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1. Krep5inio akademija yra pelno nesiekiantis ribotos civilines atsakomybes
vie5asis juridinis asmuo, turintis antspaud4, atsiskaitomqj4 ir kitas s4skaitas Lietuvos
Respublikos iregistruotuose bankuose, atributik4, fikini, komercini, finansin!, organizacini ir
teisini savarankiSkum4.
2. Vie5osios istaigos oficialusis pavadinimas - vie5oji istaiga Siauliq krep5inio
akademija ,,Saule"o sutrumpintas pavadinimas - Krep5inio akademija, buveine - Pramones g.
13, Siauliai.
3. {staigos teisine f,orma - vie5oji istaiga.
4. fstaigos savininkas - Siauliq miesto savivaldybe, identifikavimo kodas
llll09429,adresas: Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Siauliai.
5. {staigos tipas -neformaliojo Svietimo istaiga.
6. fstaigos paskirtis - sportinio ugdymo istaiga.
7. {staigos mokymo forma - mokomosios treniruotes, varZybos ir stovyklos.
8. Pagrindine istaigos veiklos sritis - k[no kult[ra ir sportas.
Krep5inio akademija savo veikl4 grindiia Lietuvos Respublikos Konstitucija,
Civiliniu kodeksu, Vielqjq istaigq istatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais,
K[no kult[ros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes isakymais, kitais
teises aktais ir Siais istatais.
II. VEIKLOS TIKSLAI IR SRITYS ,VEIKLOS REZULTATAI
9. Krep5inio akademijos veiklos tikslas yra tenkinti vie5uosius interesus vykdant

visuomenei nauding4 veikl4. Siekdama savo tikslq, Krepiinio akademija veikia sporto,
Svietimo, pramogq ir poilsio srityse, pletoja vaikq ir jaunimo uZimtum4, sveikat4 stiprinandi4
kflno kultur4, megejq sport4, sveik4 gyvensen4, organizuoja, vysto ir populiarina krep5ini, ugdo
auk5tos kvalifikacijos, visapusi5kai i5silavinusius kreplininkus, rengia juos Lietuvos klubams
ir Lietuvos rinktinems, pletoja ir remia Lietuvos olimpini judejim4, organizuoja ir rengia
krep5inio varlybas ir kitus sportinius renginius, kartu su Lietuvos ir uZsienio sporto
organizacijomis vysto bendr4 sportinE veikl4, propaguoja ir diegia sveik4 g)'I/ensen4, sudaro
s4lygas istaigos nariq fiziniam ir dvasinam tobulejimui.
10. Vie5oji istaiga Siauliq krep5inio akademija,,Saule" veikl4 vykde pagal
patvirtint4 2014 metq veiklos plan4.
I L Organizacines veiklos rezultatai:
I 1.1 . dalyvauta ,,Siauliq dienos 7074" ir ,,Siauliq naktys" renginiuose;
11.2. dalyvauta olimpines dienos 3x3 varZybose;
I 1.3. dalyvauta projekte ,,K4 veiki";
1L4. surengtos dvi reklamines kompanijos ACM ekrane;
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