerialusis
turtas
0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ilgalaikio nematerialiojo turto nusidėvėjimo normos
Ilgalaikio nematerialiojo turto grupės
Vidutinis naudingo tarnavimo laikas
Patentai,licencijos
Programinė įranga
Kitas nematerialus turtas

3 metai
5 metai

2 lentelė. Ilgalaikis materialusis turtas
Rodikliai

Pastatai Mašinos ir
įrengimai

Likutinė vertė prėjusių
finansinių metų pabaigoje
a) Įsigijimo savikaina
Praėjusių finansinių
metų pabaigoje
finansinių metų pokyčiai:
turto įsigijimas
Perleistas ir nurašytas turtas(-)
Finansinių metų pabaigoje
b)Nusidėvėjimas
Praėjusių finansinių
metų pabaigoje
finansinių metų pokyčiai:
finansinių metų nusidėv.
finansinių metų nurašyto t.nusidėv.(-)
Finansinių metų pabaigoje
Likutinė vertė finansinių
metų pabaigoje

Transporto
priemonės

Kita įranga Iš viso
prietaisai Finansiniai
įrankiai ir metai
įrenginiai
35112

35112

272238

272238

10810
-6192
276856

10810
-6192
276856

237126

237126

17382
-6190
248318

17382
-6190
248318

28538

28538

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normos
Ilgalaikio materialiojo turto grupės
Vidutinis naudingo tarnavimo laikas
Pastatai ir statiniai
Mašinos ir įrengimai
Transporto priemonės
Kita įranga, prietaisai, įrankiai, ir įrenginiai
3-8 metai
Kitas materialusis turtas
4 metai
3 lentelė. Kapitalas
Rodikliai
Kapitalas :
Kapitalas finansinių metų pradžioje
Kapitalo didinimas
Kapitalas finansinių metų pabaigoje

Finansiniai
metai
3128
0
3128

4 lentelė. Finansavimas
Rodikliai
Dotacija, tiksliniai įnašai,parama :
Likutis finansinių metų pradžioje
Gauta (gautina) per laikotarpį :
1) Finansavimas Mokinių sporto ir sveikatingumo baseine
programai,projekto "Mokinių mokymo plaukti ir plaukimo
treniruočių organizavimas Anykščių baseine "Bangenis""
2) Finansavimas Kokybiškos švietimo sistemos
kūrimo,sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programos
,projektui " šeimos diena 2016 " "
3) Finansavimas Kokybiškos švietimo sistemos
kūrimo,sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programos
,projektui "Bandyk,atrask,mąstyk "
4) Finansavimas Darnios kurortinės plėtros programos
,projektui "Tarptautinis plaukimo sprinto festivalis
"Anykščiai 2016"
5) Finansavimas neformaliojo vaikų švietimo programoms
vykdyti : mokinių fizinis užimtumas,mokinių mokymas
plaukti,mokinių sveikatinimas,savanoris turizmo agentas;
6) Finansavimas iš Lietuvos tautinio olimpinio komiteto
7) Finansavimas Utenos teritorinės darbo biržos ir
Anykščių savivaldybės viešųjų darbų įgyvendinimo ir
finansavimo programai vykdyti;
8) Finansavimas Utenos teritorinės darbo biržos įdarbinimo
subsidijuojant įgyvendinimo ir finansavimo programai
vykdyti;
9) Kitas finansavimas ir parama
Panaudota per laikotarpį
Likutis finansinių metų pabaigoje

Finansiniai
metai
30801
144950

95000

180

1090

3300

10885
200

29436

2223
2636

147830
27921

5 lentelė. Veiklos rezultatai
Rodikliai
a) Veiklos pajamos
Reikšmingų sumų detalizavimas:
Paslaugų ir prekių pardavimo ir kitos pajamos
Finansavimo pajamos
Viso pajamų :
b) Veiklos sąnaudos
Reikšmingų sumų detalizavimas:
Suteiktų paslaugų savikaina komercinei veiklai
Suteiktų paslaugų savikaina programai "Mokinių mokymo
plaukti ir plaukimo treniruočių organizavimas baseine "
Suteiktų paslaugų savikaina programai "Tarptautinis
plaukimo sprinto festivalis Anykščiai -2015 m.
Suteiktų paslaugų savikaina programai "Šeimų estafečių
plaukimo varžybų Šeimos diena 2015 m.
Suteiktų paslaugų savikaina neformaliojo vaikų švietimo
programai -"Mokinių sportinių įgūdžių
lavinimas,sveikatinimas ir užimtumas Anykščių baseine
Parduotų prekių savikaina
Kitos bendrosios ir administracinės pardavimų sąnaudos
Reklamos,skelbimų, prenumeratos sąnaudos
Reprezentacinės sąnaudos
Ryšių sąnaudos
Patalpų ir įrenginių remonto ,eksploatacijos sąnaudos
Transporto sąnaudos
santykiais susijusios sąnaudos programai
Su darbo sąntykiais
"Mokinių mokymo plaukti ir plaukimo treniruočių
organizavimas baseine "
Su darbo sąntykiais susijusios sąnaudos neformaliojo vaikų
švietimo programai -"Mokinių sportinių įgūdžių
lavinimas,sveikatinimas ir užimtumas Anykščių baseine
Komandiruočių,dienpinigių,maistpinigių sąnaudos
Nusidėvėjimo sąnaudos
Draudimo sąnaudos
Sąnaudos nemažinančios apmokestinamojo pelno
Kitos bendrosios veiklos sąnaudos
Palūkanų sanaudos
Viso sąnaudų
c) Pelno mokestis
d) Veiklos rezultatas(a-b-c)

Finansiniai
metai

233716
147830
381546

49066
38252
3720
806

2857
2600
6308
2792
407
961
6401
2198
151988
56748

9280
2028
17383
560
85
13751
1160
369351
12195

6 lentelė. Balanse ir veiklos rezultatų ataskaitoje nepateikta informacija
Rodikliai
1. Visiškai nudėvėto iki likvidacinės vertės,
ilgalaikio turto tebenaudojamo įmonės veikloje
sąrašas :
Vandens kaskada
Treniruoklis prisitraukimams
Treniruoklis Smito
Treniruoklis universalus suolas
Elipsinis treniruoklis
Aukšto slėgio plovykla
Akmens masės plytelės druskų pirtyje
Išsiplėtimo indas
Neįgaliojo vežimėlis
Neįgaliojo vežimėlis
Daugiafunkcinis kopijavimo aparatas
Keltuvas neįgaliesiems nuleisti į baseino vonią
Šilumokaitis su cirkuliaciniu siurbliu ir termostatas
Sports Art dviratis treniruoklis
Sports Art dviratis treniruoklis
Krėslai sudedami
EOS Krosnelė EURO-MAX 15kw
Pavėsinė
Turėklas 1.8 m. su lenktais galais
Vėdinimo sistema
Virtuvinis spintelių komplektas
Šilumokaitis HWT 182
Turėklas masažinei voniai nestandartinis
Oro masažo kolektorius su purkštukais
Starto bokštelis Roma su kojos atrama
Automatinio dozatoriaus chloro elektrodas
TV Samsung LE37 C579
Valdymo pultas Harvia C150
Plovykla aukšto slėgio K4,98 MD-Plus
Kompiuterinė įranga
Kėdės Anna beržas
Skalbimo mašina
FP2000 terminis spausdintuvas
Kompiuterinė įranga
Vonios dugno valymo įranga
Vandens dezinfekavimo įranga
Masažo kabineto stalas ir įrengimas
Garinė turkiška pirtis
Rusiška -lietuviška pirtis
Plastiniai langai ir durys

Viso:

Finansiniai
metai
Įsigijimo
kaina
2809
1014
1013
246
2798
167
613
334
276
248
201
5961
1732
1352
3439
1221
855
1144
468
21312
335
4012
443
1142
1197
454
436
176
177
443
423
383
492
708
708
2385
1805
20958
17998
340

102218

2. Per laikotarpį įsigyto ilgalaikio turto
sąrašas :
Profesionalus suoliukas MP-L202
Profesionalus suoliukas MP-L204
Profesionalus suoliukas MP-L203
Dušo pertvaros (2vnt.)
Kampinis darbo stalas
Kampinis darbo stalas
Tiesus darbo stalas
Vadybininko kabineto darbo baldai
Virtuvinės spintelės ir stalviršis
Kineziterapinio kabineto darbo baldai
Lentyna SW2000D420H100L3CoB
Masažo kabineto baldai
Irklalentės Coral Sea (6vnt.)
Telefono aparatas Samsung S7edge G935
Monitorius NEC MultiSyneX462UNY
HP ProDesk 490 G3 S/N
GDE Elektrolux džiovyklė
Prof. Sauso -šlapio siurbimo siurblys NT35/1
Sūkūrinės vonios rekonstrukcijos medžiagos ir darbai
Masažinio baseinėlio rekonstrukcijos medžiagos ir darbai

Viso:

Įsigijimo
kaina
280
467
294
414
165
154
155
185
440
220
161
210
1800
611
1420
415
475
239
1352
1353

10810

3)Savivaldybės turto perduoto pagal panaudos
sutartį, naudojamo įmonės veikloje sąrašas
Baseinas su kiemo statiniais
Sekcija deltuva
Nešiojamas kompiuteris Intel Celeron su progr.įrang.
Nešiojamas kompiuteris Intel Celeron su progr.įrang.
Surenkamų hantelių komplektas
Gumuotų hantelių komplektas
Olimp.štangos ir svarmenų komplektas
Surenkama infraraudonųjų spindulių pirtis
Saulės kolektorių sist.įreng. Ir šilumok.nuotek.
šilumos atgav.baseino pastate
Sulės kolektoriai
Nešiojamas kompiuteris HP ProBok 650
Baseino vandens takelių skiriamoji juosta
Alge laiko matavimo sistema
Švieslentė baseine
Baseino įgarsinimo aparatūra
Baseino vandens valymo įranga
Starto bokšteliai "Roma"
Trumpalaikis turtas ir atsargos
Viso :
4)Įmonės direktoriui išmokėtos sumos
Su darbo santykiais susijusios pajamos:
Priskaičiuotas darbo užmokestis per ataskaitinį laikotarpį
Komandiruotės dienpinigiai
Viso :

Turto
vertė
1028893
409
1079
1079
929
350
754
10026
86816

Direktorė

Sonata Veršelienė

Finansininkė

90034
1387
3404
23792
28248
20413
50973
7240
1303
1357129

18488
243
18731

Laima Slavenskienė

PATVIRTINTA
VšĮ „Sveikatos oazė“ 2017 m. balandžio 13 d.
Dalininkų susirinkimo protokolas Nr. DL-01

VIEŠOJI ĮSTAIGA „SVEIKATOS OAZĖ“ (toliau-Įstaiga)
2016 METŲ
ĮSTAIGOS VADOVO VEIKLOS ATASKAITA

2017 m.
© visos teisės saugomos VšĮ „Sveikatos oazė“ direktorė Sonata Veršelienė, 2017

Bendra informacija apie Įstaiga
Teisinis statusas, viešoji įstaiga

Viešoji įstaiga − 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
priežiūros, aplinkos apsaugos, 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.

įregistravimo data ir numeris,
įstaigos kodai

Banko pavadinimas ir rekvizitai

AB SEB bankas LT39 7044 0600 0215 2214
Ažupiečių g. 1A, LT-29148,
Anykščiai
8 381 51755,
8 620 83544
direktorius@sveikatosoaze.lt
facebook.com/BANGENIS
plus.google.com/+SveikatosoazėAnykščiai
instagram.com/bangenis
youtube.com/bangenis

Adresas ir pašto indeksas
Telefonas
Elektroninis paštas,
Socialiniai tinklai

Internetinis tinklalapis

www.sveikatosoaze.lt

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 baseino pastatą, kuris turi 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

SONATA VERŠELIENĖ
LAIMA SLAVENSKIENĖ
27 (dvidešimt septyni darbuotojai)
Teikti kūno kultūros ir sporto, baseinų, pirčių,

© visos teisės saugomos VšĮ „Sveikatos oazė“ direktorė Sonata Veršelienė, 2017

Įstaigos tikslas

laisvalaikio, sveikatos, reklamos ir kitas paslaugas
visuomenei, organizuoti sportinius ir pramoginius
renginius, plėtoti ir tobulinti teikiamų paslaugų
infrastruktūrą, užtikrinti jų kokybę ir efektyvumą.

Įstaigos vizija

Inovatyvi, teikianti aukštos kokybės sveikatingumo
ir plaukimo sporto paslaugas, išlaikanti lyderio
pozicijas vandens turizmo bei 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 misija

Įstaigos dalininkai per 2016 metus
Įstaigos dalininkai
Anykščių technologijos mokykla
Anykščių rajono savivaldybė

Dalininkų kapitalo dydis, Eur
492,35
2635,54

1. Įstaigos personalo ir finansų valdymas
Įstaigos sėkmė priklauso nuo vadovo ir darbuotojų bendradarbiavimo, operatyvaus
informacijos perdavimo, psichologinio klimato, darbinio aktyvumo, darbuotojų motyvacijos ir skatinimo.
Aš, kaip direktorė, vykdydama savo pareigas stengiuosi, kad mano darbuotojai galėtų ir
norėtų tobulėti. Dirbdama stengiuosi nedaryti taip, kaip jau buvo daryta – ieškau naujovių, palankesnių
sąlygų ir galimybių, kurios pritrauktų kuo daugiau investicijų bei klientų.
Vertinu darbuotojų atvirumą, tvarkingumą, optimizmą, atsakingumą. Darbe ir gyvenime stengiuosi
pasiekti gerų rezultatų, to reikalauju ir iš darbuotojų.
1.1 Darbuotojų skaičius ir įstaigos struktūra per 2016 metus
Visuotinio dalininkų susirinkimo patvirtintos pareigybės ir etatai nurodomi žemiau pateiktoje
lentelėje. Per 2016 metus įstaigoje vidutiniškai dirbo 27 darbuotojai.
Eil. Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8

Pareigybės
Direktorė
Sporto programų ir renginių koordinatorius
Finansininkas
Vadybininkas
Inžinierius elektrikas
Plaukimo mokytojas
Plaukimo instruktorius
Personalo vadovė

Etatai
1
1
1
1
0,5
0,5
2
1
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
VISO:

Vyresnioji administratorė
Ūkio dalies administratorė
Administratorė
Sporto salės treneris
Gelbėtojas instruktorius
Valytoja rūbininkė
Valytoja
Ūkio dalies darbuotojas
Masažuotoja
Kineziterapeutė
Administratorius rūbininkas
19 pareigybių

1
1
2
1
2
1
2
1
0,5
0,5
1
21 etatas

2016 metų Įstaigos struktūra
Visuotinis
dalininkų
susirinkimas

Direktorius

Sporto programų
ir renginių
koordinatorius

Personalo
vadovas

Finansininkas

Vyresnysis
administratorius

Administratorius

Kineziterapeutas

Masažuotojas

Plaukimo
mokytojas

Gelbėtojas –
instruktorius

Sporto salės
treneris

Plaukimo
instruktorius

Vadybininkas

Ūkio dalies
administratorius

Ūkio dalies
darbuotojas

Inžinierius –
elektrikas

Valytojas

Valytojas –
rūbininkas

Administratorius
– rūbininkas
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1.2. Įstaigos darbuotojų, įskaitant vadovaujančius darbuotojus, kaita per einamuosius metus,
patvirtintų ir neužimtų pareigybių skaičius
Informuojame, kad per 2016 metus buvo įkurta viena nauja darbo vieta ir viena pareigybė.
Pareigybė
Darbo krūvis
Administratorius rūbininkas
1 etatas
Įstaigos darbuotojų, įskaitant vadovaujančius darbuotojus pagal patvirtintas pareigybes,
kaitos per 2016 metus bei neužimtų pareigybių nebuvo.
1.3. Personalo skatinimo priemonės pritaikytos per metus 2016 metus
Darbuotojų motyvavimas yra mano Įstaigos valdymo proceso dalis, vadovaujuosi, kad
motyvacijos išraiška darbe yra vienas iš keleto veiksnių, sąlygojančių produktyvius darbuotojo veiklos
rezultatus. Motyvacija nėra pastovi būsena, todėl nuolat stengiuosi ją stimuliuoti ir stiprinti. Kiekvienas
metais Įstaigoje vykdomas darbuotojų poreikių ir lūkesčių išsiaiškinimas. 2016 m. atlikome apklausą,
darbuotojų atsakymai, idėjos, pasiūlymai, išreikšta nuomonė suteikė žinių kokios mano įstaigos
darbuotojai vidinės ir išorinės paskatos tikisi, kas duoda impulsą darbui, kas paskatina elgesį, darbo
efektyvumą.
Pateikiu Įstaigoje taikytas personalo skatinimo bei motyvacines priemones 2016 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 kelionės 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.
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. Mano Įstaigos veiklos efektyvumas 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 įmonėje nebūtų nepagarbos, apkalbų, kad darbuotojas jaustųsi
gerbiamas ir vertinamas. Siekiant sustiprinti tarpusavio santykius komandoms buvo 2 kartus
suorganizuoti neformalūs susiėjimai – pietūs baseino sezono atidarymo ir uždarymo proga, išvyka į
parodą Kaune ,,Rinkis prekę lietuvišką 2016 m.“.
8. Piniginis įvertinimas. Įvertinant darbuotojo atliekamą darbą, skiriami piniginiai priedai,
premijos, darbo užmokesčio padidinimai, pakėlimas pareigose.
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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.
1.4. Įstaigos darbuotojų per 2016 metus kėlusių kvalifikaciją skaičius, kvalifikacijos trukmės
vidurkis valandomis
Pareigybė
Direktorius

Finansininkas

Personalo vadovė

Tobulinimasis, seminarai, konferencijos ir kitos
kvalifikacijos kėlimo sritys
Tarptautinė turizmo ir aktyvaus laisvalaikio paroda
ADVENTUR 2016

Valandų
skaičius
8 val.

Rygos turizmo ir laisvalaikio paroda ,,Balttour 2016“

12 val.

Seminaras ,,Personalo veiklos administravimas; personalo
dokumentų valdymas, efektyvus darbo kodekso praktinis
taikymas bei aktualijos susijusios su nauja LR Darbo kodekso
redakcija“

8 val.

Seminaras ,,Viešųjų pirkimų pakeitimai nuo 2016 m. ir
naujausia teismų praktika“

8 val.

Seminaras ,,Pirkimo dokumentai. Praktika ir aktualijos“

8 val.

Renginys Sank Peterburge ,,Lietuvos turizmo galimybių
pristatyme miesto bendruomenei, turistinių firmų atstovams,
su Lietuva bendradarbiaujančioms miesto ir Leningrado
srities savivaldybėms“

32 val.

Darbinė komandiruotė į Druskininkų sporto rengimo centrą

8 val.

Seminaras ,,Darbo užmokesčio skaičiavimo naujovės nuo
2016-01-01: nauja NPD formulė, komandiruotės ir suminė
darbo laiko apskaita. Ginčai dėl darbo užmokesčio“

8 val.

Seminaras ,,Personalo veiklos administravimas; personalo
dokumentų valdymas, efektyvus darbo kodekso praktinis
taikymas bei aktualijos susijusios su nauja LR Darbo kodekso
redakcija“

8 val,

Seminaras ,,Pirkimo dokumentai. Praktika ir aktualijos“

8 val.

Seminaras ,,Personalo veiklos administravimas; personalo
dokumentų valdymas, efektyvus darbo kodekso praktinis
taikymas bei aktualijos susijusios su nauja LR Darbo kodekso
redakcija“

8 val,

Seminaras ,,Viešųjų pirkimų pakeitimai nuo 2016 m. ir
naujausia teismų praktika“

8 val.
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Mokymai ,,Viešųjų pirkimų vykdymas pradedantiesiems“

8 val.

Paroda ,,Rinkis prekę lietuvišką 2016“ 8 val.;
Seminaras ,,Kaip be pažeidimų atlikti viešuosius pirkimus?“

8 val.

Seminaras ,,Archyvinių dokumentų tvarkymas ir apskaita
2016 metais: aktualūs reikalavimai ir jų praktinis taikymas“

8 val.

Mokymai ,,Viešųjų pirkimų vykdymas pradedantiesiems“

8 val.

Paroda ,,Rinkis prekę lietuvišką 2016“

8 val.

Renginys – kontaktų mugė Vasaknų dvare,

8 val.

Seminaras ,,Kaip be pažeidimų atlikti viešuosius pirkimus?“

8 val.

Seminaras ,,Ateitis – mobilieji mokėjimai. Ką jau galime
šiandien?“

8 val.

Mokymai ,,Pilatesas nėščiosioms“

8 val.

Baziniai Irklenčių (SUP) instruktorių mokymai

8 val.

Plaukimo trenerių seminaras Kėdainiuose.

16 val.

Administratorės

Paroda ,,Rinkis prekę lietuvišką 2016“

8 val.

Ūkio dalies
administratorė
Sporto salės treneris

Darbinė komandiruotė į Druskininkų sporto rengimo centrą

8 val.

Vadybininkas

Plaukimo
instruktorius

Seminaras ,,Kaip sėkmingai ir saugiai mankštinti nutukusius 8 val.
ir antsvorį turinčius asmenis“
Seminaras ,,Optimali mityba ir kūno masės reguliavimas 8 val.
šiuolaikiniame sporte“

Kineziterapeutė

Seminaras ,,Pilatesas su voleliais, žiedais, elastinėmis 8 val.
juostomis“

Pareigybėms pagal
poreikį

Higienos įgūdžių mokymas;
Pirmos pagalbos mokymai.

1.5. Įstaigos vadovaujančių darbuotojų metų atlyginimų vidurkis Eur ir įstaigos darbuotojų metų
atlyginimų vidurkis Eur
Pareigybės

Darbuotojų skaičius

Vadovaujantys darbuotojai

2

2016 metų/mėnesio priskaičiuoto
darbo užmokesčio vidurkis, Eur.
*18 532/1544
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Pareigybės dirbančios nepilną
darbo dieną 0,5 etato ir mažiau
Personalas

Darbuotojų skaičius

2016 metų/mėnesio priskaičiuoto
darbo užmokesčio vidurkis, Eur.
*4309/360

2

Pareigybės dirbančios pilną darbo
Darbuotojų skaičius
2016 metais priskaičiuoto darbo
dieną
užmokesčio vidurkis, Eur.
Personalas
12
*5969/497
*Darbo užmokesčio vidurkis skaičiuotas nuo darbuotojų darbo užmokesčio, dirbančių 2016 metus
nepertraukiamai.
2. Turto valdymas
2.1. Įstaigos nekilnojamo turto, valdomo patikėjimo teise ar panaudos pagrindais arba išnuomoto
turto plotas kv. m.
Nekilnojamo turto
pavadinimas
Pastatas-baseinas

Unikalus numeris
3499-2002-6014

Žemės sklypas

4400-2072-6785

Kiti
statiniai 3499-2002-6020
(inžinieriniai)
kiemo
statiniai, kiemo aikštelė

Dokumentas
2010 m. kovo
Savivaldybės
panaudos sutartis
360/S-020
2010 m. kovo
Savivaldybės
panaudos sutartis
360/S-020
2010 m. kovo
Savivaldybės
panaudos sutartis
360/S-020

Plotas

30 d. 3661,93 kv. m.
turto
Nr. SU30 d. 1,4625 ha
turto
Nr. SU30 d. nenurodyta
turto
Nr. SU-

2.2. Faktinių įstaigos nekilnojamo turto, valdomo patikėjimo teise ar panaudos pagrindais, arba
išnuomoto turto ploto ūkinę priežiūrą užtikrinančių paslaugų kaina per metus Eur.
Faktinių įstaigos nekilnojamo turto, valdomo
patikėjimo teise ar panaudos pagrindais, arba
išnuomoto turto ploto ūkinę priežiūrą užtikrinančių
paslaugų kaina per metus

Nebuvo

2.3. Per biudžetinius metus įstaigos įsigyto turto, įskaitant ir nekilnojamo turto, įgyto patikėjimo
teise ar panaudos pagrindais, vertė Eur
Per biudžetinius metus įstaigos įsigytas turtas,
įskaitant ir nekilnojamo turto, įgyto patikėjimo teise
ar panaudos pagrindais

Nebuvo

2.4. Per praėjusius biudžetinius metus Savivaldybės administracijos padalinių ir/ar Savivaldybės
Kontrolės ir audito tarnybos pateiktų rekomendacijų, reikalavimų įvykdymas (jei tokių buvo
gauta), nurodant teiktus reikalavimus ir jų įvykdymą
Anykščių rajono savivaldybės centralizuotas vidaus audito skyrius nuo 2016 m birželio 8 d.
iki 2016 m. rugpjūčio 4 d. atliko vidaus auditą ir pateikė vidaus audito ataskaitos Nr.12-VAA-3 projektą,
kuriame pateikė 6 rekomendacijas.
Audito rekomendacijos per nurodytą laikotarpį buvo įvykdytos.
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3. Dokumentų valdymas
2016 metais dokumentų valdymą ir Įstaigos organizacinę veiklą, įpareigojimus vykdėme
vadovaudamiesi:
LR Darbo kodeksu;
LR Civiliniu kodeksu;
LR Viešųjų įstaigų įstatymu;
LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu;
LR Biudžeto sandaros įstatymu;
LR Savivaldos įstatymui;
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;
LR SAM įsakymu patvirtintomis Lietuvos higienos normomis HN 109:2005, Baseinai. Įrengimo
ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai.
Viešosios įstaigos „Sveikatos oazė“ įstatais, patvirtintais 2010 m gegužės 27 d;
Viešosios įstaigos „Sveikatos oazė“ direktoriaus pareiginiais nuostatais, patvirtintais 2009 m
spalio 30 d;
Kitais aktualiais teisės aktais.
3.1. Įstaigoje naudojama dokumentų valdymo sistema
2016 metais dokumentų valdymui Įmonė naudojasi kompiuterizuotos 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.
Įmonėje išskiriamos šios dokumentų valdymo efektyvumo didinimo priemonės:
• aiškus dokumentų valdymas;
• saugumas, garantuojamas esamų ir busimų duomenų patikimumą;
• dokumentų apyvartos mažinimas;
• informacinių technologijų priemonių geresnis naudojimas.
3.2. Įstaigos dokumentų apyvarta per 2016 metus vnt.
(siunčiamų, gautų ir kitų sudarytų dokumentų skaičius)
Dokumento
Vienetai
pavadinimas
Siunčiamieji raštai
61
Gautieji raštai
57
Dokumentai pasirašyti 175
saugiu
elektroniniu
parašu
Įsakymai
klausimais

personalo 193

Pagrindiniai, iš jų
susirašinėjimai su įstaigomis
gauti dokumentai iš įstaigų
Pagrindinių elektroninių dokumentų formos: Viešosios
paslaugos Juridinių asmenų registrui; Deklaracijos
Valstybinei mokesčių inspekcijai; Pažymos Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdybai prie SADM.
dėl priėmimo į darbą;
dėl atleidimo iš darbo;
dėl komandiruočių į mokymus, konferencijas, seminarus;
dėl padidėjusio darbo krūvio, skatinimai;
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Įsakymai tvarkomosios 85
veiklos klausimais

Sutartys

128

Dalininkų susirinkimų 3
protokolai

Tiekėjų apklausos

32

Darbuotojų susirinkimų 9
protokolai

dėl apmokėjimų už šventinę dieną;
dėl vasaros stovyklos;
dėl kasmetinių atostogų;
dėl mokymosi atostogų;
dėl patalpų valymo ir priežiūros;
dėl sąnaudų paskirstymo;
dėl ,,Neformaliojo ugdymo programos vykdymo ir
administravimo";
dėl etatų tvirtinimo 2016 m baseino sezono darbo
laikotarpiu;
dėl 2016 m dokumentacijos plano ir registrų sąrašo
patvirtinimo;
dėl VšĮ „Sveikatos oazė“ bylų apyrašų sąrašo patvirtinimo;
dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo;
dėl inventorizacinės komisijos sudarymo;
dėl numatomų pirkimų plano 2017 m. patvirtinimo.
paslaugų pirkimo - pardavimo;
paslaugų teikimo;
paramos;
projektų finansavimo;
viešųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo;
darbo įgūdžių įgijimo rėmimo ir finansavimo;
paslaugų pirkimo;
reklamos;
bendrosios civilinės atsakomybės draudimo;
jungtinės veiklos;
Protokolas Nr. DL-1, Darbotvarkė: ,,Dėl viešosios įstaigos
,,Sveikatos oazė“ įstaigos direktoriaus veiklos ataskaitos už
2015 metus vertinimo“; ,,Dėl viešosios įstaigos ,,Sveikatos
oazė“ veiklos strategijos 2016 metams tvirtinimo“; ,,Dėl
viešosios įstaigos ,,Sveikatos oazė“ valdymo struktūros ir
pareigybių sąrašo tvirtinimo“.
Protokolas Nr. DL-2, Darbotvarkė: ,,Dėl viešosios įstaigos
,,Sveikatos oazė“ veiklos ataskaitos už 2015 metus
vertinimo“; ,,Dėl viešosios įstaigos ,,Sveikatos oazė“ 2015
metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“; ,,Dėl
viešosios įstaigos ,,Sveikatos oazė“ vadovo ir finansininko
pastovaus ir kintamo koeficiento nustatymo už 2015 metus“.
Protokolas Nr. DL-3, Darbotvarkė: ,,Dėl viešosios įstaigos
,,Sveikatos oazė“ kainų patvirtinimo“; ,,Dėl viešosios
įstaigos ,,Sveikatos oazė“ pareigybių sąrašo patvirtinimo“.
Visos apklausos, kurių pirkimai buvo vykdomi pagal LR
Viešųjų pirkimų įstatymą bei Įstaigos supaprastintas viešųjų
pirkimų taisykles patvirtintas 2015 m. liepos 29 d.
direktoriaus įsakymu Nr. TO-27.
Susirinkimų metu aptariama bendra informacija apie įmonę,
problemas,
darbuotojai informuojami apie įmonės
energetinius resursus, klientų atsiliepimus, naujoves,
skatinami reikšti savo nuomonę ir pasiūlymus.
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4. Viešųjų pirkimų organizavimas
Supaprastintus pirkimus Įstaiga atlieka vadovaujantis Įstaigos supaprastintų viešųjų pirkimų
taisyklėmis, Viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais įstatymais ir
poįstatyminiais teisės aktais.
Daugiausiai viešųjų pirkimų vykdoma vadovaujantis įstaigos parengtomis taisyklėmis,
kurios buvo parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais viešuosius
pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais. Taisyklės nustato supaprastintų pirkimų organizavimo ir
planavimo tvarką, supaprastintus pirkimus atliekančius asmenis, supaprastintų pirkimų būdus ir jų
atlikimo, ginčų nagrinėjimo procedūras, pirkimo dokumentų rengimo ir teikimo tiekėjams reikalavimus.
Supaprastinti pirkimai atliekami laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio
pripažinimo ir proporcingumo principų, konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų.
Priimant sprendimus dėl pirkimo dokumentų sąlygų, vadovaujamasi racionalumo principu.
Įstaigoje supaprastintų mažos vertės viešųjų pirkimų organizavimą vykdo direktoriaus įsakymu paskirtas
atsakingas darbuotojas – viešųjų pirkimų organizatorius.
Supaprastintus, atvirus viešuosius pirkimus arba kai pirkimai viršija taisyklėse nustatytas
sumas, pirkimus vykdo direktoriaus įsakymu patvirtinta viešųjų pirkimų komisija iš 3 asmenų. Pagal
Įstaigos supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles, supaprastintais viešaisiais pirkimais laikomi visi iki
58 000 eurų be PVM vertės prikimai prekėms ir paslaugoms įsigyti. Perkant darbus iki 145 000 eurų be
PVM vertės. Dėl pirkimų, kurių vienkartinė arba suminė vertė per metus mažesnė kaip 3000 eurų be
PVM, gali būti apklausiamas vienas tiekėjas žodžiu. Įstaigoje daugiausiai vykdomi mažos vertės prekių ar
paslaugų pirkimai, kuriuos organizuoja viešųjų pirkimų organizatorius. Supaprastintus pirkimus vykdo
komisija, kai prekių, paslaugų ar darbų pirkimo sutarties vertė viršija 14 500 eurų be PVM vertės.
4.1. Įstaigos per biudžetinius metus vykdytų viešųjų prekių, paslaugų ir darbų pirkimų skaičius ir
vertė Eur/pokytis su praeitais biudžetiniais metais
Per 2015 metus
vykdytų
viešųjų
prekių, paslaugų ir
darbų
pirkimų
skaičius
743

Per 2015 metus Per 2016 metus vykdytų
vykdytų
viešųjų viešųjų prekių, paslaugų
prekių, paslaugų ir ir darbų pirkimų skaičius
darbų
pirkimų
vertė, Eur
170 610,21
433

Per 2016 metus vykdytų
viešųjų prekių, paslaugų
ir darbų pirkimų vertė,
Eur
66 676,02

4.2. Įstaigos per biudžetinius metus informacinėmis priemonėmis (CVP IS) vykdytų viešųjų prekių,
paslaugų ir darbų skaičius ir vertė Eur/pokytis su praeitais biudžetiniais metais
Per 2016 metus
vykdytų
viešųjų
prekių, paslaugų ir
darbų
informacinėmis
priemonėmis
(CVP IS) skaičius
0

Per 2016 metus
vykdytų
viešųjų
prekių, paslaugų ir
darbų
informacinėmis
priemonėmis
(CVP IS) vertė,
Eur.
0

Per 2016 metus vykdytų
viešųjų prekių, paslaugų ir
darbų
informacinėmis
priemonėmis (CVP IS)
skaičius

Per 2016 metus vykdytų
viešųjų prekių, paslaugų ir
darbų
informacinėmis
priemonėmis (CVP IS)
vertė, Eur.

1 pirkimas

136,13
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4.3. Įstaigos per biudžetinius metus sudarytų viešųjų pirkimų sutarčių skaičius ir vertė Eur/pokytis
su praėjusiais biudžetiniais metais
Viešųjų pirkimų
sutarčių skaičius
2015 m., vnt
13

Viešųjų pirkimų
vertė 2015 m., Eur

Viešųjų pirkimų sutarčių
skaičius 2016 m., vnt

Viešųjų pirkimų vertė
2016 m., Eur

54 472,73

32

26 340,83

5. Informacinių technologijų ir vidaus administravimo informacinių sistemų valdymas
5.1. Informacinių sistemų skaičius
Informacinė sistema
Sistemos paskirtis, administratorius
„nPoint“ apskaitos ir valdymo sistema (versija Valdymo sistema ir apskaitos programinė bei
3.2.2.5)
techninė įranga, sistema skirta sveikatinimo
įstaigoms.
Sistemos administruojanti įmonė UAB „nSoft“.
Kompiuterizuotos buhalterinės apskaitos programa Apskaitos ir darbo užmokesčio programa
„STEKAS“
„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.
5.2. Kompiuterinių darbo vietų skaičius įstaigoje
Įstaigoje 2016 metais paskirtos šešios stacionarios ir trys mobilios darbo vietos.
Kompiuterio tipas
Pareigybė
Stacionarus kompiuteris
Direktorius, finansininkas, personalo vadovas, ūkio
dalies administratorius, administratorius
Nešiojamas kompiuteris
Vadybininkas, vyr. administratorius, inžinierius
elektrikas
5.3. Įstaigoje naudojamo interneto ryšio sparta Mb/s, interneto ryšio išlaidos per metus Eur
Internetinio ryšio tiekėjas
Ryšio sparta
Išlaidos per 2016 m., Eur
UAB
„Radijo
elektroninės Įmonė teikia aukšto internetinio 93,71
sistemos“
ryšio spartą (atsisiuntimas: 91,22
Mb/s, skleidimas 95,57 Mb/s,
duomenys pateikiami naudojant
matuoklę esančią speedtest.net
svetainėje, pasirinkus tiekėją
TEO Vilniuje) už konkurencingą
kainą rinkoje.
Bevielio
interneto
paslaugą 5,84 Mb/s, skleidimas 0,52 Mb/s, 17,41
lankytojams teikia AB „Telia duomenys pateikiami naudojant
Lietuva“
matuoklę esančią speedtest.net
svetainėje, pasirinkus tiekėją
„Telia Lietuva“ Vilniuje

© visos teisės saugomos VšĮ „Sveikatos oazė“ direktorė Sonata Veršelienė, 2017

5.4. Įstaigos per biudžetinius metus patirtos faktinės kompiuterių, informacinių sistemų įsigijimo
išlaidos Eur
Įsigytos prekės

Vnt
1
1
1
1
2
1
VISO:

Maršrutizatorius
Stacionarus kompiuteris HP ProDesk
Mobilusis telefonas Samsung S7
Monitorius NEC
Vaizdo stebėjimo kamera
Nepertraukiamos srovės šaltinis

Išlaidos per 2016 m., Eur
17,00
502,15
144,25
1790,80
288,00
65,00
2807,20

5.5. Įstaigos per biudžetinius metus patirtos faktinės kompiuterių, informacinių sistemų tvarkymo
ir priežiūros išlaidos Eur
Išlaidų objektas
Fiskalinio aparato priežiūra bei remontas
Grotuvo remonto darbai
„nPoint“ apskaitos ir valdymo sistemos aptarnavimas
„STEKAS“ programos aptarnavimas
Tonerių kasečių pildymas
Programos funkcijų praplėtimas

Išlaidos per 2016 m., Eur
250,00
48,40
2960,88
517,16
417,28
229,90
VISO: 4423,62

6. Programų ir projektų valdymas
6.1. Įstaigos per biudžetinius parengti nauji unikalūs projektai ir/ar programos, įdiegtos naujos
paslaugos
Pavadinimas
Velykinės vaikų plaukimo varžybos
Tarptautinis plaukimo sprinto festivalis
„Anykščiai – 2016
Šeimos estafečių plaukimo varžybos
„ŠEIMOS DIENA – 2016’’
Lietuvos plaukimo federacijos taurės
varžybos
Lietuvos plaukimo čempionatas 25 m ilgio
baseine

Data
2016 m. balandžio 1 d.
2016 m. gegužės 5 - 7 d.

Dalyvių skaičius
22
700

2016 m. gegužės 15 d.

27

2016 m. lapkričio 11 – 12 d.

255

2016 m. gruodžio 15 – 17 d.

368

Per 2016 metus naujų paslaugų įdiegta nebuvo, nauja kainodara ir paslaugos pateiktos 2016
metų gruodžio mėnesio Anykščių rajono Tarybai, kurios dalininkų sprendimu patvirtintos 2017 metų
sausio 1 dienai.
6.2. Įstaigos gyvendinti partnerystės projektai ir/ar programos per 2016 metus

Projekto pavadinimas

Projekto
finansavimo
šaltiniai
rajono Anykščių
lavinimo rajono
pradinių savivaldybė

Projekto dalyviai

Anykščių rajono savivaldybės strateginio Anykščių
2015-2017 metų veiklos plano priemonės bendrojo
Nr. 1.1.4.07, Mokinių sporto ir mokyklų

Projekto
vadovas
Sonata
Veršelienė
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sveikatingumo baseine programa, projekto klasių mokiniai;
„Mokinių mokymo plaukti ir plaukimo Anykščių
Kūno
treniruočių organizavimas baseine“
kultūros ir sporto
centro
plaukimo
sportinio
meistriškumo
sportininkai;
Anykščių rajono savivaldybės strateginio
2015-2017 metų veiklos plano 1
programos „Darnios kurortinės plėtros
Per 700 sportininkų iš
programa“ 1.1.1.07 priemonės „Tradicinių
8 valstybių.
festivalių
programa“,
„Tarptautinis
plaukimo sprinto festivalis „Anykščiai 2016“
Anykščių rajono savivaldybės strateginio
2015-2017 metų veiklos plano priemonės
Nr. 1.1.4.01, Sporto veiklos programa, Šeimos
projekto „Šeimų estafečių plaukimo
varžybų Šeimos diena 2016“
Rokiškio,
Molėtų,
Ukmergės ir Anykščių
Lietuvos plaukimo federacija, projektas
rajonų
bendrojo
„Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje
lavinimo
mokyklų
-2016“
pradinių
klasių
moksleiviai
Mokinių sportinių įgūdžių lavinimas,
Anykščių
rajono
sveikatinimas ir užimtumas Anykščių
bendrojo
lavinimo
baseine Bangenis, neformaliojo vaikų
mokyklų moksleiviai
švietimo programa
Anykščių rajono savivaldybė
Utenos teritorinė darbo birža
Viešųjų
darbų
įgyvendinimo
finansavimo

Įstaigos lėšos

Anykščių
rajono
savivaldybė
Įstaigos lėšos

Audronius
Gališanka

Anykščių
rajono
savivaldybė
Įstaigos lėšos

Evelina
Navašinskaitė

Lietuvos
plaukimo
federacija
Įstaigos lėšos

Sonata
Veršelienė

Anykščių
rajono
savivaldybė
Įstaigos lėšos
Anykščių
rajono
Anykščių
rajono
savivaldybė
bedarbiai registruoti
ir
Utenos
darbo biržoje
teritorinė
darbo birža

Sonata
Veršelienė

Sonata
Veršelienė

6.3. Per metus gautų papildomų lėšų suma eurais, papildomų lėšų šaltiniai. Pritrauktų lėšų
procentas nuo savivaldybės biudžeto skirtų asignavimų.
Komercinės veiklos
pajamos per 2016 m.,
Eur
233 716

Papildomos lėšos per
2016 m., Eur
22 722

Savivaldybės
biudžeto lėšos per
2016 m., Eur
122 229

Papildomų lėšų
šaltiniai
Įmonių organizacijų
parama;
VMĮ 2 proc.
gyventojų pajamų
mokesčio;
Utenos teritorinė
darbo birža.
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Įstaigos gautos pajamos per 2016 m.

32%

62%

6%

Komercinės veiklos pajamos

Pritrauktos lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

6.4. Įgyvendintos viešųjų ryšių ir komunikacijos priemonės
Įstaiga viešiesiems ryšiams ir komunikacijai naudojo inovatyvias reklamos ir marketingo
priemones, socialinius tinklus, tikslu didinti ūkines komercines pajamas, organizuoti sportinius,
tarptautinius ir sveikatingumo renginius. 2016 metais buvo atlikta klientų apklausa dėl paslaugų kokybės.
Baseino bangenis socialinių tinklų augimas per 2016 m.
2000
1800

Vartotojų skaičius

1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
YouTube

Google+

Facebook

Instagram

Unikalūs tinklapio www.sveikatosoaze.lt lankytojai
70.000

66.447

Lankytojų skaičius

60.000
55.496
50.000

47.142
43.132

40.000
33.088

30.000
24.400
20.000

18.692

10.000
0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Metai
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Viešųjų ryšių ir komunikacijos priemonės

16%

11%
0%

11%

20%

11%
0%

15%
16%

Informaciniai leidiniai

Spaudos konferencijos

Akcijos

Konkursai

Reklama spaudoje

Reklama televizijoje

Reklama radijuje

Plakatai

Reklaminiai stendai

7. Įstaigos vadovo veikla
Įstaigos direktorė: Sonata Veršelienė, Įstaigai „Sveikatos oazė“ (eksploatuojanti plaukimo
baseiną „Bangenis“) vadovauja nuo 2009 m. lapkričio 3 dienos, visuotinio dalininkų susirinkimo
sprendimu, protokolo Nr. 4.
Įstaigos direktorė turi įgūdžių ir kompetencijos padėti komandai pasiekti pagrindinius
organizacijos tikslus ir priimti teisingus sprendimus reikiamu momentu, pasitikiu savo jėgomis.
Pagrindiniai mano kaip Įstaigos vadovės uždaviniai - užsibrėžto tikslo siekimas, bendravimas
ir iniciatyvumas, investicijų paieška, tobulėjimas. Dirbant Įstaigoje man labai svarbu:
• Užtikrinti efektyvų įstaigos vykdomos veiklos tęstinumą ir tikslinę plėtrą;
• Gerinti ir profesionaliai išnaudoti turimą sportinę bei aktyvaus poilsio bazę;
• Užtikrinti aukštą įstaigoje teikiamų paslaugų kokybę ir nuolatinį jų tobulinimą;
• Didinti teikiamų komercinių paslaugų kiekį;
• Gerinti paslaugų prieinamumą atsižvelgiant į klientų poreikius;
• Didinti Įstaigos personalo profesinę kompetenciją, nuolatinį motyvavimą, skatinimą;
• Gerinti darbuotojų darbo sąlygas;
• Skleisti gerąją patirtį bei pasiekimus;
• Išlaikyti Įstaigos gerą vardą ir stiprinti teigiamą įvaizdį;
• Užtikrinti skaidrų Įstaigos finansinių bei materialinių išteklių panaudojimą;
• Saugoti Įstaigos turtą;
• Nuolat investuoti į inovacijas siekiant didinti pridėtinę vertę;
7.1. Pagrindiniai praėjusių biudžetinių metų įstaigos vadovo veiklos rezultatai ir veiklos rodikliai
Įstaigos 2016 metų veiklos plano vertinimo kriterijaus rodikliai yra pajamos gautos už
suteiktas paslaugas, įvykdytų programų ar priemonių bei jų dalyvių skaičius, apsilankiusiųjų baseine per
metus skaičius, projektinės veiklos rezultatai.
Įstaigos vadovaujančių darbuotojų mėnesinės algos kintamoji dalis priklauso nuo Įstaigos
veiklos rezultatų ir nustatoma atsižvelgiant į praėjusių finansinių metų veiklos rezultatų vertinimo
rodiklius, nustatytus pagal Įstaigos atitinkamų metų veiklos plane nustatytus vertinimo kriterijus.
Pagrindiniai rodikliai, nuo kurių priklauso Įstaigos vadovaujančių darbuotojų mėnesio algos kintamoji
dalis esant teigiamam grynajam veiklos rezultatui, remiantis praėjusiais finansiniais metais:
Pateikiame 2016 metų pasiektus rodiklius:
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1. apsilankiusiųjų baseine asmenų skaičius (statistika iš klientų praėjimo kontrolės sistemos) per metus ne mažesnis kaip
paskutinių dviejų metų vidurkis ir didesnis 10 proc.– kintamoji dalis 10 proc.;
2014 m.

2015 m.

2016 m.

Įvykdymas proc.

49 179

55 155

60 862

100 proc.

2. uždirbtos pajamos už suteiktas paslaugas, kurios per metus ne mažesnės lyginant su ankstesniųjų dviejų metų pajamų
vidurkiu ir didesnės 5 proc. – kintamoji dalis 5 proc.;

*uždirbtos pajamos 2016 metais yra didesnės 11,6 proc. lyginant su paskutinių dviejų metų vidurkiu.
2014 m.

2015 m.

2016 m.

Įvykdymas proc.

193 712

219 319

233 716

100

3. per metus įdiegta ne mažiau kaip viena nauja paslaugos forma, leidžianti įstaigai papildomai gauti pajamų, viršijančių
paslaugos įdiegimo išlaidas (nemažinant teikiamų paslaugų skaičiaus) - kintamoji dalis 10 proc.:
Per 2016 metus naujų paslaugų įdiegta nebuvo, nauja kainodara
Įvykdymas proc.
ir paslaugos pateiktos 2016 metų gruodžio mėnesio Anykščių
rajono Tarybai, kurios dalininkų sprendimu patvirtintos 2017
metų sausio 1 dienai.

Nebuvo

0

4. įstaiga organizuoja masinius respublikinius, tarptautinius renginius, vykdo įvairius socialinius projektus (konferencijas,
seminarus) – kintamoji dalis iki 10 proc.;
Per 2016 metus įvykdyti masiniai, respublikiniai, tarptautiniai renginiai

Įvykdymas proc.

1. Velykinės vaikų plaukimo varžybos
2. Tarptautinis plaukimo sprinto festivalis „Anykščiai – 2016“
3. Šeimos estafečių plaukimo varžybos „ŠEIMOS DIENA – 2016’’
4. Aktyvi vandens vasaros dienos stovykla „Judėk -Nesėdėk“
5. Vaikų vasaros stovykla ,,Bandyk, atrask, mąstyk“
6. Lietuvos plaukimo federacijos taurės varžybos
7. Lietuvos plaukimo čempionatas 25 m ilgio baseine
100
5. įstaiga teikia ir vykdo projektus, finansuojamus iš Europos Sąjungos bei valstybės lėšų – kintamoji dalis 10 proc.
Per 2016 metus įstaiga vykdė
projektą finansuojamą iš
valstybės lėšų

Projektas

Įvykdymas proc.

Finansavimo suma, Eur

Kitos Įstaigos vadovo inicijuotos priemonės įstaigos veiklai gerinti:
• patvirtintų asignavimų teisingas panaudojimas;
• nuolatinė finansinės-ūkinės veiklos kontrolė;
• ūkinės komercinės veiklos stiprinimas;
• teikiamų paslaugų kokybė;
• palankaus darbo klimato ir gerų darbo sąlygų kūrimas;
• rūpinimąsi savo ir personalo kvalifikacijos tobulinimu;

0
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•
•
•
•
•
•

dalyvavimas pažintiniuose renginiuose, mokomuosiuose seminaruose, parodose;
savo galimybių ir kompetencijos ribose aktualių klausimų apie būtinas pertvarkas ir pakeitimus
sprendimą;
iškilusių konfliktinių klausimų su lankytojais bei darbuotojais sprendimas;
atstovavimas įstaigos interesus kitose instancijose.
projektų teikimas papildomoms pajamoms gauti;
nuolatinis bendradarbiavimas su Anykščių rajono savivaldybės administracija dėl galimybių
investuoti į pastato rekonstrukciją.

Per 2016 metus vadovo inicijuoti darbai gerinant paslaugų kokybę:
Objektas

Atlikta

Kaina,
Eur
665,00

Finansavimo
šaltinis
Įstaigos lėšos

3356,00

Įstaigos lėšos

1152,00

Įstaigos lėšos

750,00
351,00
43,70

Programinės
lėšos
Įstaigos lėšos
Įstaigos lėšos

210,16

Įstaigos lėšos

Atnaujintas baseino salės Baseino šepetys, metalo lempa, žibinto lempa, 1572,00
inventorius
plaukmenys, suoliukai, kėdės ,ir kitas baseino
inventorius
Elektros tinklas, įranga
Atliktas varžų matavimas
121,00
Viso investicijų per 2016 metus:
8221

Įstaigos lėšos

Atliktas periodinis smulkus pirčių remontas:
pakeisti krosnelių kaitinimo elementai, Druskų
garinėja pirtyje pakeisti šviestuvai, Lietuviškoje
pirtyje peraliejuoti gultai, Turkiškoje pirtyje
pakeisti
suolų šviestuvai. Infraraudonųjų
spindulių pirtyje pakeisti tenai ir dalis lentelių.
SPA patalpos
Masažinio ir sūkurinės vonios remonto darbai,
perdažytos SPA lubos, sumūryta ir apklijuota
apdailos plytelėmis Lietuviškos pirties siena,
sumontuotos pakabinamos lubos.
Dušų ir persirengimo Atliktas smulkus dušų ir persirengimo patalpų
patalpos
remontas: perglaistyta sienų plytelių tarpai,
perdažytos surūdijusios spintelės, pakeistos dušų
durų rankenos, atnaujinti plaukų džiovintuvai,
įrengtos dušų pertvaros.
Treniruoklių salė
Nupirkta sporto salės inventorius ir kitas
smulkus inventorius.
Ventiliacijos sistema
Pakeisti filtrai.
Vedinimo sistema
Dušuose ir persirengimo patalpose pakeista
ventiliacijos kanalo dalis
Masažo kabinėtas
Nupirkti nauji baldai.
Pirtys

Įstaigos lėšos

7.2. Pagrindiniai įstaigos vadovo einamųjų metų veiklos uždaviniai ir veiklos vertinimo rodikliai
1. Didinti lankytojų skaičių, reguliuoti jų srautą.
2. Organizuoti sportinius ir sveikatingumo renginius.
3. Didinti baseino veiklos efektyvumą.
4. Stiprinti ūkinę komercinę veiklą.
5. Įdiegti naujų paslaugų.
6. Plėtoti bendradarbiavimą su vietos gyventojais ir bendruomenėmis.
7. Užtikrinti finansinių srautų valdymą, vykdant sudarytas sutartis su paslaugų teikėjais.
8. Užtikrinti skaidrų viešųjų pirkimų konkursų organizavimą ir vykdymą.
9. Koordinuoti finansuojamų projektų įgyvendinimą.
10. Personalo motyvavimo sistemos stiprinimas.
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11. Efektyviai ir taupiai eksploatuoti pastatą.
12. Ieškoti inovatyvių sprendimų administruojant paslaugas.
2016 metais materialiniai ir finansininkai ištekliai panaudoti skaidriai, taupiai ir tikslingai,
sprendimai derinti su dalininkais. Įstaiga 2016 finansiniais metais įgyvendindama savo įstatuose
numatytus tikslus ir uždavinius, atsižvelgdama į klientų poreikius teikė kokybiškas paslaugas ir higienos
normas atitinkančias paslaugas.
Informuoju, kad 2016 metų gruodžio 31 dienai įsipareigojimų bankams NĖRA, 2016 metų
veiklos rezultatai yra TEIGIAMI.
2016 metų Įstaigos vadovo veiklos ataskaitą parengė,
Viešosios įstaigos „Sveikatos oazė“ direktorė

Sonata Veršelienė
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