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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ KREPŠINIO AKADEMIJOS „SAULĖ“
2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
I.

BENDRA INFORMACIJA

1. Krepšinio akademija yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės
viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos
Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, ūkinį, komercinį, finansinį, organizacinį ir
teisinį savarankiškumą.
2. Viešosios įstaigos oficialusis pavadinimas – viešoji įstaiga Šiaulių krepšinio
akademija „Saulė“, sutrumpintas pavadinimas – Krepšinio akademija, buveinė – Pramonės g.
13, Šiauliai.
3. Įstaigos teisinė forma – viešoji įstaiga.
4. Įstaigos savininkas – Šiaulių miesto savivaldybė, identifikavimo kodas
111109429, adresas: Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai.
5. Įstaigos tipas – neformaliojo švietimo įstaiga.
6. Įstaigos paskirtis – sportinio ugdymo įstaiga.
7. Įstaigos mokymo forma – mokomosios treniruotės, varžybos ir stovyklos.
8. Pagrindinė įstaigos veiklos sritis – kūno kultūra ir sportas.
Krepšinio akademija savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija,
Civiliniu kodeksu, Viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais,
Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsakymais, kitais
teisės aktais ir šiais įstatais.
II. VEIKLOS TIKSLAI IR SRITYS ,VEIKLOS REZULTATAI
9. Krepšinio akademijos veiklos tikslas yra tenkinti viešuosius interesus vykdant
visuomenei naudingą veiklą. Siekdama savo tikslų, Krepšinio akademija veikia sporto,
švietimo, pramogų ir poilsio srityse, plėtoja vaikų ir jaunimo užimtumą, sveikatą stiprinančią
kūno kultūrą, mėgėjų sportą, sveiką gyvenseną, organizuoja, vysto ir populiarina krepšinį, ugdo
aukštos kvalifikacijos, visapusiškai išsilavinusius krepšininkus, rengia juos Lietuvos klubams
ir Lietuvos rinktinėms, plėtoja ir remia Lietuvos olimpinį judėjimą, organizuoja ir rengia
krepšinio varžybas ir kitus sportinius renginius, kartu su Lietuvos ir užsienio sporto
organizacijomis vysto bendrą sportinę veiklą, propaguoja ir diegia sveiką gyvenseną, sudaro
sąlygas įstaigos narių fiziniam ir dvasinam tobulėjimui.
10. Viešoji įstaiga Šiaulių krepšinio akademija „Saulė“ veiklą vykdė pagal
patvirtintą 2014 metų veiklos planą.
11. Organizacinės veiklos rezultatai:
11.1. dalyvauta „Šiaulių dienos 2014“ ir „Šiaulių naktys“ renginiuose;
11.2. dalyvauta olimpinės dienos 3x3 varžybose;
11.3. dalyvauta projekte „Ką veiki“;
11.4. surengtos dvi reklaminės kompanijos ACM ekrane;
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11.5. sukurtas Facebook profilis (turi virš 800 narių);
11.6. Krepšinio akademijos auklėtiniams suorganizuota ekskursija į Joniškio
krepšinio muziejų;
11.7. suorganizuotas Šiaulių darželių krepšinio čempionatas;
11.8. dalyvauta bendradarbiavimo ryšių užmezgimo konferencijoje Švedijoje
(Karlskrona).
12. Mokomosios-sportinės veiklos rezultatai:
12.1. sukomplektuota 21 mokomoji grupė;
12.2. dalyvauta 11 Lietuvos moksleivių lygos krepšinio čempionatų (14
komandų, 224 mokyklos moksleiviai);
12.3. Lietuvos moterų nacionalinė krepšinio lyga (1 komanda, 16 moksleivių);
12.4. Regionų krepšinio lyga (1 komanda, 16 moksleivių);
12.5. VšĮ krepšinio akademijos „Saulė“ suorganizuoti renginiai:
12.6. Velykinis berniukų (2004 m. g.) krepšinio turnyras (72 dalyviai);
12.7. vaikų berniukų (2001 m. g.) krepšinio turnyras „Mindaugo Žukausko taurė
2014“ (72 dalyviai).
13. Trenerių-sporto mokytojų kategorijos:
13.1. Lietuvos sporto trenerio kategorija - 1 krepšinio treneris, tarptautinė
trenerio kategorija – 2 krepšinio treneriai, sporto trenerio kategorija – 8 krepšinio treneriai;
13.2. sportininkų meistriškumo pakopų rodikliai (MP): MP 6 – 90 sportininkų,
MP 5 – 43 sportininkai, MP 4 – 27 sportininkai.
III. FINANSINĖS VEIKLOS ANALIZĖ
14. 2014 m. įstaiga dirbo pelningai, veiklos rezultatas 35,4 tūkst. Lt.
15. Pajamos per 2014 m.:
15.1. moksleivių nario mokestis – 80,1 tūkst. Lt;
15.2. lėšos už atsitiktines paslaugas – 29,2 tūkst. Lt;
16. Finansavimo pajamos – 1 021,5 tūkst. Lt.
17. Veiklos sąnaudos per 2014 m. 1095,4 tūkst. Lt, iš jų darbuotojų išlaikymo –
751,1 tūkst. Lt, patalpų išlaikymo – 186,6 tūkst. Lt.
18. Gautas finansavimas:
18.1. moksleivio krepšelis – 28,7 tūkst. Lt;
18.2. biudžeto lėšos - 986,0 tūkst. Lt;
18.3. rėmėjų lėšos – 7,07 tūkst. Lt;
18.4. kiti finansavimo šaltiniai - 45,0 tūkst. Lt.
IV. ŪKINĖS VEIKLOS ANALIZĖ
19. Atlikti darbai:
19.1. medinių langų konstrukcijos pakeistos į plastikines;
19.2. dalinai perdažytos žaidimų salės sienos;
19.3 atjungta šildymo sistema nuo šaudyklos patalpų;
19.4. pradėti atletinės gimnastikos kabineto remonto darbai;
19.5. administracinėse patalpose perdažyti du kabinetai.
20. Planuojami atlikti darbai:
20.1. vandens ir nuotekų tinklų atjungimas nuo UAB „Tauro energetika“ tinklo;
20.2. sporto salės pastato projektiniai darbai;
20.3. autobuso įsigijimas;
20.4. žaidimų salės apšvietimo lempų pakeitimas;
20.5. sporto salės, esančio Pramonės g. 13, sienų remontas;
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20.6. pastato, esančio Pramonės g. 13, fasado apšiltinimas bei stogo remonto
darbai;
20.7. šilto vandens rezervuaro įsigijimas;
20.8. elektros pastato (transformatorinės) apšiltinimas;
20.9. atletinės gimnastikos kabineto ir administracinio kabineto remontas;
20.10. žaidimų salės grindų dažymas;
20.11. atsarginio įėjimo į pastatą (Pramonės g. 13) remontas;
20.12. koridoriaus, esančio prie persirengimo kambarių, lubų pakeitimas.
______________________________

