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I SKYRIUS 

 

Bendra informacija apie Įstaigą 

 

Veiklos ataskaita parengta vadovaujantis: 

 Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. vasario 

13 d. nutarimo Nr. 135, 4 ir 5 punktais  

 

Teisinis statusas,  

įregistravimo data ir numeris,  

įstaigos kodai 

Viešoji įstaiga „Sveikatos oazė“ – (toliau – Įstaiga) pagal įstatymus 

įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis 

juridinis asmuo, kurio tikslas − tenkinti viešuosius interesus 

vykdant švietimo, mokymo ir mokslinę, kultūrinę, sveikatos, sporto 

plėtojimo, socialinės ar teisinės pagalbos teikimo, taip pat kitokią 

visuomenei naudingą veiklą. 

Įregistravimo data 2001 m. spalio 4 d. Nr. 06849,  

Įmonės kodas 254319060,  

PVM kodas LT 543190610,  

Įstaiga perregistruota 2005 m. gruodžio 21 d.  

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 

instagram.com/bangenis 

youtube.com/bangenis 

Internetinis tinklalapis  sveikatosoaze.lt arba bangenis.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) 

 

 

mailto:info@sveikatosoaze.lt
http://www.facebook.com/BANGENIS
https://www.instagram.com/bangenis/
https://www.youtube.com/user/bangenis
http://www.sveikatosoaze.lt/
https://bangenis.lt/


Organizacijos vadovo vardas, 

pavardė 
SONATA VERŠELIENĖ 

Organizacijos finansininko vardas, 

pavardė 
LAIMA SLAVENSKIENĖ 

Vidutinis darbuotojų skaičius  20 

Patvirtintas Įstaigos pareigybių 

skaičius 

24 

Patvirtintas Įstaigos etatų skaičius 36 

Įstaigos užimtų etatų skaičius per 

2020 metus 

20,25 

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.  

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.  

Įstaigos draudimas  

Verslo civilinės atsakomybės 

draudimas 
Nuo 2020-12-22 iki 2021-12-21 

Darbuotojų draudimas Nuo 2020-12-22 iki 2021-12-21 

Verslo turto draudimas Nuo 2020-12-22 iki 2021-12-21 

 

II SKYRIUS 

 

 Įstaigos ūkinės komercinės veiklos 

 

Veiklos teisinis dokumentas  Ūkinės komercinės veiklos pavadinimas  

2019 m. kovo 19 d. Nacionalinio visuomenės 

sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

išduotas Leidimas-higienos pasas 

Pirčių, saunų, baseinų paslaugų veikla. 

Pirties paslaugos – 6 kaitinimosi patalpos. 

Baseinų paslaugos. 

2019 m. kovo 7 d. Nacionalinio visuomenės sveikatos 

centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduotas 

Leidimas-higienos pasas 

Grožio paslaugų veikla. 

Veido ir kūno priežiūros paslaugos. 

2019 m. gegužės 7 d. Nacionalinio visuomenės 

sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

išduotas Leidimas-higienos pasas 

Soliariumų paslaugų veikla. 

Soliariumo paslaugos. 

2014 m. kovo 19 d. Utenos visuomenės sveikatos 

centro Leidimas-higienos pasas 
Sporto klubų paslaugų veikla. 

 



III SKYRIUS 

VADOVO ŽODIS 

Vadovo žodis, skirtas pagrindiniams ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatams, 

svarbiausiems įvykiams, problemoms ir iššūkiams, su kuriais susidūrė subjektas, spręsdamas 

iškilusias problemas, ir kitai svarbiai su subjekto veiklos rezultatais susijusiai informacijai 

pristatyti 

2020 metais, kai Įstaigos eksploatuojamas baseinas Bangenis su SPA paslaugomis turėjo 

galimybę veikti vienuolika mėnesių, tačiau užklupusi pasaulinė pandemija smarkiai pakoregavo darbo 

ritmą, darbo organizavimo tvarkos sprendimai turėjo būti priimti greituoju būdu. Prasidėjusi ekstremali 

situacija Lietuvoje 100 proc. sustabdė Įstaigos teikiamas komercines paslaugas. 2020 metais Įstaiga 

neteikė komercinių paslaugų 123 dienas: 

Nuo kovo 13 d. iki gegužės 20 d. (69 dienos);  

Nuo lapkričio 7 d. iki gruodžio 31 d. (54 dienos), nors karantinas dar tęsiasi, tačiau keliamės į 

kitus veiklos metus.  

2020 metais baseino Bangenis teikiamos paslaugos vietoj 11 mėnesių veiklos buvo 6 mėnesiai, 

iš jų 3 mėnesiai – vasara. Lyginant šiuos pandeminius 2020 metus su 2019 metais, lankytojų sumažėjo 

45 proc., o pajamų – 51 proc. 

Vykdant veiklą Įstaigos pajamos yra nepastovios ir didžiausią įtaką joms daro sezoniškumas, nes 

vasaros laikotarpiu Įstaigos lankytojų skaičius sumažėja kelis kartus, o tai atitinkamai sumažina ir 

Įstaigos pajamas. Kaštų ir pajamų balanso išlaikymas esant sezonų kaitai, net ir nesant Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nustatytų Įstaigos veiklos draudimų, yra ganėtinai sudėtinga užduotis, 

reikalaujanti didelių Įstaigų vadovo bei viso personalo pastangų.  

Anykščiuose yra vienas moderniausių baseinų šalyje, kuris teikia paslaugas profesionaliems 

sportininkams, vykdo mokymą plaukti, sudaro sąlygas vykdyti nepertraukiamas sportinio meistriškumo 

pratybas, stovyklas, organizuoja neformalaus ugdymo programas, teikia treniruoklių salės paslaugas, 

rūpinasi žmonių sveikatinimo ir laisvalaikio užimtumo klausimais. Pagrindinės tikslinės grupės, kurios 

gali naudotis baseino paslaugomis, tai miesto gyventojai ir lankytojai iš artimiausių kaimyninių rajonų, 

moksleiviai, sportininkai, neįgalieji, senjorai, nėščios moterys, kūdikiai ir ikimokyklinio amžiaus vaikai. 

Pandemijos laikotarpis paveikė įstaigos veiklos rezultatus neigiamai. Klientų skaičiaus 

sumažėjimas, pajamų netekimas ir psichologiniai aspektai dėl nežinomybės turėjo poveikį įmonės 

gyvybingumui. Aš, kaip įstaigos direktorė, turėjau ir turiu palaikyti nuolatinį kontaktą su darbuotojais, 

padėti jiems suvokti esamą situaciją, užtikrinti saugumą, komunikuoti savo vertybes, palaikyti santykį, 

apgalvoti, kaip dirbame ekstremaliose situacijose, planuoti ilgalaikį įstaigos išlikimo scenarijų.  

Turėdama tikslą išvengti visiško Įstaigos veiklos nutraukimo bei matydama galimybę Įstaigai 

vykdyti veiklą, vadovaudamasi savo patirtimi, žiniomis ir gebėjimais, teikiau rekomendacijas ir 

priemones, kurios gali būti įgyvendintos / pritaikytos labai greitai ir kurios neabejotinai bus pakankamos, 

kad užkirstų kelią viruso plitimui atnaujinus Įstaigų veiklą. 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 9 straipsnio 5 dalies 7 punktu dėl 

pranešimo dalininkams apie įvykius, galinčius turėti poveikį viešosios įstaigos veiklos tęstinumui, 

veiklos pobūdžiui ir apimtims, informuoju, kad Įstaiga dėl Lietuvoje paskelbtos ekstremalios situacijos 

nevykdydama ūkinės komercinės veiklos susiduria su mokumo ir veiklos tęstinumo problemomis. 

Kaip Jums yra žinoma, Įstaigos dalininkas yra savivaldybė. Pagrindinės Įstaigos pajamos yra už 

suteiktas paslaugas, parduotas prekes. 2020 metais Įstaigos pajamos už parduotas paslaugas ir prekes 



buvo 199 945 Eur, finansavimas iš savivaldybės biudžeto už planuojamus įgyvendinti projektus siekė 63 

760 Eur. 2020 metais Įstaigos pajamos už parduotas paslaugas lyginant su 2019 metais sumažėjo 55 proc. 

Atkreipiame dėmesį, kad baseino veikla išsiskiria tuo, kad patiriami veiklos kaštai yra dideli ir 

praktiškai nekintantys ištisus metus. Patalpų priežiūros, administravimo kaštai, komunaliniai mokesčiai, 

patalpų eksploatavimo ir darbo užmokesčio kaštai praktiškai nekinta ir nežymiai priklauso nuo klientų 

srautų, nes baseine nuolatos privaloma išlaikyti vienodą oro ir vandens temperatūrą, turi nuolat veikti 

vėdinimo sistema, atliekamas nuolatinis ir patalpų valymas, ir vandens dezinfekcija. 

Problemas pagilino ir tai, kad Įstaiga negali pretenduoti į paramą pagal priemonę „Subsidijos nuo 

COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“, todėl, kad Įstaiga neatitinka įmonės sąvokos, apibrėžtos lėšų 

skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo „Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ 4.1 

papunkčio, nes Įstaiga yra susijusi su savivaldybe. Įstaiga visą veiklos laikotarpį mokėjo mokesčius, 

vykdė įsipareigojimus, todėl iniciavome kreipimąsi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę bei UAB 

„Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) dėl paramos ar subsidijų priemonių peržiūrėjimo.  

Ekstremalios situacijos metu Įstaiga negali vykdyti pagrindinės veiklos, galinčios atnešti 

ekonominę naudą, todėl galima teigti, kad Įstaiga yra ant išlikimo ribos, t. y. susiduria su didelėmis 

mokumo problemomis. Šiuo metu Lietuvoje taikomi Įstaigos veiklos draudimai, kelia grėsmę baseino 

veiklos tęstinumui.  

IV SKYRIUS 

 Informacija apie viešosios Įstaigos veiklos tikslus ir uždavinius 

 

4.1. Iškeltų ataskaitinio laikotarpio veiklos tikslų įgyvendinimas 

 

Teikėme kūno kultūros ir sporto, baseinų, pirčių, kūno priežiūros, laisvalaikio, sveikatos, neformalaus 

švietimo, reklamos ir kitas fizinės gerovės paslaugas visuomenei. 

Tenkinome viešuosius interesus ir skatinome Anykščių rajono savivaldybės vaikų ir suaugusiųjų 

sveikatinimą, plėtojome ir tobulinome teikiamų paslaugų infrastruktūrą, užtikrinome jų kokybę ir 

efektyvumą, per fizinės gerovės užtikrinimą skatinome vaikų ir jaunimo saviraišką. 

Profesionaliai, saugiai ir pagal galimybes įgyvendinome numatytas plaukimo sporto, sveikatinimo, 

socialinės gerovės, skatinome laisvalaikio paslaugų ir pramogų plėtrą. 

Sudarėme palankias sąlygas miesto ir rajono gyventojams užsiimti kūno kultūra ir sportu. Teikėme 

visuomenei kokybiškas sporto, kūno priežiūros, poilsio ir rekreacijos paslaugas. 

Bendradarbiavome su verslo, viešuosius interesus tenkinančiomis įstaigomis. 

Rūpinomės objekto modernizavimu, patalpų einamuoju remontu ir priežiūra. 

Siekėme didinti reguliariai fizinio aktyvumo veiklomis užsiimančių Anykščių rajono gyventojų skaičių. 

Operatyviai imamės prevencijos priemonių – reaguoti į valstybės ar savivaldybės rekomendacijas 

sumažinti virusinių ligų užkrečiamumo tikimybę. 

Numatėme pasirengimo ekstremaliai situacijai neatidėliotinas ir perspektyvines priemones, jų 

finansavimą, aprūpinome įstaigos darbuotojus apsaugos priemonėmis, patalpas paruošėme saugiam 

naudojimui. 

Teikėme rekomendacijas klientams, kurios gali būti įgyvendintos / pritaikytos labai greitai bei 

neabejotinai bus pakankamos, kad užkirstų kelią viruso plitimui. 



Užtikrinome, kad šiandieninėje ypatingai sudėtingoje epidemiologinėje situacijoje, sportinio 

meistriškumo pratybos, stovyklos, kiti užsiėmimai būtų itin saugūs ir naudingi žmonėms, kuriems reikia 

pasiruošti varžyboms, atstatyti prarastas fizines ir emocines jėgas. 

 

4.2. Iškeltų ataskaitinio laikotarpio veiklos uždavinių įgyvendinimas 

 

Siekiant ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę Anykščių rajone ir Utenos apskrityje, pagal galimybes 

rengėme sporto renginius. 

Profesionaliai įgyvendinome sveikatinimo, laisvalaikio paslaugų ir pramogų plėtrą. 

Kūrėme ir tobulinome paslaugų spektrą, užtikrinantį žmonių fizinę, socialinę, psichologinę gerovę. 

Prisidėjome prie turizmo ir sporto veiklos rezultatų gerinimo Anykščių rajone. 

Bendradarbiavome rengiant turizmo ir sporto objektų plėtros projektus, renginius. 

Užtikrinome Įstaigos teikiamų paslaugų kokybę, saugumą ir prieinamumą. 

Sudarėme sąlygas fizinio aktyvumo veiklose dalyvauti įvairią negalią turintiems asmenims. 

Organizavome neformalaus švietimo programas, skatinome vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų fizinį 

aktyvumą. 

Įstaigos darbą organizavome taip, kad sporto bazė būtų prieinama visiems asmenims, norintiems 

reguliariai sportuoti. 

Mažinome žalą visuomenės sveikatai, taip pat siekėme išvengti socialinių ir ekonominių nuostolių. 

Esant reikalui ir būtinybei taikėme prevencines priemones siekdami apsaugoti klientų ir darbuotojų 

sveikatą. 

Plėtojome institucinį bendradarbiavimą ir koordinavimą. 

Užtikrinome personalo aprūpinimą medicininėmis ir nemedicininėmis priemonėmis, tinkamą jų ir 

bendrųjų prevencijos priemonių naudojimą. 

Subūrėme ekstremalių situacijų valdymo darbo komandą. 

Kūrėme santykį su kitais Lietuvoje veikiančiais panašaus pobūdžio objektais, dalijomės gerąja patirtimi. 

 

4.3. Ataskaitinio laikotarpio veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas  

vykdant saugumo reikalavimus dėl SARS-CoV-2 viruso 

 

Baseine ir jo aplinkoje užtikrinome saugumą ne tik chloro ir (ar) kitų dezinfekavimo priemonių poveikio 

pagalba, tačiau ir taikėme kitas kompleksines priemones, kurių taikymą reglamentuoja Lietuvos higienos 

normos – HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ ir HN 39:2016 „Pirčių 

visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“. Remiantis nustatytomis normomis, baseino aplinkoje, 

pirtyse, treniruoklių salėje ir kitose patalpose buvo atliekamas kasdienis patalpų valymas, dezinfekcija, 

vėdinimas.  

Eksploatuojant šį objektą, ypatingai pandemijos laikotarpiu, buvo taikytos griežčiausios priemonės, 

ženkliai mažinančios galimybę užsikrėsti virusu: lankytojų srautų reguliavimas naudojant apyrankes su 

specialiu žetonu, kurios leidžia ne tik matyti, kiek tiksliai žmonių yra komplekse, bet ir, esant poreikiui, 

nesunkiai atsekti turėtus kontaktus, lankytojų išankstinė registracija, lankytojų buvimo laiko kontrolė ir 

ribojimas, ženkliai mažesnių plaukimo ir kitų programų dalyvių grupių formavimas, visų liečiamų 

paviršių dezinfekcija po kiekvienos klientų grupės apsilankymo ir kt.   

Vadovaujantis visomis LR Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijomis baseine buvo vykdomos 

Anykščių rajono pradinių klasių moksleivių mokymo plaukti pamokos, NVŠ užsiėmimai grupėje 

moksleiviams, suaugusiųjų, neįgaliųjų ir senjorų sveikatinimo užsiėmimai. Įstaiga teikė fizinės gerovės 

užtikrinimo veiklą. 



Užtikrinome saugų ir nepertraukiamą Anykščių kūno kultūros ir sporto centro plaukimo treniruočių 

organizavimą. 

Dalyvavome projektinėse veiklose. Pagrindinis projektas buvo teiktas Lietuvos sporto rėmimo fondui dėl 

treniruoklių salės rekonstrukcijos ir modernizacijos darbų. 

Saugiai ir atsakingai organizavome vaikų vasaros stovyklą Bangenis 2020 ir kitus sporto renginius, 

mokymus ir stovyklas sportininkams.  

Didinome Įstaigos komercinės veiklos efektyvumą, stiprinome ūkinę komercinę veiklą, iniciavome naujų 

paslaugų diegimą. 

Siekiant pagerinti klientų poilsio ir darbuotojų darbo sąlygas baseine Bangenis pagal finansines 

galimybes atlikome smulkius vidaus patalpų ir įrengimų einamuosius remonto darbus. 

 

V SKYRIUS 

 

 Įstaigos administracijos inicijuotos priemonės siekiant atskleisti rezultatų tendencijas  

 

• Užtikrinti sklandų finansinių srautų valdymą, vykdant sudarytas sutartis su paslaugų teikėjais; 

• Užtikrinti skaidrų viešųjų pirkimų konkursų organizavimą ir vykdymą; 

• Užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą bei darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų 

laikymąsi; 

• Koordinuoti finansuojamų projektų įgyvendinimą; 

• Rūpintis darbuotojų motyvavimo sistemos stiprinimu; 

• Efektyviai ir taupiai eksploatuoti pastatą; 

• Ieškoti inovatyvių sprendimų administruojant objektą ir teikiant paslaugas; 

• Užtikrinti valymo ir dezinfekavimo algoritmą; 

• Griežtai laikytis darbuotojų ir lankytojų saugumo protokolų; 

• Esant ekstremaliai situacijai taikyti žmonių skaičiaus apribojimus; 

• Sustiprinti išankstinių bilietų pardavimo ir registracijos tvarką; 

• Patvirtintų asignavimų teisingas panaudojimas; 

• Nuolatinė finansinės-ūkinės veiklos kontrolė; 

• Ūkinės komercinės veiklos stiprinimas; 

• Teikiamų paslaugų kokybės stiprinimas; 

• Palankaus darbo klimato ir gerų darbo sąlygų kūrimas; 

• Rūpinimasis savo ir personalo kvalifikacijos tobulinimu; 

• Dalyvavimas pažintiniuose renginiuose, mokomuosiuose seminaruose, parodose;  

• Iškilusių konfliktinių klausimų su lankytojais bei darbuotojais sprendimas; 

• Atstovavimas Įstaigos interesams kitose institucijose; 

• Projektų teikimas papildomoms pajamoms gauti; 

• Bendradarbiavimas su Anykščių rajono savivaldybės administracija. 

 

VI SKYRIUS 

 

Dokumentų valdymas ir pagrindinės teikiamų sveikatinimo paslaugų rūšys 

 

6.1. 2020 metais 

dokumentų valdymą ir 

organizacinę veiklą 

Įstaiga vykdė 

Lietuvos Respublikos darbo kodeksu; 

Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu; 

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu; 

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu; 



vadovaudamiesi šiais 

teisės aktais  

 

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu; 

Lietuvos Respublikos  vietos savivaldos įstatymu; 

Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimais ir administracijos 

direktoriaus įsakymais; 

Visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimais; 

Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle; 

Elektroninių dokumentų valdymo taisyklėmis; 

Dokumentų rengimo taisyklėmis; 

Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis; 

Dokumentų saugojimo taisyklėmis; 

Lietuvos higienos normos: 

HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“;  

HN 39:2016 „Pirčių visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“; 

HN 123:2013 „Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“; 

Viešosios įstaigos „Sveikatos oazė“ įstatais, patvirtintais 2019 m balandžio 

12 d; 

Viešosios įstaigos „Sveikatos oazė“ direktoriaus pareiginiais nuostatais, 

patvirtintais 2009 m spalio 30 d.  

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais dėl Lietuvos Respublikos 

teritorijoje skelbiamo karantino. 

6.2. Pagrindinės 

Įstaigos teikiamų 

sveikatinimo paslaugų 

rūšys per 2020 metus  

Atnaujintame sveikatosoaze.lt tinklapyje realiu laiku atvaizduojamas 

komplekse esančių lankytojų skaičius. 

Plaukimo baseinas su mini SPA, (pirtys: garinė druskų pirtis, turkiška pirtis, 

lietuviška pirtis, sausa pirtis, infraraudonųjų spindulių pirtis, pirtis su 

himalajų druskos siena), vandens kaskados ir sukūrinės vonios, vaikų 

baseinėlis, 25 metrų, 6 takų plaukimo baseinas;  

Baseino sąlygų sudarymas plaukimo sportiniam meistriškumui organizuoti; 

Vaikų mokymas plaukti; 

Neformaliojo vaikų švietimo programų organizavimas; 

Komercinės mokymo plaukti pamokos individualiai ir grupėse; 

Dienos vasaros stovykla; 

Baseino vandens takelių nuoma sportininkų stovykloms; 

Treniruoklių salės paslaugos; 

Individualios treniruočių programos; 

• Reklama – baseino patalpose, skrajutėse, leidiniuose, garso, 

vaizdo, internetinėje svetainėje ir socialiniuose tinkluose; 

• Sveikatinimo paslaugos – mankštos vandenyje ir mankštos salėse; 

• Kūdikių plukdymas; 

• Sveikatinimo užsiėmimai senjorams ir neįgaliesiems. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.archyvai.lt/download/9956/rodykles%20aktuali%20redakcija.pdf
http://www.archyvai.lt/download/5676/edtv.pdf
http://www.archyvai.lt/download/12318/drt%20aktuali%20redakcija%20%28visas%29.pdf
http://www.archyvai.lt/download/12320/dat%20aktuali%20redakcija%202015.zip
http://www.archyvai.lt/download/5847/saugojimo%20taisykliu%20%28aktuali%20redakcija%29.pdf


VII SKYRIUS 

 

 Įstaigos dalininko įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje, 

dalininko kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir pabaigoje 

 

Įstaigos dalininkai finansinių metų pradžioje 
Dalininkų kapitalo dydis finansinių metų 

pradžioje iš viso 3 127,90 Eur 

Anykščių rajono savivaldybė 3 127,90 Eur 

 

Įstaigos dalininkai finansinių metų pabaigoje 
Dalininkų kapitalo dydis finansinių metų 

pabaigoje iš viso 3 127,90 Eur 

Anykščių rajono savivaldybė 3 127,90 Eur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII SKYRIUS 

 

 Įstaigos veiklos rezultatai per finansinius metus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX SKYRIUS 

 

Informacija apie ataskaitinių finansinių metų Įstaigoje pajamų pasiskirstymą 

 

Pajamų rūšis  Suma, Eur  

Pajamos už suteiktas paslaugas, prekes 199 944,69 

Panaudotų finansavimo sumų iš ES pajamos  5 843,33 

Panaudotų finansavimo sumų iš VB pajamos 1 099,20 

Panaudotų finansavimo sumų iš VB subsidijų pajamos 72 675 

Panaudotų finansavimo sumų iš VB pajamos 3 611,29 

Panaudotų finansavimo sumų iš SB pajamos 63 760 

Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių pajamos 445,44 

Apskaičiuotos kitos pajamos  30,76 

Iš viso pajamų per 2020 metus  347 409,71 

 

X SKYRIUS 

 

Darbuotojų skaičius ir Įstaigos struktūra per 2020 metus 

 

Visuotinio dalininkų susirinkimo patvirtintos pareigybės ir etatai nurodomi žemiau pateiktoje 

lentelėje. Per 2020 metus Įstaigoje vidutiniškai dirbo 20 darbuotojų.  

  

Eil. Nr. Pareigybės Patvirtinti etatai Užimti etatai 

1. Direktorė 1 1 

2. Sporto programų ir renginių 

koordinatorius 

1 0 

3. Finansininkas 1 1 

4. Vadybininkas 2 1 

5. Inžinierius-elektrikas 1 0,75 

6. Plaukimo mokytojas 0,5 0 

7. Plaukimo instruktorius 2 1,5 

8. Personalo vadovas 1 1 

9. Vyresnysis administratorius 1 1 

10. Ūkio dalies administratorius 1 1 

11. Administratorius 4 3 

12. Sporto salės treneris 1 1 

13. Gelbėtojas-instruktorius 3 2 

14. Valytojas 5 4 

15. Valytojas-rūbininkas 1 0 

16. Ūkio dalies darbuotojas 2 1 

17. Masažuotojas 1 0 

18. Kineziterapeutas 1 0 

19. Administratorius-rūbininkas 1 0 

20. Buhalteris 1 1 

21. Mankštos specialistas 1 0 

22. Asmens duomenų pareigūnas 0,5 0 

23. Pagalbinis darbuotojas 2 0 



24. Pirtininkas 1 0 

Iš viso: 24 pareigybės 36 etatai 20,25 etato 

 

10.1. 2020 metų Įstaigos dalininkų patvirtinta struktūra 
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Ūkio dalies 
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Administratorius 
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Direktorius 

Plaukimo 

instruktorius 

Administratorius 

-rūbininkas 

 

Finansininkas 

 

Buhalteris 
 

Vadybininkas 

Sporto programų ir 

renginių 

koordinatorius 

Ūkio dalies 

administratorius 

Plaukimo 

mokytojas 

Vyresnysis 

administratorius 
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duomenų 

pareigūnas 

 

Personalo 

vadovas 

Mankštos 

specialistas 

Anykščių rajono 

savivaldybė 

Pagalbinis 

darbuotojas 

Pirtininkas 



XI SKYRIUS 

 

 Personalo skatinimo priemonės pritaikytos Įstaigoje per 2020 metus 

 

 2020 metai buvo labai permainingi, dėl paskelbto karantino Įstaigai teko reaguoti į ekstremalią 

situaciją ir stabdyti veiklą, prisitaikyti ir prisiderinti prie naujų darbo organizavimo sąlygų. Kuriant 

darbuotojo pridėtinę vertę, išsaugant atsakingo Įstaigos vadovo reputaciją, dėl Įstaigos veiklos 

sustabdymo nebuvo iš pareigų atleistas nei vienas darbuotojas. Darbuotojų saugumui ir psichologiniam 

palaikymui skyrėme ypatingai didelį dėmesį. Darbo vietose sumontavome stiklo pertvaras, darbuotojus 

aprūpinome vienkartinėmis kaukėmis, apsauginiais skydeliais veidui, rankų dezinfekavimo priemonėmis 

ir kitomis būtinomis bei pagal poreikius reikalingomis priemonėmis.  

            Darbuotojams esant pilnose ir dalinėse prastovose pirmojo ir antrojo karantino metu 

organizavome grupės ir individualų tarpusavio bendravimą, informatyvius susirinkimus vykdėme 

nuotoliniais būdais.  

 Nepaisant sudėtingos situacijos 2020 metais, taikėme personalo skatinimo bei motyvacines 

priemones pagal galimybes, mokymosi veikla ir tobulėjimo galimybės darbuotojams nebuvo nutrauktos, 

naudojosi lanksčiomis darbo valandomis ir laisvalaikiu. Kolektyvas važiavo į darbinę – motyvacinę 

išvyką Radviliškio baseiną, Kuršėnus, Klaipėdą, Delfinariumą, Juodkrantę. Organizavome bendrystės 

Užgavėnių pietus. 2020 metų kalėdinis renginys vyko jau nuotoliniu būdu.  

              Stengiamės, kad Įstaigos darbuotojai būtų skatinami ištisus metus, suteiktos galimybės kelti 

kvalifikaciją pagal poreikius ir galimybes, prašant buvo suteiktos lanksčios darbo valandos ir laisvalaikis, 

organizuojamas tinkamas darbo krūvis, suteikta patogi darbo vieta, stengiamasi atsižvelgti į kiekvieno 

darbuotojo prašymus, jų pasiūlymus gerinti Įstaigos veiklą.   

  

11.1. Įstaigos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas per 2020 metus  

 

Pareigos Kvalifikacijos kėlimas 

Direktorius 

Vadovas tobulino kvalifikaciją mokymuose pagal Panevėžio prekybos, 

pramonės ir amatų rūmų projektą Nr. 09.4.3-ESFA-K-814-02-0001 

„Praktinių pardavimų ir įgūdžių tobulinimas“ 

2020 m. sausis – ,,Pardavimo meistriškumas“ 

2020 m. vasaris – ,,Pardavimo derybų vedimo įgūdžiai“ 

2020 m. vasaris – ,,Plaukimo baseinų darbuotojų dalykinių kompetencijų 

ugdymas ir bendradarbiavimo skatinimas“ 

2020 m. kovas – „Didelių pardavimų strategija ir praktika“ 

2020 m. gegužė – ,,Įtaigus prezentavimas ir viešas kalbėjimas“ 

2020 m. gegužė – ,,Konfliktinių situacijų ir streso valdymas“ 

2020 m. birželis – ,,Profesionalus klientų aptarnavimas“ 

2020 m. birželis – ,,Skaitmeniniai sprendimai pardavimo srityje“ 

Išklausyta Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio 

darbuotojų saugos ir sveikatos funkcijas, kompetencijos tobulinimo 50 val. 

mokymo kursai  

Finansininkas 

Finansininkas tobulino kvalifikaciją UAB „Mokesčių srauto“ 

organizuojamuose seminaruose: 

2020 m. sausio 10 d. „Mokesčių ir apskaitos naujovės 2020 m.“, Nr. 2020-

01-10-5AK-043 

2020 m. spalio 10 d. „Pelno nesiekiančių organizacijų finansinės 

atsakomybės rengimas“. 



2020 metais įmonė išpirkusi metinį bazinį abonementą UAB „MERITS 

elektroninės sistemos“, mokesčių-sufleris, kuriame nuolat pateikiama 

informacija apie mokesčių naujoves, vedami seminarai, mokymai, 

konferencijos. 

Buhalteris 2020 m. mokymai ,,Viešųjų pirkimų vykdymas pradedantiesiems“ 

Instruktorius gelbėtojas 

2020 m. vasaris – seminaras ,,Plaukimo baseinų darbuotojų dalykinių 

kompetencijų ugdymas ir bendradarbiavimo skatinimas“ 

2020 m. birželis – mokymai ,,Baseino prižiūrėtojas – gelbėtojas“ 

Administratorius 2020 m. vasaris – mokymai ,,Profesionalus klientų aptarnavimas“ 

Vyresnysis 

administratorius 

Tobulinosi mokymuose pagal Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų 

projektą Nr. 09.4.3-ESFA-K-814-02-0001 „Praktinių pardavimų ir įgūdžių 

tobulinimas“ 

2020 m. sausis – mokymai ,,Pardavimo meistriškumas“ 

2020 m. vasaris – mokymai ,,Pardavimo derybų vedimo įgūdžiai“ 

2020 m. vasaris – mokymai ,,Profesionalus klientų aptarnavimas“ 

2020 m. kovas – mokymai ,,Didelių pardavimų strategija ir taktika“ 

Ūkio dalies 

administratorius 

2020 m. vasaris – seminaras ,,Plaukimo baseinų darbuotojų dalykinių 

kompetencijų ugdymas ir bendradarbiavimo skatinimas“ 

Vadybininkas 

2020 m. mokymai ,,Darbuotojo saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio III 

grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse“ 

2020 m. išklausyti mokymai ir išlaikytas egzaminas priešgaisrinės saugos 

pažymėjimui gauti 

Tobulinosi mokymuose pagal Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų 

projektą Nr. 09.4.3-ESFA-K-814-02-0001 „Praktinių pardavimų ir įgūdžių 

tobulinimas“ 

2020 m. sausis – mokymai ,,Pardavimo meistriškumas“ 

2020 m. vasaris – mokymai ,,Pardavimo derybų vedimo įgūdžiai“ 

2020 m. vasaris – mokymai ,,Profesionalus klientų aptarnavimas“ 

2020 m. kovas – mokymai ,,Didelių pardavimų strategija ir taktika“ 

2020 m. balandis – mokymai ,,Skaitmeniniai sprendimai pardavimo srityje“ 

2020 m. gegužė – mokymai ,,Konfliktinių situacijų ir streso valdymas“ 

2020 m. gegužė – mokymai ,,Įtaigus prezentavimas ir viešas kalbėjimas 

Plaukimo instruktorius 

2020 m. mokymai ,,Autizmo ir kitų raidos sutrikimų turinčių vaikų mokymas 

plaukti“ 

2020 m. gegužė – ,,Kūno regeneracinės galimybės – kaip jas pagerinti“ 

 

2020 m. gegužė – ,,Plaukikų mitybos ir pasiekimų gerinimo strategijos“ 

2020 m. gegužė – ,,Tarpinis badavimas“ 

2020 m. liepa – ,,Sportininkų ir jų trenerių kvalifikacijos kėlimo seminaras“ 

Ūkio dalies darbuotojas 

2020 m. vasaris – seminaras ,,Plaukimo baseinų darbuotojų dalykinių 

kompetencijų ugdymas ir bendradarbiavimo skatinimas“ 

2020 m. birželis – mokymai ,,Baseino prižiūrėtojas – gelbėtojas“ 

Sporto salės treneris 2020 m. vasaris – ,,XX seminaras treneriams“ 

Personalo vadovas 

Tobulinosi mokymuose pagal Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų 

projektą Nr. 09.4.3-ESFA-K-814-02-0001 „Praktinių pardavimų ir įgūdžių 

tobulinimas“ 

2020 m. sausis – mokymai ,,Pardavimo meistriškumas“ 

2020 m. vasaris – mokymai ,,Pardavimo derybų vedimo įgūdžiai“ 



2020 m. vasaris – mokymai ,,Profesionalus klientų aptarnavimas“ 

2020 m. kovas – mokymai ,,Didelių pardavimų strategija ir taktika“ 

2020 m. birželis – mokymai ,,Skaitmeniniai sprendimai pardavimo srityje“ 

2020 m. spalis – mokymai ,,Konfliktinių situacijų ir streso valdymas“ 

2020 m. mokymai – ,,Darbuotojo saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio III 

grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse“ 

2020 m. išklausyti mokymai ir išlaikytas egzaminas priešgaisrinės saugos 

pažymėjimui gauti 

 

XII SKYRIUS 

 

Įstaigoje naudojama dokumentų valdymo sistema 

 

2020 metais dokumentų valdymui Įstaiga naudojo šias kompiuterizuotas programas: 

• Buhalterinės apskaitos programa „STEKAS – Apskaita“ ir darbo užmokesčio programa 

„STEKAS – Alga“. „STEKAS – Apskaita“ turimi moduliai: didžioji knyga, pirkimų-mokėjimų 

modulis, pardavimų-įplaukų modulis, atsargų modulis, ilgalaikio turto modulis. Programos 

„STEKAS – Alga“ turimi moduliai: darbo užmokesčio apskaita, personalo apskaita. 

• Dokumentų valdymo sistema KONTORA – intuityvi, sparti ir lanksti tinklalapio principu 

veikianti informacinė sistema. Ji skirta automatizuoti, pagreitinti ir supaprastinti dokumentų 

valdymo veiklos procesus organizacijoje.  

• Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinė sistema (VSAKIS). 

 

XIII SKYRIUS  

 

Savivaldybės turto, perduoto pagal panaudos sutartis, naudojimas Įstaigos veikloje  

 

Pagal panaudos sutartį perduotas turtas Turto vertė, Eur 

Baseinas su kiemo statiniais  1 855 960 

Sekcija „Deltuva“ 409 

Nešiojamas kompiuteris Intel Celeron su programine įranga 1 079 

Nešiojamas kompiuteris Intel Celeron su programine įranga 1 079 

Surenkamų svarmenų komplektas 929 

Gumuotų  svarmenų komplektas 350 

Olimpinės štangos ir svarmenų komplektas 754 

Surenkama infraraudonųjų spindulių pirtis 10 026 

Saulės kolektorių sistemos įrenginiai ir šilumokaičio nuotekų šilumos 

atgavimas baseino pastate  
86 816 

Saulės kolektoriai 90 034 

Nešiojamas kompiuteris HP ProBok 650 1 387 

Baseino vandens takelių skiriamoji juosta, 7 vnt. 3 404 

Alge laiko matavimo sistema 23 792 

Švieslentė baseine 28 248 

Baseino įgarsinimo aparatūra  20 413 

Baseino vandens valymo  įranga 50 973 

Starto bokšteliai „Roma“  7 240 

Daugiafunkcinis sportinis treniruoklis Cybex Bravo 6 451 



Šviečiantis tūrinis baseino BANGENIS logotipas  3 500 

VšĮ Sveikatos oazė baseino pastato apšvietimas  9 995 

Elipsinis kardiotreniruoklis S portsArt E821 2 238 

Trumpalaikis turtas ir atsargos 1 303 

Aikštelė su lietaus nuotekų tinklais, kiemo statiniais, tvora unikalus, 

Nr. 4400-78910-9462-9473-4400-4 
243 040 

Batutas vaikams 10 182 

Karstyklės SGM 1006 17 464 

Stiklo aitvarai 1 340 

Treniruokliai CF 03; CF 04;CF 06;CF 08;CF 09 7 526 

Iš viso 2 485 932 

 

XIV SKYRIUS 

 

Investicijos per 2020 metus į Įstaigos paslaugų ir baseino pastato gerinimą 

 

Tikslu pagerinti lankytojams sanitarines – higienines sąlygas baseine ir darbuotojų darbo 

sąlygas, siekiame pagerinti teikiamų paslaugų ir aptarnavimo kokybę.  

Per 2020 metus Įstaiga planavo atlikti būtinus remonto darbus ir prekių bei paslaugų 

pirkimus. Pateikiami prioritetiniai darbai, kurie atlikti siekiant pagerinti paslaugų ir pastato kokybę. 

Siekdami pagerinti eksploatuojamo pastato įrenginių, pirčių ir patalpų kokybę, 2020 metais 

pagerinome teikiamų paslaugų ir aptarnavimo kokybę, atlikome vidaus patalpų ir įrengimų pagrindinius 

einamuosius remonto, programų atnaujinimo darbus. Per 2020 metus paprastojo remonto sąnaudoms 

buvo išleista 3 242 Eur.  

 

14.1. Informacija apie finansinių metų Įstaigoje atliktus ūkio darbus 

 

Planuoti darbai per 2020 metus Rezultatas 

Dalinė garinės pirties su druskų siena rekonstrukcija Įgyvendinta  

Dalinė lietuviškos pirties rekonstrukcija su krosnelių 

atnaujinimu 
Įgyvendinta 

Vėdinimo ortakių keitimas baseino ir dušų patalpose Neįgyvendinta (pritrūko lėšų) 

Pilnas tualetų pertvarų keitimas (vyrų ir moterų dušinėse) Neįgyvendinta (pritrūko lėšų) 

Kranų keitimas persirengimo patalpose ir tualetuose Dalinai įgyvendinta 

Elektrinių rankų džiovintuvų įsigijimas ir montavimas Neįgyvendinta (pritrūko lėšų) 

Persirengimo spintelių remontas Dalinai įgyvendinta 

Naujų, nerūdijančio plieno muilinių įsigijimas ir montavimas  Neįgyvendinta (pritrūko lėšų) 

Neįgaliųjų tualetų ir dušo patalpose kėdučių, rankenų prie 

sienos įsigijimas ir montavimas 
Įgyvendinta  

Druskų pirties purkštukų remontas Įgyvendinta 

Rekuperacinės vedinimo sistemos filtrų keitimas Įgyvendinta 

Karšto vandens sistemoje papildomo cirkuliacinio siurblio 

įsigijimas ir sumontavimas 
Neįgyvendinta (pritrūko lėšų) 

Baseino salės apšvietimo šviestuvų keitimas Neįgyvendinta (pritrūko lėšų) 

Vandens žarnų įsigijimas ir sumontavimas Neįgyvendinta (pritrūko lėšų) 

Dušų ragelių pilnas pakeitimas Įgyvendinta 

Dušo kojelių pilnas keitimas Įgyvendinta 



Lauko balkono krašto apskardinimas  Neįgyvendinta (pritrūko lėšų) 

Dujų katilo remontas  Įgyvendinta 

Specialių darbo vietų paruošimas siekiant vykdyti virusinių 

ligų prevenciją 
Įgyvendinta 

Reklaminės medžiagos paruošimas, platinimas, dalyvavimas 

kontaktų mugėse, parodose  
Neįgyvendinta (nebuvo poreikio) 

Montuojamos ir nuolat atnaujinamos apsaugos priemonės, 

kurios orientuotos į darbuotojų ir klientų saugumą 
Įgyvendinta  

Baseino Bangenis treniruoklių salės rekonstrukcijos ir 

modernizacijos planavimo darbai 
Neįgyvendinta (negautas finansavimas) 

 

 

XV SKYRIUS 

 

Duomenys apie Įstaigos vadovą, išlaidos vadovo darbo užmokesčiui  

ir kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms per 2020 metus 

 

Viešosios įstaigos „Sveikatos oazė“ direktorė Sonata Veršelienė 

Paskyrimo data, dokumentas 
2009 m. lapkričio 3 d., visuotinio dalininkų 

susirinkimo sprendimas, protokolo Nr. 4 

Gimimo data 1977 m. spalio 12 d. 

Išsilavinimas aukštasis, švietimo vadybos magistras 

Per 2020 metus priskaičiuotas darbo užmokestis, Eur 26 619,92 

Per 2020 metus priskaičiuoti dienpinigiai, Eur 105 

 

15.1. Įstaigos vadovo papildoma veikla 

  

Karė savanorė 

Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių 

pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 505 

pėstininkų kuopa 

Valdybos pirmininkė  Asociacija „Anykščių turizmo klasteris“ 

Tarybos narė  Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai  

 

 

XVI SKYRIUS 

 

Įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigoms 

kolegialių organų narių išmokoms per 2020 metus 

 

Įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui 

ir kitoms įstaigoms kolegialių organų narių išmokoms 

Įstaigoje kolegialių 

organų 

nėra 

 

 

 

 

 

 



 

XVII SKYRIUS 

 

Įstaigos įgyvendinti partnerystės projektai ir (ar) programos per 2020 metus 

 

Projekto / programos pavadinimas Projekto / programos dalyviai 

Anykščių rajono savivaldybės projektas ,,Mokinių 

mokymo plaukti ir sportinio meistriškumo 

treniruočių organizavimas Anykščių baseine 

Bangenis“ 

Anykščių rajono bendrojo lavinimo mokyklų 

pradinių klasių 177 mokiniai. Sportinio 

meistriškumo treniruotėse 53 sportininkai. 

Neformaliojo vaikų švietimo programa ,,Tobulėk 

fiziškai ir gerink plaukimo įgūdžius“ 

Anykščių rajono bendrojo lavinimo mokyklų 43 

moksleiviai 

Neformaliojo vaikų švietimo programa ,,Mokinių 

sveikatinimas Anykščių baseine Bangenis“ 

Anykščių rajono bendrojo lavinimo mokyklų 12 

moksleivių 

Šeimos ir draugų estafečių plaukimo varžybos 

„Šeimos diena – 2020“ 

Dalyvavo 80 dalyvių ir žiūrovų iš Anykščių ir kitų 

rajonų 

VšĮ ,,Sveikatos oazė vykdytas projektas ,,Vaikų 

vasaros dieninė stovykla ,,Vasaros akademija 

,,Bangenis“ 

Stovykloje dalyvavo 140 vaikų iš Anykščių ir kitų 

rajonų 

Profesinio mokymo centro ,,Žirmūnai“ vykdė 

neformalaus mokymo programą Baseino 

prižiūrėtojas-gelbėtojas 

Programoje dalyvavo 20 dalyvių iš Anykščių ir 

kitų rajonų 

Užimtumo tarnyba prie LR socialinės apsaugos ir 

darbo inspekcijos, stažuotė Užimtumo dalyviui 

Vienas Anykščių rajono dalyvis registruotas 

darbo biržoje, dalyvavo darbo įgūdžiams atkurti ir 

tobulinti 

Užimtumo tarnyba prie LR socialinės apsaugos ir 

darbo inspekcijos, įdarbinimas subsidijuojant 

Anykščių rajono vienas bedarbis registruotas 

darbo biržoje  

Anykščių rajono savivaldybės užimtumo didinimo 

programa 

Anykščių rajono vienas bedarbis registruotas 

darbo biržoje  

Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų 

projektas „Praktinių pardavimų ir įgūdžių 

tobulinimas“ 

Dalyvavo keturi Įstaigos darbuotojai 

Anykščių rajono neįgaliųjų draugija Švietimo 

mokslo ir sporto ministerijos sporto rėmimo fondo 

projektas ,,Fizinis aktyvumas – gera sveikata“ 

36 Anykščių rajono neįgalieji (tęsiamas) 

VšĮ Lietuvos plaukimo federacijos informacijos ir 

paslaugų biuras, Kūno kultūros ir fizinio aktyvumo 

ugdymo edukacinės programos  

Dalyvavo 24 dalyviai 

Anykščių rajono neįgaliųjų draugija, projektas 

,,2020 m. neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno 

kultūrą ir sportą“ 

39 Anykščių rajono neįgalieji  

Sporto klubas ,,Anykščių burės“, projektas 

,,Judėjimas – sveikatos šaltinis“ 

Anykščių rajono gyventojai, 80 asmenų 

 



XVIII SKYRIUS 

Įstaigoje per 2020 metus planuoti ir įvykdyti / neįvykdyti sportiniai renginiai, stovyklos, 

mokymai 

 

 

 

XIX SKYRIUS 

 

Veiklos rezultatai, pasiekti vykdant savo, kaip asignavimų valdytojo, strateginį veiklos planą 

 

Įstaigos vertinimo kriterijai buvo patvirtinti 2020 m. balandžio 30 d. Anykščių rajono 

savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. 1-TS-108 „Dėl viešosios įstaigos „Sveikatos oazė“ 2020–2023 m. 

veiklos strategijos patvirtinimo, pritarimo 2019 m. veiklos ataskaitai, kategorijos, įstaigos vadovui 

mėnesinės algos pastoviosios dalies koeficiento ir kintamosios dalies, ir vertinimo kriterijų nustatymo“. 

 

19.1. Įstaigos vertinimo kriterijai ir rodikliai pasiekti per 2020 metus 

 

1. Baseino lankytojų skaičius per metus ne mažiau kaip 3 proc. didesnis už paskutinių dvejų metų vidurkį. 

2018 m. 2019 m. 2020 m.  Įvykdymas, proc. 

66 581 75 064 41 342* 0 proc.  

* 2020 metų lankytojų skaičius lyginant su dviejų paskutinių metų vidurkiu sumažėjo 45 proc.  

 

Renginio pavadinimas Data Rezultatas 

Velykinės plaukimo varžybėlės  Balandis 

Neįvyko dėl ekstremalios 

situacijos Lietuvoje, Įstaiga 

nevykdė veiklos 

Anykščių sprinto festivalis „Anykščiai“  Gegužė 

Neįvyko dėl ekstremalios 

situacijos Lietuvoje, Įstaiga 

nevykdė veiklos 

Šeimos ir draugų estafečių plaukimo 

varžybos „Šeimos diena – 2020“ 
2020 m. liepos 3 d. Įvykdytas 

Atviras Lietuvos plaukimo čempionatas 

25 m baseine, atranka į Pasaulio 

čempionatą 25 m baseine 

Gruodis 

Neįvyko dėl ekstremalios 

situacijos Lietuvoje, Įstaiga 

nevykdė veiklos 

Vaikų plaukimo varžybos  

,,Kalėdos vandenyje“ 
Gruodis 

Neįvyko dėl ekstremalios 

situacijos Lietuvoje, Įstaiga 

nevykdė veiklos 

Sporto ir sveikatinimo seminarai sporto 

specialistams ir treneriams, sveikatinimo 

paskaitos gyventojams 

Birželis, rugsėjis Įvykdytas 

Sportininkų stovyklos bendradarbiaujant 

su kitų rajonų sporto centrais, sporto 

klubais 

Birželis–rugpjūtis Įvykdytas 

Vaikų vasaros dienos stovykla  

„Vasaros akademija ,,Bangenis“ 
Birželis–rugpjūtis Įvykdytas 



2. Pajamos už parduotas paslaugas, prekes per metus ne mažiau kaip 3 proc. didesnis už paskutinių 

dviejų metų vidurkį. 

2018 m. 2019 m. 2020 m.  Įvykdymas, proc. 

347 778 Eur 405 325 Eur 199 945 Eur* 0 proc.  

* 2020 metų pajamos už parduotas paslaugas, prekes lyginant su dviejų paskutinių metų vidurkiu 

sumažėjo 51 proc.  

 

3. Personalo (išskyrus įstaigos vadovo ir finansininko) darbo užmokesčio augimas ne mažiau kaip 3 proc. 

didesnis už paskutinių dviejų metų vidurkį. 

2018 m. 2019 m. 2020 m.  Įvykdymas, proc. 

650 Eur 927 Eur 1048 Eur 100 proc. 

4. per praėjusius metus įdiegta ne mažiau kaip 1 (viena) nauja paslauga, leidžianti įstaigai papildomai 

gauti pajamų, viršijančių paslaugos diegimo išlaidas (nemažinant teikiamų paslaugų skaičiaus); 

Per 2020 metus įdiegtos naujos paslaugos Paslaugos diegimo išlaidos Eur Įvykdymas, proc. 

Į sporto salę 1 mėnesiui: 

Suaugusiems (darbo dienomis ir savaitgaliais) 2 k. 

per dieną 

0  

Į sporto salę 1 mėnesiui: 

Asmeniniam treneriui (darbo dienomis) 
0  

Į sporto salę 1 mėnesiui: 

Asmeniniam treneriui (darbo dienomis) 
0  

Į sporto salę sezonui (11 mėnesių):  

Asmeniniam treneriui 
0  

Mankšta: Vandenyje grupei (5-20 asmenys) 0  

Neformalaus vaikų švietimo dalyvio mokestis 0  

  100 proc. 

5. įstaiga organizuoja, bendradarbiauja organizuojant respublikinius, tarptautinius renginius, įvairius 

socialinius projektus (konferencijas, seminarus, mokymus), vaikų ir sportininkų kompleksines sporto ir 

sveikatos stovyklas (kai 1(viename) projekte dalyvauja ne mažiau 50 (penkiasdešimt) dalyvių, 

mokymuose ar seminare ne mažiau 20 (dvidešimt) dalyvių); 

Įvykdymas per 2020 metus 
Dalyvių skaičius, 

vnt. 

Įvykdymas, 

proc. 

Anykščių rajono savivaldybės projektas ,,Mokinių mokymo plaukti ir sportinio meistriškumo treniruočių 

organizavimas Anykščių baseine Bangenis“ 

Mokinių, besimokančių pagal pradinio ugdymo programą, 32 val. 

mokymo plaukti programa 
177  

Sportinio meistriškumo treniruočių organizavimas Anykščių baseine 

Bangenis 
53  

Neformaliojo vaikų švietimo programa  



,,Tobulėk fiziškai ir gerink plaukimo įgūdžius“ 43  

,,Mokinių sveikatinimas Anykščių baseine Bangenis“ 12  

Šeimos ir draugų estafečių plaukimo varžybos „Šeimos diena – 2020“ 80  

VšĮ ,,Sveikatos oazė“ vykdytas projektas ,,Vaikų vasaros dieninė 

stovykla ,,Vasaros akademija ,,Bangenis“ 
140 

 

Bendradarbiaujant su profesinio mokymo centru ,,Žirmūnai“, baseino 

prižiūrėtojas-gelbėtojas vykdė neformalaus mokymo programą / 

mokymus 

20 

 

  100 proc.  

 

 

XX SKYRIUS 

 

 Įstaigos eksploatuojamo baseino Bangenis užimtumas per 2020 metus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXI SKYRIUS 

 

Įstaigos klientas 2020 metais, užimtumo ir apsilankymų lyginamoji analizė 

 

Pateikiame 2018 m., 2019 m., 2020 m. mokinių, dalyvavusių mokymo plaukti programoje, apsilankymų 

užsiėmimuose lyginamąją analizę  

2018 2019 2020 

1607 1385 902 

 

Pateikiame 2018 m., 2019 m., 2020 m. KKSC sportininkų, dalyvavusių programoje, apsilankymų 

treniruotėse lyginamąją analizę 

2018 2019 2020 

3870 3797 3177 

 

Pateikiame 2018 m., 2019 m., 2020 m. sporto salės apsilankymo užsiėmimuose lyginamąją analizę 

2018 2019 2020 

11 528 11 553 6750 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pateikiame bendrą 2018 m., 2019 m., 2020 m. baseino Bangenis lankytojų apsilankymų skaičiaus 

lyginamąją analizę 

2018 2019 2020 

66 581 75 064 41 342 



XXII SKYRIUS 

 

Įstaigos energetiniai resursai per 2020 metus ir dviejų paskutinių veiklos metų lyginamoji analizė 

 

Energetinių resursų lyginamoji analizė: šiluminės energijos, elektros energijos ir šalto 

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

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

XXIII SKYRIUS 

 

Įstaigos veiklos organizavimo raida (Eur) 

 

Metai Komercinės pajamos Finansavimo pajamos Pelnas (nuostolis) 

2010 132 335 78 749 (17 330) 

2011 107 758 128 558 2 874 

2012 143 105 124 831 (24 389) 

2013 192 143 117 762 (12 403) 

2014 193 712 126 808 10 537 

2015 219 319 137 117 4 252 

2016 233 716 147 830 12 195 

2017 326 054 32 571 3 304 

2018 347 778 47 822 150 

2019 405 325 20 580 228 

2020 199 945 147 465 (11 851) 

 

 

XXIV SKYRIUS 

 

Ateinančių finansinių metų veiklos tikslai, uždaviniai ir planuojami atlikti darbai 

 

24.1. Ateinančių finansinių metų Įstaigos veiklos tikslai 
 

Pagrindiniai įstaigos veiklos tikslai: 

Teikti kūno kultūros ir sporto, baseinų, pirčių, laisvalaikio, sveikatos, neformalaus 

švietimo, reklamos ir kitas paslaugas visuomenei, organizuoti sportinius ir pramoginius renginius, 

stovyklas, plėtoti ir tobulinti teikiamų paslaugų infrastruktūrą, užtikrinti jų kokybę, saugumą ir 

efektyvumą. 

Užtikrinti darbuotojų ir lankytojų saugumo protokolų, klientų reguliavimo, kontaktų 

atsekamumo, valymo bei dezinfekavimo algoritmą.  

  Matavimo 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

  vnt.    

Dujų naudojimas m3 67 753 65 754  44 334 

Saulės kolektorių gaminama energija KWh 71 370 69 570  62 320 

Iš nuotekų grąžinama energija KWh 7160 7775  5130 

Elektros energijos naudojimas  KWh 30 9799 35 8635  24 6472 

Vandens naudojimas m3 7286 9613  5567 



 

24.2. Ateinančių finansinių metų Įstaigos veiklos uždaviniai 

 

• profesionaliai įgyvendinti numatytas mokymo plaukti, sportinio meistriškumo, sporto 

stovyklų, neformalaus ugdymo programas; 

• užtikrinti sveikatinimo, laisvalaikio paslaugų ir pramogų plėtrą; 

• formuoti sportinio turizmo sistemą Anykščių rajone;  

• rengti ir įgyvendinti turizmo ir sporto, sveikatinimo plėtros projektus;  

• rengti ir įgyvendinti projektus siekiant objekto modernizavimo ir inovacijų; 

• tobulinti informacinę sistemą, kuri užtikrintų lankytojams prieinamumą, informatyvumą, 

susidomėjimą įstaigos ir jos partnerių teikiamomis paslaugomis; 

• sudaryti saugias, geras sanitarines – higienines sąlygas baseino lankytojams, nuolat jas gerinti; 

• sudaryti, atnaujinti bei plėsti bendradarbiavimo, partnerystės bei jungtinės veiklos sutartis su 

turizmo paslaugas teikiančiomis įstaigomis ir organizacijomis, dėl kompleksinių turizmo 

paslaugų pardavimo; 

• operatyviai imtis prevencijos priemonių – reaguoti į valstybės ar savivaldybės rekomendacijas 

sumažinti virusinių ligų užkrečiamumo tikimybę; 

• numatyti pasirengimo ekstremaliai situacijai neatidėliotinas ir perspektyvines priemones, jų 

finansavimą; 

• aprūpinti įstaigos darbuotojus apsaugos priemonėmis, patalpas paruošti saugiam darbuotojų ir 

klientų naudojimui; 

• teikti rekomendacijas klientams, kurios gali būti įgyvendintos / pritaikytos labai greitai ir kurios 

neabejotinai bus pakankamos, kad užkirstų kelią SARS-CoV-2 viruso plitimui;  

• užtikrinti Įstaigos teikiamų paslaugų kokybę, saugumą ir prieinamumą. 

• rengti ir įgyvendinti projektus, kurie prisidėtų prie klimato kaitos stabdymo ir sumažintų 

pastato eksploatacines išlaidas; 

• nuolat ieškoti investicijų, kurios leistų įstaigai pagerinti finansinį mokumą, pastato būklę, 

įdiegti naujų paslaugų; 

• užtikrinti reguliarų, dažniausiai liečiamų paviršių ir patalpų dezinfekavimą ir vėdinimą pagal 

higienos normų reikalavimus; 

 

24.3. Informacija apie ateinančių finansinių metų Įstaigoje planuojamus atlikti darbus 

 

Pagrindiniai ateinančių metų Įstaigoje planuojami atlikti darbai: 

Numatomi darbai Finansavimo šaltinis 

Baseino Bangenis treniruoklių salės 

rekonstrukcijos ir modernizacijos projekto 

paruošimas, esant finansavimui darbų 

planavimas  

Sporto rėmimo fondo lėšos, Įstaigos lėšos 

Baseino rūsio vandentiekio ir nuotekų tinklų 

remontas  
Savivaldybės lėšos, Įstaigos lėšos  

Baseino elektros magistralinio tinklo 

projektavimas ir atnaujinimas (4 skydai)   
Savivaldybės lėšos, Įstaigos lėšos  

25 metrų plaukimo baseino krašto 

rekonstrukcijos užbaigimas, norint paleisti 

persipylimo sistemą  

Savivaldybės lėšos, Įstaigos lėšos  



Vėdinimo ir šildymo sistemos dalinė 

rekonstrukcija pakeičiant kanalus visose baseino 

vidaus patalpose  

Savivaldybės lėšos, Įstaigos lėšos  

Suprojektuoti ir sumontuoti baseino rūsio patalpų 

vėdinimo sistemą  
Savivaldybės lėšos, Įstaigos lėšos  

Baseino šildymo sistemos cirkuliacinio siurblio 

įsigijimas ir montavimas  
Savivaldybės lėšos, Įstaigos lėšos  

Karšto vandens sistemos rezervinio cirkuliacinio 

siurblio įsigijimas ir montavimas 
Savivaldybės lėšos, Įstaigos lėšos  

Defibriliatorius  Savivaldybės lėšos, Įstaigos lėšos  

Pirčių einamasis remontas  Įstaigos lėšos 

Patalpų einamasis remontas  Įstaigos lėšos 

Persirengimo spintelių remontas Įstaigos lėšos 

Baseino salės apšvietimo šviestuvų keitimas Įstaigos lėšos 

Lauko balkono krašto apskardinimas  Įstaigos lėšos 

Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės 

kolektoriai ant treniruoklių salės ploto), kurie 

prisidės prie klimato kaitos stabdymo ir sumažintų 

pastato eksploatacines išlaidas, galimybių studijos 

ruošimas, projekto teikimas, o gavus finansavimą 

darbų planavimas. 

ES, savivaldybės lėšos, Įstaigos lėšos  

Pilnas tualetų pertvarų keitimas (vyrų ir moterų 

dušinėse) 
Įstaigos lėšos 

Elektromobilių įkrovimų stotelės įrengimas Savivaldybės lėšos, Įstaigos lėšos 

 

 

 

2020 metų veiklos ataskaitą parengė, 

Viešosios įstaigos „Sveikatos oazė“ direktorė                                                               Sonata Veršelienė                     


