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

Banko pavadinimas ir rekvizitai
Adresas ir pašto indeksas
Telefonas
Elektroninis paštas,
Socialiniai tinklai

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

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
Ažupiečių g. 1A, LT-29148,
Anykščiai
8 381 59431, 51755,
8 620 83544
info@sveikatosoaze.lt
facebook.com/BANGENIS
plus.google.com/+SveikatosoazėAnykščiai
instagram.com/bangenis
youtube.com/bangenis
www.sveikatosoaze.lt

Simbolis- talismanas

Įstaigos greitasis atpažinimo kodas panaudojant
specialiai pritaikytą programėlę išmaniuosiuose
telefonuose (QR code)
Organizacijos vadovo vardas, pavardė
SONATA VERŠELIENĖ
Organizacijos finansininko vardas, pavardė
LAIMA SLAVENSKIENĖ
Planuojamas darbuotojų skaičius

23 (dvidešimt trys darbuotojai)
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1.1. 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.
1.2. Įstaigos misija
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.
1.3. Įstaigos geografinė aplinka
Anykščių savivaldybės baseino pastatas yra Anykščių miesto vakarinėje dalyje šalia 120-to regioninio
kelio nuo Kavarsko pusės. Pastatas yra Ažupiečių gatvėje, kuri susikerta su pagrindine A.Vienuolio g.
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2. Informacija apie Įstaigos veiklos tikslą ir pobūdį, veiklos sritis ir rūšis, uždavinius
Įstaigos tikslas

Pagrindinis įstaigos tikslas ir pobūdis - teikti kūno kultūros ir sporto, baseinų,
pirčių, laisvalaikio, sveikatos, reklamos ir kitas paslaugas visuomenei,
organizuoti sportinius ir pramoginius renginius, plėtoti ir tobulinti teikiamų
paslaugų infrastruktūrą, užtikrinti jų kokybę ir efektyvumą.

Įstaigos veiklos rūšys

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

Įstaigos
uždaviniai

veiklos

•
•
•
•

•

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.
Rengti ir įgyvendinti turizmo ir sporto plėtros projektus;
Tobulinti informacinę sistemą, kuri užtikrintų lankytojams
prieinamumą, informatyvumą, susidomėjimą įstaigos ir jos partnerių
teikiamomis paslaugomis;
Sudaryti geras sanitarines – higienines sąlygas baseino lankytojams,
nuolat jas gerinti;
Vykdyti sporto ir sveikatingumo programą baseine: sudaryti geras
sąlygas plaukimo treniruotėms vesti; siekti, kad būtų mokomi plaukti
visų rajono bendrojo lavinimo mokyklų pradinių klasių moksleiviai;
organizuoti sporto, sveikatingumo renginius baseine;
Sudaryti, atnaujinti bei plėsti bendradarbiavimo, partnerystės bei
jungtinės veiklos sutartis su turizmo paslaugas teikiančiomis įstaigomis
ir organizacijomis, dėl bendrų turizmo paslaugų paketų pardavimo.
2.1. 2017 metų Įstaigos dalininkai

Viešosios įstaigos dalininkai
Anykščių technologijos mokykla
Anykščių rajono savivaldybė

Dalininkų kapitalo dydis, viso: 3127,90 Eur
492,35 Eur
2635,54 Eur
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3. 2017 metų Įstaigos klientas

Anykščių baseino BANGENIS klientai
3%
1%

7%

3%
4%

52%

13%

17%

Suaugę asmenys

Moksleiviai ir studentai

Senjorai ir neįgalieji

Trijų asmenų šeima

Vaikai nuo 3 iki 6 m.

Kūdikiai iki 3 m.

Įmonės

Kita

4. Planuojami 2017 metų Įstaigos partneriai
Organizacija
1. Lietuvos plaukimo federacija
2. Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centras
3. Anykščių rajono Aknystos socialinės globos namai
4. Anykščių rajono Psichikos sveikatos centras
5. Anykščių rajono neįgaliųjų draugija
6. UAB „Bičių Austėja“
7. Laima Raišuotienė, individualios veiklos sutartis
8. Anykščių kūno kultūros ir sporto centras
9. Anykščių kredito unija
10. UAB „Anykščių vandenys“
11. UAB „ESSPO“
12. VšĮ „Pagalbos ir informacijos šeimai tarnyba“
13. UAB ,,Naujas veidas“
14. VšĮ „Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centras“
15. UAB „Dorintus“
16. VšĮ „Anykščių turizmo informacijos centras“
17. VšĮ „Molėtų turizmo ir verslo informacijos centras“
18. VšĮ „Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centras“
19. VšĮ „Utenos turizmo informacijos centras“
20. UAB „Baltic commerce“
21. UAB „Paysera LT“
22. UAB „Grožio Alėja“
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4.1. Anykščių baseino „Bangenis“ išskirtinio kliento kortelės partneriai 2017 metais

Kortelė yra asmeninė ir ja gali naudotis tik kortelės savininkas. Šios kortelės turėtojas tampa MAŽŲ
KAINŲ programos dalyviu Anykščių turizmo objektuose.
Įsigyti nuolaidų kortelę galima:
• Anykščių plaukimo baseine „Bangenis“.
Nuo 2012 m. kovo 1 d. parduota 954 nuolaidų kortelių.
Kortelė galioja 12 mėnesių nuo pardavimo datos.
Kortelės pratęsimas įsigalioja nuo tos dienos, kai sumokamas pratęsimo mokestis.
NUOLAIDŲ KORTELĖS „BANGENIS“ PARTNERIAI 2017 METAIS

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

5. 2017 metų Įstaigos konkurentai

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ukmergės Šilo pagrindinė mokykla, sezoninis baseinas, Miškų g. 45, Ukmergė
Panevėžio kūno kultūros ir sporto centras, Liepų al. 4, Panevėžys
Impuls, sporto ir pramogų parkas, Parko g. 14, Panevėžys
Pasvalio sporto mokykla, Taikos g. 22, Pasvalys
Zarasų ligoninė, Vilniaus g. 1B, Zarasai
Visagino sporto kompleksas, Vilties g. 5A, Visaginas
Ignalinos sporto ir pramogų centras, Vasario 16-osios g. 35, Ignalina
Utenos plaukimo centras, Taikos g. 44, Utena
Poilsio ir seminarų centras „Dubingiai“, Giraičiai 8, Dubingių sen., Molėtų r. sav.
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6. 2017 metų Įstaigos struktūra
Visuotinis
dalininkų
susirinkimas

Direktorius

Sporto programų
ir renginių
koordinatorius

Personalo
vadovas

Finansininkas

Vyresnysis
administratorius

Plaukimo
mokytojas

Gelbėtojas –
instruktorius

Administratorius

Kineziterapeutas

Masažuotojas

Sporto salės
treneris

Vadybininkas

Ūkio dalies
administratorius

Ūkio dalies
darbuotojas

Inžinierius –
elektrikas

Valytojas

Valytojas –
rūbininkas

Plaukimo
instruktorius

Administratorius
– rūbininkas

6.1. 2017 metų numatomas darbuotojų skaičius ir pareigybės
Eil. Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Pareigybės
Direktorius
Sporto programų ir renginių koordinatorius
Finansininkas
Vadybininkas
Inžinierius elektrikas
Plaukimo mokytojas
Plaukimo instruktorius
Personalo vadovas
Vyresnysis administratorius
Ūkio dalies administratorius
Administratorius

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

Sporto salės treneris
Gelbėtojas instruktorius
Valytojas rūbininkas
Valytojas
Ūkio dalies darbuotojas
Masažuotojas
Kineziterapeutas
Administratorius – rūbininkas
19 pareigybių

1
2
1
2
1
1
1
1
23,5 etatas

6.2. Įstaigos darbuotojų mėnesinis darbo užmokesčio vidurkis be vadovaujančių darbuotojų
 2015 metais – 445 Eur.
 2016 metais – 497 Eur.
7. 2017 metais planuojama darbuotojų motyvacija ir kvalifikacijos kėlimas
2017 metų Įstaigos darbuotojų motyvacijos didinimo krypčių numatymas:
1. Mokymų programos pagal darbo specifiką ir darbuotojų poreikius;
2. Kasdienio darbo gerinimas;
3. Darbo užmokesčio tobulinimas;
4. Mikroklimato gerinimas;
5. Sukurti ir įdiegti papildomų motyvavimo priemonių taikymo sistemą (pvz.: priskirti didesnę
darbuotojų dalį galinčių gauti kintamą darbo užmokesčio koeficientą);
6. Darbuotojų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų.
7.1. Planuojamas darbuotojų kvalifikacijos kėlimas per 2017 metus
Pareigybės
Pareigybėms pagal poreikį

Masažuotojas
Vadybininkas

Finansininkas
Direktorius

Personalo vadovas

Plaukimo instruktoriai

Numatomos kvalifikacijos kėlimo temos
Higienos įgūdžių mokymas;
Pirmos pagalbos mokymai;
Medicininį išsilavinimą turinčių darbuotojų; higienos
įgūdžių atestavimas.
Užsienio kalbų stiprinimas.
Masažo sričių tobulinimo mokymai.
Pardavimų, rinkodaros, marketingo, įmonės įvaizdžio
didinimo, internetinių tinklalapių kūrimo ir
administravimo, reklamos temomis.
Buhalterinės apskaitos temos;
Darbo kodekso pakeitimų temos;
Efektyvaus vadovavimo temos;
Personalo valdymo temos;
Pardavimų, rinkodaros, marketingo, įmonės įvaizdžio
didinimo, reklamos temomis;
Darbo kodekso pakeitimų tema;
Projektų valdymo, ES investicijų temomis;
Viešųjų pirkimų temomis.
Darbo kodekso pakeitimų tema;
Personalo valdymo temos;
Biuro administravimo temos;
Dokumentų valdymo, raštvedybos, archyvavimo
temos.
Mokymo plaukti, plaukimo sporto, sveikatinimo
temomis.
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Sporto salės treneris

Temos pagal poreikį susijusios su darbu treniruoklių
salėje.
Darbo su kasa, IT technologijomis, bendravimo
kultūros, pardavimų didinimo, svetingumo,
aptarnavimo srities temos.
Sveikatinimo mankštos, kineziterapijos užsiėmimų
temos.

Administratoriai

Kineziterapeutas

8. 2017 metais planuojami įgyvendinti projektai, rezultatai, finansavimo šaltiniai

Projekto pavadinimas

Projekto dalyviai

Tarptautinis
plaukimo
sprinto
festivalis
„Anykščiai -2017“
Mokinių fizinis
užimtumas, mokinių
mokymas plaukti,
mokinių sveikatinimas
Anykščių baseine
Bangenis
Kūno kultūros ir sporto
rėmimo fondas,
projektas „Sporto
įrangos įsigijimas“

Per 700 sportininkų iš
6 valstybių.
Anykščių
rajono
bendrojo
lavinimo
mokyklų moksleiviai
(neformaliojo ugdymo
programa)
Anykščių
rajono
gyventojai, mokiniai

Planuojamas
2017 metų
rezultatas
700 plaukikų

150 moksleivių

200
Dalyvių skaičius

Viešųjų darbų
įgyvendinimo programa
Neformaliojo vaikų
švietimo (išskyrus
ikimokyklinio,
priešmokyklinio ir
formalųjį švietimą
papildančio ugdymo)
(toliau – NVŠ) programa

Anykščių
bedarbiai

Anykščių
moksleiviai

rajono

5 asmenys

rajono

Dalyvių skaičius
95

Projekto
finansavimo
šaltiniai
Anykščių
rajono
savivaldybė
Anykščių
rajono
savivaldybė
Kūno
kultūros ir
sporto
departamento
fondo lėšos
Anykščių
rajono
savivaldybė
Utenos
teritorinė
darbo birža

Projekto
vadovas
Jolanta
Česlikauskienė

Jolanta
Česlikauskienė

Jolanta
Česlikauskienė

Jolanta
Česlikauskienė

Anykščių
rajono
Rokas
savivaldybė,
Bužinskas
ES investicijų
lėšos

8.1. 2017 m. planuojamos teikti paslaugos pagal bendradarbiavimo, partnerystės, paslaugų teikimo
sutartis
Projekto, programos
Dalyviai
Paslaugų teikimo
Įmonės pavadinimas
pavadinimas
pagrindas
Plaukimo
treniruotės,
Anykščių KKSC
Paslaugų teikimo
Anykščių kūno kultūros pasirengimai
sportininkai
sutartis
ir sporto centras
varžyboms, kita su
plaukimu susijusi veikla
Sveikatinimo su treneriu
Bendradarbiavimo
Anykščių
rajono programa (relaksaciniai Anykščių
rajono
sutartis
neįgaliųjų draugija
užsiėmimai,
pratimai neįgalūs asmenys
vandenyje)
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,,Neįgaliųjų
socialinė
Anykščių
rajono integracija per kūno Anykščių
rajono
neįgaliųjų draugija
kultūrą ir sportą 2016- neįgalūs asmenys
2018 metais“
Anykščių
rajono
sutrikusio
intelekto
Asociacijos
,,Vertės
,,Sportas sveikata“
jaunuolių
globos
matas“ nariai
asociacija ,,Vertės ratas“
,,Sveikos
gyvensenos
Anykščių
trečiojo
Anykščių
trečiojo
stiprinimas
Anykščių
amžiaus universitetas
universiteto nariai
rajone“
Sutrikusio
intelekto ,,Sveikos
gyvensenos Judėjimo, psichinę ar
žmonių globos bendrija ugdymas, palaikymas ir kompleksinę
negalią
,,Anykščių Viltis“
sveikatinimas“
turintys žmonės

Atlygintinų paslaugų
sutartis

Bendradarbiavimo
sutartis

Bendradarbiavimo
sutartis
Bendradarbiavimo
sutartis

8.2. Planuojami 2017 metų Įstaigos sportiniai renginiai
Renginio pavadinimas
Data
Dalyvių skaičius
Tarptautinis plaukimo sprinto 2017 m. gegužės 4 - 6 d.
700
festivalis „Anykščiai – 2017“
Lietuvos plaukimo čempionatas 2017 m. gruodžio mėnuo
400
25 m ilgio baseine
Lietuvos plaukimo federacijos 2017 m. lapkričio mėnuo
250
taurės varžybos
Pavasario varžybos „Velykos“
2017 m. balandžio mėnuo
60
Šeimos
estafečių
plaukimo 2017 m. gegužės mėnuo
50
varžybos „ŠEIMOS DIENA –
2017’’
Vaikų
plaukimo
varžybos 2017 m. gruodžio mėnuo
60
,,Kalėdos vandenyje“
Sportininkių
stovyklos 2017 m. gegužės mėnuo
50
bendradarbiaujant su kitų rajonų
sporto centrais
9. 2017 metais planuojamos pajamos, sąnaudas, veiklos sąnaudos, planuojamas grynasis veiklos
rezultatas per 2017 metus
Eil.nr.

PAGRINDINIAI STRAIPSNIAI

2017 metų planas, Eurais

I.

PAJAMOS

355000

1.

Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes

330000

2.

Finansavimo pajamos

25000

II.

SĄNAUDOS

359200

1.

Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina

95000

2.

Kitos sąnaudos

6000

3.

Veiklos sąnaudos

258200

3.1.

Darbuotojų išlaikymo

220000

3.2.

Nusidėvėjimo (amortizacijos)

18000

3.3.

Ryšių

1000

3.4.

Transporto išlaikymo

2200
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3.5.

Kitos veiklos

17000

IV.

GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS
(4200)
10. 2016/2017 metų baseino „Bangenis“ sezono pagrindinės teikiamos paslaugos

11. Planuojamas baseino „Bangenis“ užimtumas pagal numatomas pagrindines veiklas 2017 metais
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Baseino BANGENIS užimtumas 2017 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

12. Per 2017 metus planuojamos įdiegti naujos paslaugos, kainos, kurios leis uždirbti papildomų
pajamų

Paslauga

Limfodrenažinis –
vakuminis kūno
masažas rankomis

Limfodrenažinis
kūno masažas
presoterapijos
metodu

Masažas
sportuojantiems

Paslaugos aprašymas

Limfodrenažinis masažas – padeda
greitai sumažinti kūno apimtis,
atsikratyti celiulito be alinančių
treniruočių, pagerinti jūsų savijauta.
Toks masažas teigiamai veikia
sveikatą,
valo
ir
detoksikuoja
organizmą.
Presotarapija – tai kompresinė terapija,
kai vibruojančio slėgio bangos
suaktyvina limfos apytaką norimoje
srityje. Presotarapija skatina tinkamą
veninę
kraujotaką,
mažindama
raumenų įsitempimą, kurį sukelia
stresas ar ūmūs ir lėtiniai skausmai.
Vibruojančios pulsuojančios bangos
gerina audinių kraujotaką, stiprina jų
elastingumą ir skatina fiziologinį
atsinaujinimą.
Teisingai pritaikytas masažas yra
efektyviausia
terapija,
leidžianti
nuimti raumenų įtampą ir grąžinti
raumenyno
sistemos
balansą.
Reguliarus masažas sportuojantiems
gali padėti išvengti traumų, susijusių
su
raiščių
pertempimais,
atsirandančiais dėl didelio fizinio
krūvio.

Planuojamas
paslaugos
gavėjų
skaičius per
2017 metus

Planuojama
paslaugos
kaina
Eur

Planuojamos
pajamos per
2017 metus,
Eur

50

15

750

400

10

4000

100

10

1000
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Mineralizuojanti
terapija:
• Rankų

terapija su
parafino vonele;
• Pėdų terapija
pavargusioms,
patinusioms,
šąlančioms kojoms
su parafino vonele.

Kūno analizatorius

Pilatės užsiėmimai

Parafino vonelė – tai itin veiksminga
pagalba šiurkščiai bei suskeldėjusiai
rankų ir kojų odai. Ši maloni terapija
suteikia malonų jaukumo jausmą,
neįtikėtinai sušvelnina rankų, kojų
odą, suteiks gydomųjų savybių.

Profesionalus
multifunkcinis
segmentinis
kūno
kompozicijos
analizatorius - puikus prietaisas teikti
trumpąją kliento sveikatos ir fitneso
būklės analizę ir stebėti savo pažangą
laikui bėgant. Pilna segmentinė kūno
sudėjimo analizė atliekama mažiau nei
per 20 sekundžių. Kūno sudėjimo
matavimo duomenys bei išsami
segmentinė
analizė
parodomi
dviejuose dideliuose LED ekranuose,
visa informacija yra aiškiai pateikta ir
lengvai skaitoma. Matavimo rezultatai
(daugiau kaip 10.000 rodmenų) gali
būti automatiškai saugomi 2 GB SD
kortelėje, siunčiami į kompiuterį arba į
spausdintuvą.
Šio užsiėmimo metu lavinami gilieji
kūno raumenys. Mankštinantis visi
judesiai atliekami plastiškai, tolygiai,
svarbiausia yra jų atlikimo kokybė, o
ne kiekis.
Viso planuojamos gauti papildomos
pajamos per 2017 metus

400

5

2000

1000

2

2000

50

5

250

10000

13. 2017 metų 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.
kiekis

69274
56592
4870
258667
7075

2017 m.
planas

77000
60000
5000
31000
8000
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14. Investicijos per 2017 metus į baseino paslaugų ir pastato gerinimą
Tikslu pagerinti lankytojams sanitarines – higienines sąlygas baseine ir darbuotojų darbo
sąlygas, siekiame pagerinti teikiamų paslaugų ir aptarnavimo kokybę.
Per 2017 metų birželio-rugpjūčio mėnesius įstaiga planuoja atlikti būtinus remonto darbus ir
prekių bei paslaugų pirkimus:
Kiekis

Finansavimo šaltinis

1. Sanitarinių mazgų tvarkymas
2. SPA zonos lubų perdažymas
3. Infraraudonųjų spindulių pirties kosmetinis
remontas (lakavimas), lentelių ir tenų keitimas
4. Lietuviškos pirties remontas (lakavimas)
kaitinimo elementų keitimas, krosnelių akmenų
keitimas
5. Druskų pirties šviestuvų ir garsiakalbių smulkus
remontas
6. Turkiškos pirties smulkus remontas

4 vnt.
1 vnt.
3 vnt.

Įstaigos lėšomis
Įstaigos lėšomis
Įstaigos lėšomis

3 vnt.

Įstaigos lėšomis

9vnt.

Įstaigos lėšomis

1 vnt.

Įstaigos lėšomis

7. Naujos japoniškos pirties (lauko kubilas)
įsigijimas ir įrengimas
8. Sporto salės treniruoklių kosmetinis remontas
(rėmų dažymas, guolių, ratukų keitimas)
9. Sporto salės treniruoklių ir smulkaus
inventoriaus įsigijimas
10. Baseino techninių patalpų dažymas
11. Hidromasažinio baseino vandens latakų grotelių
keitimas
12. Hidromasažinio baseino apšvietimo lempų
keitimas
13. Hidromasažinio baseino vandens dezinfekavimo
įrangos smulkus remontas
14. Ventiliacijos sistemos oro filtrų periodinis
keitimas
15. Ventiliacijos sistemos dalies kanalų keitimas
16. Elektros energijos paskirstimo spintų dažymas
17. Elektros įrenginių varžų matavimas
18. Elektros ūkyje naudojamų įrankių ir apsaugos
priemonių patikra
19. Dušų - rūbinių patalpų lubų dalinis remontas
20. Dušų pertvarų įrengimas, dušo kranų keitimas,
21. Persirengimo metalinių spintelių pilnas remontas
22. Ūkio inventoriaus atnaujinimas: žoliapjovė,
santechnikos raktai, elektrinis perforatorius ir
kitas smulkus inventorius
23. Baseino pastato apsauginės signalizacijos
įrengimas
24. Persirengimo patalpų tualetuose veidrodžių
keitimas
25. Baseino inventorius, suolai, dėžės
26. Drabužių kabyklos
27. Laukiamojo baldai

1 vnt.

Įstaigos lėšomis

5 vnt.

Įstaigos lėšomis

5 vnt.

Įstaigos lėšomis

2 vnt.
2 vnt.

Įstaigos lėšomis

Paslauga

1 vnt.
1 vnt.

Įstaigos lėšomis

3 vnt.

Įstaigos lėšomis

4 vnt.
1 vnt.
1 vnt.
4 vnt.

Įstaigos lėšomis
Įstaigos lėšomis
Įstaigos lėšomis
Įstaigos lėšomis

16 vnt.
60 vnt.
3 vnt.

Įstaigos lėšomis
Įstaigos lėšomis
Įstaigos lėšomis
Įstaigos lėšomis

1 vnt.

Įstaigos lėšomis

3 vnt.

Įstaigos lėšos

7 vnt.
Įstaigos lėšomis
6 stovai, 240 vietų Įstaigos lėšomis
8 vnt.
Įstaigos lėšomis
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28. Sveikatinimo kabinetų baldai
29. Masažo stalas
30. Parafino vonelės
31. Presoterapijos (limfodrenažinio masažo) aparatas
32. Vaikų žaidimo kampelio įrengimas
33. Šildomų grindų kolektorių skydai
34. Įstaigos internetinio tinklalapio sukūrimas

Įstaigos lėšomis
Įstaigos lėšomis
Įstaigos lėšomis
Įstaigos lėšomis
Įstaigos lėšomis
Įstaigos lėšomis
Įstaigos lėšomis

6 vnt
2 vnt
2 vnt
1 vnt.
1 vnt
10 vnt.
1 vnt.

14.1. Planuojami baseino rekonstrukcijos dabai iš Valstybės investicijų programos, Anykščių
rajono savivaldybės per 2017 metus
Lėšų šaltinis

Lėšos, Eur

Valstybės investicijų
programa
Anykščių
rajono
savivaldybės lėšos

441 000

Kūno kultūros ir sporto
rėmimo fondas

5000

31 000

Atsakingas už
paslaugų ir darbų
pirkimus
Baseino rekonstrukcijos darbai.
Anykščių
rajono
savivaldybė
Anykščių
baseino
Bangenis Anykščių
rajono
rekonstrukcijos darbai.
savivaldybė
Kofinansavimo lėšos.
„Sporto įrangos įsigijimas“
Viešoji
įstaiga
„Sveikatos oazė“
Planuojami darbai

15. Įstaigos 2017 metų vertinimo kriterijai ir rodikliai
Įstaigos 2017 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 mėnesinės algos kintamoji
dalis esant teigiamam grynajam veiklos rezultatui, remiantis praėjusiais finansiniais metais:
1. apsilankiusiųjų baseine asmenų skaičius (statistika iš klientų praėjimo kontrolės sistemos) per
metus ne mažesnis kaip paskutinių dviejų metų vidurkis ir didesnis 10 proc.;- nustatoma 10 proc.
mėnesio algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis.
2015

2016

2017 planas

55 153
67 630
74 393 (10 proc. augimas nuo 2016)
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.
2015

2016

2017 planas

232 011,19 eur

233 715 eur

355 000 eur

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 2017 metus planuojamos įdiegti naujos paslaugos:
Paslaugos pavadinimas
Planuojamas paslaugos, kaina,
Eur.,
1. Limfodrenažinis –vakuminis kūno masažas rankomis
15
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2.
3.
4.
5.
6.

Limfodrenažinis kūno masažas presoterapijos metodu
Masažas sportuojantiems
Mineralizuojanti terapija su parafino vonele
Kūno analizatorius
Pilatės užsiėmimai

10
10
5
2
5

4. įstaiga organizuoja masinius respublikinius, tarptautinius renginius, vykdo įvairius socialinius
projektus (konferencijas, seminarus), - kintamoji dalis 10 proc.
Planuojami renginiai:
 Velykinės plaukimo varžybos balandžio mėnesį, ;
 Šeimų varžybos gegužės mėnesį skirtos paminėti šeimos dieną ir į plaukimo
bendruomenę įtraukti šeimas, gegužės mėnesį;
 Tarptautinis plaukimo sprinto festivalis „Anykščiai -2017“;
 Lietuvos plaukimo federacijos taurės varžybas lapkričio mėnesį;
 Lietuvos plaukimo čempionatą 25 m baseine gruodžio mėnesį;
 Anykščių rajono jaunųjų plaukikų varžybos „Kalėdos vandenyje“.
5. įstaiga teikia ir vykdo projektus, finansuojamus ir Europos Sąjungos bei valstybės lėšų – kintamoji
dalis 10 proc.
Planuojami vykdyti projektai iš valstybės lėšų:
Organizacija
Projekto pavadinimas
Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondas

„Sporto įrangos įsigijimas“

2016 metais įstaiga planuoja teiki ir vykdyti projektus, finansuojamus ir Europos Sąjungos bei
valstybės lėšų esant tinkamai priemonei.
16. Įstaigos privalumai ir trūkumai organizuojant veiklą 2017 metais
Įstaigos privalumai:
1. Įstaiga yra vienintelė iš ne pelno organizacijų, kuri gali vykdyti ūkinę komercinę veiklą;
2. Įstaiga turi ribotą civilinę atsakomybę.
3. Nenustatytas minimalus pradinis kapitalas;
4. Įstaiga finansavimą gauna iš dalininkų įnašų, dotacijų, tikslinių įnašų, pajamų iš ūkinės veiklos ir kito
finansavimo;
Įstaigos trūkumai:
1. Įstaiga – ne pelno siekiantis viešasis juridinis asmuo;
2. Įstaiga gali užsiimti tik jos įstatuose tiksliai apibrėžta veikla;
3. Įstaiga gali gauti pajamas tik už tą veiklą, kuri numatyta įstatuose;
4. Įstaigos pelnas negali būti skiriamas dalininkams, viešosios įstaigos organų nariams, darbuotojų
premijoms;
Įstaigos bruožai, priskirtini tiek privalumams, tiek trūkumams:
1. Įstaiga lėšas, gautas kaip paramą, taip pat kitas negrąžintinai gautas lėšas naudoja jas perdavusio
asmens nurodytiems tikslams.
2. Nuosavo kapitalo dalį sudaro dalininkų įnašai, kurie gali būti didinami tik papildomais dalininkų
įnašais.
3. Uždirbus pajamų iš ūkinės-komercinės veiklos atsiranda prievolė mokėti pelno mokestį.
Įstaiga savo numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti naudos lėšas gautas už
teikiamas komercines paslaugas, projektų finansavimo, rėmėjų ir kitas teisėtai gautas lėšas.

2017 metų įstaigos veiklos strategiją parengė,
Viešosios įstaigos „Sveikatos oazė“ direktorė

Sonata Veršelienė
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