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1. Bendra informacija apie Įstaigą  

 

Teisinis statusas,  

įregistravimo data ir numeris,  

įstaigos kodai 

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.  

Banko pavadinimas ir rekvizitai  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 

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 baseiną, kuris turi savo 

pavadinimą 
 

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 pareigybių/etatų skaičius  20/27,5 

 

   

 

 

 

http://www.facebook.com/BANGENIS
https://plus.google.com/+SveikatosoazėAnykščiai
https://www.instagram.com/bangenis/
https://www.youtube.com/user/bangenis
http://www.sveikatosoaze.lt/
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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:  

• 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. 

 

Įstaigos veiklos 

uždaviniai  
• 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. Planuojami 2018 metų Įstaigos dalininkai 

 

Planuojami viešosios įstaigos dalininkai 

Anykščių rajono savivaldybė (teises ir pareigas įgyvendina Anykščių rajono savivaldybės taryba, 

111112368) dalininko teisės nuo 2002-08-01 
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3. 2018 metų Įstaigos klientas 

 

 

4. Planuojami 2018 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 savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

5. Anykščių rajono Psichikos sveikatos centras  

6. Anykščių rajono socialinių paslaugų centras 

7. Anykščių rajono neįgaliųjų draugija  

8. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija ,,Viltis“ 

9. Anykščių trečiojo amžiaus universitetas 

10. Jasiuliškių socialinės globos namai 

11. UAB „Bičių Austėja“  

12. Laima Raišuotienė, individualios veiklos sutartis  

13. Anykščių kūno kultūros ir sporto centras  

14. Ignalinos plaukimo klubas 

15. Anykščių kredito unija  

16. UAB „Anykščių vandenys“  

17. UAB „ESSPO“  

18. VšĮ „Pagalbos ir informacijos šeimai tarnyba“ 

19. UAB ,,Naujas veidas“ 

20. VšĮ „Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centras“ 

21. VšĮ „Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras“ 

22. VšĮ „Molėtų turizmo ir verslo informacijos centras“ 

23. VšĮ „Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centras“ 

24. VšĮ „Utenos turizmo informacijos centras“ 

25. UAB „Baltic commerce“ 

Anykščių baseino BANGENIS klientai

7%

4%

3%

1%

3%

52%

17%

13%

Suaugę asmenys Moksleiviai ir studentai Senjorai ir neįgalieji Trijų asmenų šeima

Vaikai nuo 3 iki 6 m. Kūdikiai iki 3 m. Įmonės Kita 
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26. UAB „Paysera LT“ 

27. UAB „Grožio Alėja“ 

28. Viešoji įstaiga ,,Sportininkų mokymų centras“ 

29. UAB ,,Active Training“ 

30. UAB ,,Maistas sportui“ 

31. UAB ,,Vli Timber“ 

32. UAB „Eurobiuras“ 

33. UAB „Skorpiono takas“ 

 

4.1. Anykščių baseino „Bangenis“ išskirtinio kliento kortelės partneriai 2018 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 1029 nuolaidų kortelių. 

Kortelė galioja 12 mėnesių nuo pardavimo datos. 

Kortelės pratęsimas įsigalioja nuo tos dienos, kai sumokamas pratęsimo mokestis. 

Planuojama, kad per 2018 metus nuolaidų kortelės turėtojų išaugs iki 1200 vienetų, 

pasipildys iki 5 naujų partnerių.  

NUOLAIDŲ KORTELĖS „BANGENIS“ PARTNERIAI 2017/2018 METAIS 
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5. 2018 metų Įstaigos konkurentai 

 

1. Ukmergės Šilo pagrindinė mokykla, sezoninis baseinas, Miškų g. 45, Ukmergė 

2. Panevėžio kūno kultūros ir sporto centras, Liepų al. 4, Panevėžys 

3. Impuls, sporto ir pramogų parkas, Parko g. 14, Panevėžys 

4. Pasvalio sporto mokykla, Taikos g. 22, Pasvalys 

5. Zarasų ligoninė, Vilniaus g. 1B, Zarasai 

6. Visagino sporto kompleksas, Vilties g. 5A, Visaginas 

7. Ignalinos sporto ir pramogų centras, Vasario 16-osios g. 35, Ignalina 

8. Utenos daugiafunkcinio sporto centro baseinas, Taikos g. 44, Utena 

9. Poilsio ir seminarų centras „Dubingiai“, Giraičiai 8, Dubingių sen., Molėtų r. sav. 

10. Rokiškio baseinas, Taikos g. 21A., Rokiškis 
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6. 2018 metų Įstaigos struktūra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. 2018 metų numatomas darbuotojų skaičius ir pareigybės 

Eil. Nr. Pareigybės Etatai 

1 Direktorius 1 

2 Sporto programų ir renginių koordinatorius 1  

3 Finansininkas  1 

4 Vadybininkas 2 

5 Inžinierius elektrikas 1 

6 Plaukimo mokytojas 0,5 

7 Plaukimo instruktorius 2 

8 Personalo vadovas  1 

9 Vyresnysis administratorius 1 

10 Ūkio dalies administratorius 1 

11 Administratorius  2 

12 Sporto salės treneris 1 

Visuotinis  

dalininkų 

susirinkimas 

 

Finansininkas Personalo 

vadovas 

Sporto programų 

ir renginių 

koordinatorius 

 

Vadybininkas 

Valytojas Valytojas – 

rūbininkas 

Ūkio dalies 

darbuotojas 

Inžinierius – 

elektrikas 

Ūkio dalies 

administratorius 

Plaukimo 

mokytojas 

Vyresnysis 

administratorius 

Sporto salės 

treneris 

 

Kineziterapeutas 

Gelbėtojas – 

instruktorius 

 

Administratorius 

 

Masažuotojas 

 

Direktorius 

Plaukimo 

instruktorius 

Administratorius 

– rūbininkas 
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13 Gelbėtojas instruktorius 2 

14 Valytojas rūbininkas 1 

15 Valytojas 2 

16 Ūkio dalies darbuotojas 2 

17  Masažuotojas 2 

18 Kineziterapeutas 1 

19 Administratorius – rūbininkas 1  

20 Pagalbinis darbuotojas 2 

VISO: 20 pareigybių 27, 5 etatas 
 

6.2. Įstaigos darbuotojų mėnesinis darbo užmokesčio vidurkis be vadovaujančių darbuotojų 

 2016 metais – 497 Eur. 

 2017 metais – 602 Eur.  

 

7. 2018 metais planuojama darbuotojų motyvacija ir kvalifikacijos kėlimas 

 

2018 metų Įstaigos darbuotojų motyvacijos didinimo krypčių numatymas:  

1. Mokymų programos pagal darbo specifiką ir darbuotojų poreikius; 

2. Kasdienio darbo sąlygų gerinimas; 

3. Darbo užmokesčio sistemos tobulinimas; 

4. Mikroklimato gerinimas; 

5. Sukurti ir įdiegti papildomų motyvavimo priemonių taikymo sistemą (pvz.: priskirti didesnę 

darbuotojų dalį galinčių gauti kintamą darbo užmokesčio koeficientą, organizuoti darbines – 

motyvacines keliones); 

6. Darbuotojų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų; 

7. Darbuotojų darbų sauga ir sveikata; 

8. Darbuotojų aprūpinimas darbo drabužiais, darbo priemonėmis.  

 

7.1. Planuojamas darbuotojų kvalifikacijos kėlimas per 2018 metus 

Pareigybės Numatomos kvalifikacijos kėlimo temos 

Pareigybėms pagal poreikį Higienos įgūdžių mokymas; 

Pirmos pagalbos mokymai; 

Medicininį išsilavinimą turinčių darbuotojų; higienos 

įgūdžių atestavimas. 

Užsienio kalbų stiprinimas. 

Masažuotojas Masažo sričių tobulinimo mokymai.  

Vadybininkas Pardavimų, rinkodaros, marketingo, įmonės įvaizdžio 

didinimo, internetinių tinklalapių kūrimo ir 

administravimo, reklamos temomis. 

Finansininkas Buhalterinės apskaitos temos; 

Darbo kodekso pakeitimų temos; 

Direktorius 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. 

Personalo vadovas Darbo kodekso pakeitimų tema; 

Personalo valdymo temos; 

Biuro administravimo temos; 

Dokumentų valdymo, raštvedybos, archyvavimo 

temos. 



© visos teisės saugomos  VšĮ „Sveikatos oazė“ direktorė Sonata Veršelienė, 2018  

Sporto programų ir renginių koordinatorė Projektų valdymo, ES investicijų, 

sporto administravimo temomis, seminarai sporto 

srities darbuotojams, neformaliojo vaikų švietimo 

tiekėjams 

Plaukimo instruktoriai Mokymo plaukti, plaukimo sporto, sveikatinimo 

temomis. 

Sporto salės treneris Temos pagal poreikį susijusios su darbu treniruoklių 

salėje. 

Administratoriai Darbo su kasa, IT technologijomis, bendravimo 

kultūros, pardavimų didinimo, svetingumo, 

aptarnavimo srities temos. 

Kineziterapeutas  Sveikatinimo mankštos, kineziterapijos užsiėmimų 

temos.  

 

8. 2018 metais planuojami įgyvendinti projektai, rezultatai, finansavimo šaltiniai  

Projekto pavadinimas Projekto dalyviai 

Planuojamas 

2017 metų 

rezultatas  

Projekto 

finansavimo 

šaltiniai 

Projekto 

vadovas 

     

Mokinių, besimokančių 

pagal pradinio ugdymo 

programą, mokymas 

plaukti Anykščių baseine 

,,Bangenis“ 

Anykščių rajono 

bendrojo lavinimo 

mokyklų pradinių 

klasių moksleiviai   

Dalyvaus 170 

moksleivių 

 

Anykščių 

rajono 

savivaldybė 

Jolanta 

Česlikauskienė 

Kūno kultūros ir sporto 

rėmimo fondas, 

projektas „Sporto 

inventoriaus ir įrangos 

įsigijimas“   

Anykščių rajono 

gyventojai, 

moksleiviai 

Dalyvaus apie 

400 asmenų 

Kūno 

kultūros ir 

sporto 

departamento 

fondo lėšos 

Jolanta 

Česlikauskienė 

Užimtumo didinimo 

programa  

Anykščių rajono 

bedarbiai  

Dalyvaus 

 

4 asmenys 

Anykščių 

rajono 

savivaldybė 

 

Jolanta 

Česlikauskienė 

Neformaliojo vaikų 

švietimo programa 

,,Mokinių fizinis 

užimtumas Anykščių 

baseine Bangenis“ 

Anykščių rajono 

moksleiviai  

 

 

Dalyvaus 

50 moksleivių 

Anykščių 

rajono 

savivaldybė 

Jolanta 

Česlikauskienė 

Neformaliojo vaikų 

švietimo programa 

,,Tobulėk fiziškai ir 

gerink plaukimo 

įgūdžius “ 

Anykščių rajono 

moksleiviai  

Dalyvaus 

45 moksleiviai Anykščių 

rajono 

savivaldybė 

Jolanta 

Česlikauskienė 

Neformaliojo vaikų 

švietimo programa 

,,Mokinių sveikatinimas 

Anykščių baseine 

Bangenis“ 

Anykščių rajono 

moksleiviai  

Dalyvaus 20 

moksleivių Anykščių 

rajono 

savivaldybė 

Jolanta 

Česlikauskienė 

Neformaliojo vaikų 

švietimo programa 

,,Džiaugsmas judėti“ 

Anykščių rajono 

moksleiviai  

Dalyvaus 

12 moksleivių 

Anykščių 

rajono 

savivaldybė 

Jolanta 

Česlikauskienė 
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8.1.2018 m. planuojamos teikti paslaugos pagal bendradarbiavimo, partnerystės, paslaugų 

teikimo sutartis  

Įmonės pavadinimas 
Projekto, programos 

pavadinimas 

Dalyviai Paslaugų teikimo 

pagrindas 

Anykščių kūno kultūros 

ir sporto centras 

Plaukimo treniruotės, 

pasirengimai 

varžyboms, plaukimo 

varžybos, kita su 

plaukimu susijusi veikla 

Anykščių KKSC 

sportininkai 

Paslaugų teikimo 

sutartis 

Lietuvos plaukimo 

federacija 

Plaukimo varžybos, kita 

su plaukimu susijusi 

veikla 

Sportininkai iš Lietuvos 

ir kitų užsienio šalių 

Bus pasirašyta 

paslaugų teikimo 

sutartis  

Ignalinos plaukimo 

klubas 

Plaukimo varžybos, kita 

su plaukimu susijusi 

veikla 

Sportininkai iš Lietuvos 

ir kitų užsienio šalių 

Bus pasirašyta 

paslaugų teikimo 

sutartis 

Anykščių vaikų lopšelis-

darželis ,,Eglutė“ 

Vaikų mokymo plaukti 

užsiėmimai su treneriu 

Anykščių vaikų 

lopšelio-darželio 

,,Eglutė“ ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikai 

Paslaugų teikimo 

sutartis 

Anykščių rajono 

savivaldybės 

administracija 

Mokinių, besimokančių 

pagal pradinio ugdymo 

programą, mokymo 

plaukti užsiėmimai su 

treneriu 

Anykščių rajono 

bendrojo ugdymo 

mokyklų pradinių klasių 

moksleiviai 

Bus pasirašyta 

paslaugų teikimo 

sutartis 

Jasiuliškių socialinės 

globos namai 

Plaukimas baseine, 

vandens kaskados, 

pirtys ir kt. paslaugos 

Jasiuliškių socialinės 

globos namų gyventojai 

(neįgalieji ir senjorai) 

Paslaugų teikimo 

sutartis 

Anykščių rajono 

neįgaliųjų draugija  

Mankštos užsiėmimai 

sausumoje bei 

vandenyje su treneriu, 

edukaciniai užsiėmimai 

pirtyse 

Anykščių rajono 

neįgalūs asmenys 

Atlygintinų paslaugų 

sutartis 

Anykščių rajono 

neįgaliųjų draugija  

,,Neįgaliųjų socialinė 

integracija per kūno 

kultūrą ir sportą 2016-

2018 metais“ 

Anykščių rajono 

neįgalūs asmenys 

Atlygintinų paslaugų 

sutartis  

Anykščių rajono 

socialinių paslaugų 

centro struktūrinio 

padalinio Dienos centras  

,,Veiklūs jaunuoliai“ 
Dienos centrą lankantys  

asmenys 

Bendradarbiavimo 

sutartis 

Anykščių trečiojo 

amžiaus universitetas 

,,Sveikos gyvensenos 

stiprinimas Anykščių 

rajone“ 

Anykščių trečiojo 

universiteto nariai 

Bendradarbiavimo 

sutartis 

Sutrikusio intelekto 

žmonių globos bendrija 

,,Anykščių Viltis“ 

,,Sveikos gyvensenos 

ugdymas, palaikymas ir 

sveikatinimas“ 

Judėjimo, psichinę ar 

kompleksinę negalią 

turintys žmonės  

Bendradarbiavimo 

sutartis 

  

8.2. Planuojami 2018 metų masiniai sportiniai renginiai Įstaigoje 

Renginio pavadinimas  Data  Dalyvių skaičius  

Atviras Anykščių  jaunučių 

čempionatas -2018 

2018 m. kovo 9-10 d. 100 

Velykinės plaukimo varžybėlės 2018 m. kovo 29 d.  60 



© visos teisės saugomos  VšĮ „Sveikatos oazė“ direktorė Sonata Veršelienė, 2018  

,,Anykščiai 2018“ 

Tarptautinis plaukimo sprinto 

festivalis „Anykščiai – 2018“ 

2018 m. gegužės 3 – 5 d. 700 

Šeimos estafečių plaukimo 

varžybos „Šeimos diena – 2018’’ 

2018 m. gegužės 15 d. 50 

Atviras Lietuvos plaukimo 

čempionatas 25 m. baseine, 

atranka į Pasaulio čempionatą  

25 m. baseine 

2018 m. liepos 9-11 d. 400 

Lietuvos plaukimo federacijos 

taurės varžybos 

2018 m. lapkričio mėn.  250 

 

Vaikų plaukimo varžybos 

,,Kalėdos vandenyje-2018“ 

2018 m. gruodžio 11 d. 60 

Anykščių EJOF taurė 2018 m. gruodžio 13-14 d. 300 

 

EYOF 2019 and EYOF 2021 

hopes“ 

2018 m. gruodžio mėn. 300 

Lietuvos plaukimo čempionatas 

25 m ilgio baseine 

2018 m. gruodžio mėnuo 400 

Sporto ir sveikatinimo seminarai 

sporto specialistams ir 

treneriams, sveikatinimo 

paskaitos gyventojams. 

2018 m. kovo - gruodžio mėn. 500 

Sportininkų stovyklos 

bendradarbiaujant su kitų rajonų 

sporto centrais 

2018 m. gegužės - liepos mėn. 50 

Vaikų vasaros dienos stovykla 

,,Vasaros akademija ,,Bangenis“ 

 

2018 m. birželio - liepos mėn. 100 

 

 

9. 2018 metais planuojamos pajamos, sąnaudos, veiklos sąnaudos, planuojamas grynasis 

veiklos rezultatas per 2018 metus 

Eil.nr. PAGRINDINIAI STRAIPSNIAI 2018 metų planas, Eurais  

I. PAJAMOS 365000 

1. Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes 345000 

2. Finansavimo pajamos  20000 

II. SĄNAUDOS 359000 

1. Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina 92000 

2. Kitos sąnaudos 7000 

3. Veiklos sąnaudos 260000 

3.1. Darbuotojų išlaikymo 222000 

3.2. Nusidėvėjimo (amortizacijos) 17700 

3.3. Ryšių 1000 

3.4. Transporto išlaikymo 2300 

3.5. Kitos veiklos 17000 

IV.  GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS 6000 
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10. Baseino „Bangenis“ prioritetinių sveikatinimo paslaugų rūšys,  

kurios leidžia įmonei gauti pajamas 

Plaukimo baseinas su mini SPA, (pirtys: lietuviška, turkiška, infraraudonųjų, druskų garinė) vandens 

kaskados ir sukūrinės vonios 

2018 metais planuojamos papildomos pirtys: suomiška, suomiška garinė su druskų siena 

2018 metais planuojamas papildomas hidromasažinis baseinas su kūdikių baseinėliu, povandeninėmis 

masažinėmis srovėmis 

Treniruoklių salė su 24 treniruokliais 

Individualios treniruočių programos 

Komercinės mokymo plaukti pamokos individualiai ir grupėse 

Ydingos laikysenos programos 

Teminių renginių organizavimas įmonėms 

Dienos vasaros stovykla 

Baseino vandens takelių nuoma 

Mankštos salės nuoma 

Plaukimo baseino nuoma 

Plaukimo varžybų organizavimas 

Vaikų mokymas plaukti 

Neformaliojo vaikų švietimas 

Reklama - baseino patalpose, skrajutėse, leidiniuose, audio, video, internetinėje svetainėje 

Sveikatinimo paslaugos – masažai, mankštos vandenyje ir mankštos salėse 

Kūdikių plukdymas 

Nėščiųjų mankštos grupėje ir individualiai 

Sveikatinimo užsiėmimai senjorams 

Konferencijų, mokymų seminarų organizavimas 

 

11.  Planuojamas baseino „Bangenis“ užimtumas pagal numatomas pagrindines veiklas 2018 metais 
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12. Per 2018 metus planuojamos įdiegti naujos paslaugos, kainos, kurios leis uždirbti papildomų 

pajamų 

 

Paslaugos pavadinimas 
Planuojamas paslaugos 

laikas/kaina, Eur., 

Vieno vandens takelio nuoma sportinio meistriškumo ugdymui (iki 10 žm.) 

I-VII 6 - 10 val. 
1/20 

Dienos bilietas į baseiną (treniruoklių salė, baseinas, pirtys, chalatas, 

rankšluostis, arbata, dienos pietūs, masažas)  

Neribotas/30 

Užsiėmimai treniruojantis su  individualiais povandeniniais dviračiais 

prižiūrint specialistui  

1/5 

Sporto salės mėnesio abonementas iki dviejų kartų per dieną (60 kartų)  3/50 
Kompleksiniai sporto ir sveikatos stiprinimo mokymų dalyvio mokestis asmeniui 

(seminaras-mokymai- konferencija, maitinimas, darbo priemonės, metodinė 

medžiaga, praktiniai užsiėmimai) 

8/50 

Mokestis už abonementų pratęsimą iki 14 dienų  5 

  

13. Įstaigos energetiniai resursai ir planas 2018 metams 

 Energinių resursų planas ir lyginamoji analizė: šiluminės energijos, elektros energijos ir 

šalto vandens sunaudojimo metinių išlaidų, kai skaičiuojama matuojamo šaltinio mato vienetais 

 

14. Investicijos per 2018 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 2018 metų birželio-rugpjūčio mėnesius įstaiga planuoja atlikti būtinus remonto darbus ir 

prekių bei paslaugų pirkimus: 

Paslauga Kiekis Finansavimo šaltinis 

1. Sanitarinių mazgų tvarkymas 4 vnt. Įstaigos lėšomis 

2. Stebėjimo kamerų įsigijimas 6 vnt. Įstaigos lėšomis 

3. Infraraudonųjų spindulių pirties demontavimas ir 

naujos pirties pirkimas -montavimas 
1 vnt. Įstaigos lėšomis 

4. Lietuviškos pirties remontas: gultų senų 

demontavimas ir naujų įsigijimas, lakavimas, 

kaitinimo elementų keitimas, krosnelių akmenų 

keitimas. 

1 vnt. Įstaigos lėšomis 

5. Druskų pirties šviestuvų ir garsiakalbių smulkus 

remontas 
9 vnt. Įstaigos lėšomis 

6. Turkiškos pirties smulkus remontas 1 vnt. Įstaigos lėšomis 

7. Naujos japoniškos pirties (12 vietų lauko 

kubilas) įsigijimas ir įrengimas 
1 vnt. Įstaigos lėšomis 

8. Sporto salės treniruoklių kosmetinis remontas 

(rėmų dažymas, guolių, ratukų keitimas) 
3 vnt. Įstaigos lėšomis 

9. Sporto salės treniruoklių inventoriaus įsigijimas 5 vnt. Įstaigos lėšomis 

10. Baseino techninių patalpų dažymas 1 vnt. Įstaigos lėšomis 

  Matavimo 2015 m. 2016 m. 2017 m.  2018 m.  

  vnt. Kiekis Kiekis Kiekis planas 

Dujų naudojimas m3 71938 69274 66596 70000 

Saulės kolektorių gaminama energija KWh 62224 56592 55128 60000 

Iš nuotekų grąžinama energija KWh 3780 4870 4900 5000 

Elektros energijos naudojimas  KWh 306695 258667 250686 300000 

Vandens naudojimas m3 7467 7075 6730 7000 
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11. Hidromasažinio baseino vandens latakų grotelių 

keitimas   
2 vnt. Įstaigos lėšomis 

12. Hidromasažinio baseino apšvietimo lempų 

keitimas   
2 vnt. Įstaigos lėšomis 

13. Hidromasažinio baseino vandens dezinfekavimo 

įrangos smulkus remontas 
1 vnt. Įstaigos lėšomis 

14. Ventiliacijos sistemos oro filtrų periodinis 

keitimas 
3 vnt. Įstaigos lėšomis 

15. Ventiliacijos sistemos dalies kanalų keitimas 4 vnt. Įstaigos lėšomis 

   

16. Elektros įrenginių varžų matavimas 1 vnt. Įstaigos lėšomis 

17. Elektros ūkyje naudojamų įrankių ir apsaugos 

priemonių patikra 
4 vnt. Įstaigos lėšomis 

18. Dušų - rūbinių patalpų lubų dalinis remontas 4 vnt. Įstaigos lėšomis 

 20.  Dušo galvučių ir vandens kranų remontas 22 vnt. Įstaigos lėšomis 

19. Persirengimo metalinių spintelių pilnas 

remontas, keitimas 
 Įstaigos lėšomis 

20. Ūkio inventoriaus atnaujinimas: žoliapjovė, 

santechnikos raktai, elektrinis perforatorius ir 

kitas smulkus inventorius 

3 vnt. Įstaigos lėšomis 

21. Baseino baldų įsigijimas 10 vnt. Įstaigos lėšomis 

22. Persirengimo patalpų tualetuose veidrodžių 

keitimas 
6 vnt. Įstaigos lėšos 

23. Baseino inventoriaus atnaujinimas 7 vnt. Įstaigos lėšomis 

24. Personalo patalpose dušo ir sanitarinių mazgų 

įrengimas 
1 vnt. Įstaigos lėšomis 

25. Klientų laukiamojo baldai vnt. Įstaigos lėšomis 

26. Vaikų žaidimo kampelio įrengimas 1 vnt. Įstaigos lėšomis 

27. Registratūros baldai 1 vnt. Įstaigos lėšomis 

28. Parafino vonelės 2 vnt. Įstaigos lėšomis 

29. Presoterapijos (limfodrenažinio masažo) aparatas 1 vnt. Įstaigos lėšomis 

30. Šildomų grindų kolektorių skydų keitimas 10 vnt. Įstaigos lėšomis 

31. Įstaigos internetinio tinklalapio sukūrimas 1 vnt. Įstaigos lėšomis 

32. Pramoginio baseino nerūdijančio plieno turėklų 

įsigijimas ir montavimas 
4 vnt. Įstaigos lėšomis 

33. Baseino elektros skydinės  projektavimas ir 

pilnas rekonstravimas 
1 vnt. Įstaigos lėšomis 

 

15. Įstaigos privalumai ir trūkumai organizuojant veiklą 2018 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. Visuotinis dalininkų susirinkimas nustato paslaugų, darbų bei produkcijos kainas ir tarifus ar jų 

nustatymo taisykles.  

2. Įstaiga – ne pelno siekiantis viešasis juridinis asmuo; 

3. Įstaiga gali užsiimti tik jos įstatuose tiksliai apibrėžta veikla;  

4. Įstaiga gali gauti pajamas tik už tą veiklą, kuri numatyta įstatuose;  
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5. Įstaigos pelnas negali būti skiriamas dalininkams, viešosios įstaigos organų nariams, darbuotojų 

premijoms; 

6.  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.  

 

 

 

 

 

 

2018 metų įstaigos veiklos strategiją parengė, 

Viešosios įstaigos „Sveikatos oazė“ direktorė                                                                    Sonata Veršelienė 


