
ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO ANYKŠČIŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO IR

DIREKTORIAUS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

2019 m. sausio 31 d. Nr. 1-T-16

Anykščiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19

punktu ir 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo

apmokėjimo įstatymo 14 straipsnio 4 punktu ir Anykščių rajono savivaldybės tarybos veiklos

reglamento, patvirtinto Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. 1-TS-

88 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 116 ir 118 punktais,

Anykščių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pritarti Anykščių kūno kultūros ir sporto centro ir direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitai

(pridedama).

Mero pavaduotojas, laikinai einantis mero pareigas Sigutis Obelevičius

Elektroninio dokumento nuorašas



PRITARTA

Anykščių rajono savivaldybės tarybos

2019 m. sausio     d. sprendimu Nr. 1-TS-

ANYKŠČIŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO IR DIREKTORIAUS

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

I SKYRIUS

 PERSONALO IR FINANSŲ VALDYMAS

Anykščių kūno kultūros ir sporto centras (toliau – Anykščių KKSC) vykdo neformaliojo

vaikų ir suaugusiųjų švietimo programas, sudaro sąlygas saviraiškai per sportą, vykdo kūno kultūros ir

sporto veiklą rajone. 

Anykščių KKSC direktorius – Žilvinas Ovsiukas. Anykščių KKSC vadovauju dveji metai.

Schema. Anykščių KKSC valdymas

Anykščių KKSC darbuotojai dirba kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 val. iki 17.00 val. Treneriai

dirba pagal patvirtintą darbo grafiką.



Anykščių KKSC darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių pavadinimai, lygiai ir

skaičius pateikti 1 lentelėje.

1 lentelė. Anykščių KKSC pareigybės

Pareigybės pavadinimas Lygis Pareigybių skaičius

Direktorius A 1

Pavaduotojas ugdymui A2 1

Vyr. buhalteris A2 1

Viešojo administravimo specialistas A2 1

Specialistas sportui ir renginiams A2 1

Sekretorius referentas B 1

Rinkodaros specialistas A2 1

Kineziterapeutas A2 1

Teniso kortų instruktorius C 1

Vairuotojas C 2

Darbininkas D 1

Iš viso:  12

Anykščių KKSC ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2018-01-01 dirbo 27 darbuotojai, metų

pabaigoje 2018-12-31 dirbo 25 darbuotojai. Neužimtų pareigybių 2018-12-31 buvo 3. Metinis

Anykščių KKSC darbuotojų atlyginimų vidurkis 782 Eur.

II SKYRIUS

 TURTO VALDYMAS

Anykščių KKSC valdomas nekilnojamas turtas – žemės sklypai ir pastatai (2–3 lentelės).

2 lentelė. Anykščių KKSC valdomas nekilnojamas turtas

Turtas/Vieta Unikalus Nr. /

Kadastrinis Nr.

Plotas Pastabos

Liūdiškių g. 18, Anykščiai, LT-29130

Anykščių KKSC, įstaigos kodas 190049838

Pastatas paviljonas,

J. Biliūno g. 81, 

Anykščiai

Unikalus Nr. 3495-

6012-6014

Priklauso Anykščių rajono 

savivaldybei nuo 1956 metų pagal 

Anykščių rajono savivaldybės 

tarybos 301 Nr. TS-191 (perduotas 

nuolatinai)



Kiti statiniai 

(inžinieriniai) – kiemo 

statiniai (futbolo 

aikštė, tvora)

J. Biliūno g. 81, 

Anykščiai

Unikalus Nr. 3495-

6012-6028

19265 kv. 

m.

Priklauso Anykščių rajono 

savivaldybei nuo 1956 metų pagal 

Anykščių rajono savivaldybės 

tarybos 301 Nr. TS- 91 (perduotas 

neterminuotai)

3 lentelė. Kitas Anykščių KKSC valdomas nekilnojamas turtas

Turtas/Vieta Vertė, Eur Pastabos

Žemės sklypas J. Biliūno g. 

81, Anykščiai, Unikalus Nr. 

3403-0009-0024, kadastrinis 

Nr. 3403/0010:94

17983 Eur Pagal Valstybės įmonės registrų centro 

duomenis Nr. 34/12673 priklauso Anykščių 

rajono savivaldybei, perduota panaudai 

Anykščių KKSC

Sporto aikštelė, Parko g., 

Anykščiai

39564 Eur Priklauso Anykščių rajono savivaldybei, nuo 

2015 m. spalio 30 d. pagal panaudos sutartį 

Nr. 1-SU-836 perduota Anykščių KKSC iki 

2025 m. spalio 30 d. 

Rampų sistema, Parko g., 

Anykščiai

25357 Eur Priklauso Anykščių rajono savivaldybei, nuo 

2015 m. spalio 30 d. pagal panaudos sutartį 

Nr. 1-SU-836 perduota Anykščių KKSC iki 

2025 m. spalio 30 d.

Negyvenamosios patalpos

(J. Biliūno gimnazijos 

bendrabutyje), adresu 

Liūdiškių g. 53, Anykščiai

15007 Eur Nekilnojamojo turto kadastro duomenų bylos

Nr. 34/12769 plane pastatas, kuriame yra

patalpos, pažymėtos indeksu 3N3p, unikalus

Nr. 4400-0248-2613:5870, patalpų indeksai –

7-1-7-7, 7-35-7-42, bendras patalpų plotas

215,50 kv. m. perduota J. Biliūno gimnazijos

panaudai iki 2018 m. birželio 2 d.

Negyvenamosios patalpos 

A.Vienuolio progimnazijos 

patalpose, adresu J. Biliūno g. 

31, Anykščiai

50495,00 Eur

Nekilnojamojo turto kadastro duomenų bylos 

Nr. 34/314 plane pastatas, kuriame yra 

patalpos, pažymėtos indeksu 1C2p, unikalus 

Nr.3495-9000-4018 patalpų indeksai – R-1-R-

4, R-11-R-14, R-15 ir 1-17-1-21 bendras 

patalpų plotas 444,62 kv. m. perduota A. 

Vienuolio progimnazijos panaudai iki 2024 

m. sausio 17 d.

Iš viso: 149423,00



Anykščių KKSC 2018 m. nebuvo išnuomojusi ar kitaip perdavusi nekilnojamą turtą, už kurį

būtų gautas užmokestis.

Per biudžetinius metus Anykščių KKSC įsigijo, gavo pagal sutartis ilgalaikio turto (4 lentelė).

4 lentelė. Anykščių KKSC ilgalaikis turtas 2018 m.

Turtas Vertė, Eur

Kompiuterių ir technikos įsigijimas – 2 vnt. 1740,00 Eur

Pastatoma palapinė Dome 5 m 2820,00 Eur

Laboratorija biochemijos portatyvinė 17347,00 Eur

Treniruoklis Vaza trainer pro 1204 1448,00 Eur

Treniruoklis plaukimo Vaza trainer pro 1204 1448,00 Eur

Vibro treniruoklis 003 724,00 Eur

Treniruoklis Power Tower 3475,00 Eur

Povandeninio stebėjimo vaizdo kamera 3682,00 Eur

Imtynių kilimas, pagal UWW standartą 10000,00 Eur

Futbolo vartai 1200,00 Eur

Sunkiosios atletikos inventorius 22000,00 Eur

Slidinėjimo nacionalinė asociacija 2880,00 Eur

Iš viso:  68764,00 Eur

5 lentelė. Pagal panaudos sutartis perduotas nekilnojamas turtas

Turtas Vertė, Eur

Namelis (skirtas apsaugos operatoriui) 2 548 Eur

Namelis pagalbinės-komercinės paskirties 8 603 Eur

Namelis pagalbinės paskirties 4 808 Eur

Namelis buitinėms administracinėms patalpoms 8 257 Eur

Iš viso: 24216 Eur

Per 2018 m. Anykščių KKSC nebuvo gauta Kontrolės ir audito tarnybų rekomendacijų.

III SKYRIUS

 DOKUMENTŲ VALDYMAS



Tinkamas dokumentų valdymas užtikrina sklandų darbą, todėl siekiu efektyviai valdyti

dokumentų srautus ir gerinti tarpusavio komunikaciją. Išskiriami pagrindiniai tikslai: tinkamas

dokumentų rengimas, tvarkymas ir apskaita, jų saugumas, konfidencialumas, popierinių dokumentų

apyvartos mažinimas, tinkamas saugojimas.

Anykščių KKSC dokumentų tvarkymas ir apskaita organizuojama vadovaujantis: Lietuvos

Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu; Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos

vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117; Dokumentų tvarkymo ir apskaitos

taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 118;

Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m.

kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100; Elektroninių dokumentų valdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos

vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-158. Einamųjų metų bylos sudarytos

vadovaujantis suderintu ir patvirtintu dokumentacijos planu su Anykščių rajono savivaldybės

archyvaru. Atsakau už įstaigos dokumentų valdymo organizavimą ir kontrolę, įsakymu skiriu asmenį,

kuris atsako už įstaigos veiklos dokumentų registravimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą. Tvirtinu

metų dokumentacijos planą, nustatau įstaigos veiklos dokumentų registrus, kitus apskaitos dokumentus,

tvirtinu dokumentų ir bylų apskaitos dokumentus, suderintus su Anykščių rajono savivaldybės

archyvaru. Anykščių KKSC dokumentacijos planas susideda iš dalių:

 Veiklos organizavimas;

 Dokumentų valdymo ir naudojimo dokumentai;

 Personalo valdymo dokumentai;

 Finansiniai ir turto valdymo dokumentai;

 Saugos ir sveikatos darbe, gaisrinės ir civilinės saugos dokumentai;

 Ugdymo proceso organizavimas.

2018 metais dokumentų valdymui Anykščių KKSC naudojosi kompiuterizuotos buhalterinės

apskaitos programa „Finnas“ ir darbo užmokesčio programa „Finalga“. „Finas“ turimi moduliai:

didžioji knyga, pirkimų-mokėjimų modulis, pardavimų-įplaukų modulis, ilgalaikio turto modulis.

Per 2018 m. buvo siunčiami Elektroninių dokumentų formos: Deklaracijos Valstybinei

mokesčių inspekcijai; Pažymos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie SADM.

IV SKYRIUS

 VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMAS



Nuo 2017 m liepos 1 dienos pasikeitus viešųjų pirkimų įstatymui, Anykščių KKSC viešieji

supaprastinti ir tarptautiniai pirkimai vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, o mažos vertės

pirkimai (prekės ar paslaugos, kurių vertė neviršija 58 000 Eur be PVM) – mažos vertės pirkimų

tvarkos aprašu. 

Anykščių KKSC yra patvirtintos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės, kurios nustato

Anykščių KKSC pirkimų organizavimo tvarką nuo pirkimo poreikio formavimo iki pirkimo procedūros

pabaigos. Taip pat taisyklėse yra apibrėžiamas vykdomų pirkimų procesas ir juose dalyvaujančių

asmenų funkcijos bei atsakomybė. 

Pirkimų iniciatorius analizuoja prekių ir paslaugų pirkimo poreikį, kuris yra derinamas su

manimi. Mažos vertės pirkimo procedūras, kai konkrečių prekių, paslaugų ar darbų pirkimo sutarties

vertė mažesnė kaip 58 000 Eur (be pridėtinės vertės mokesčio), atlieka mano įsakymu paskirtas

pirkimo organizatorius. Kai prekių, paslaugų ar darbų vertė viršija 145 000 Eur (be PVM), pirkimo

procedūras atlieka mano įsakymu patvirtinta viešųjų pirkimų komisija.

Per 2018 metus buvo įvykdyti 283 pirkimai (6–8 lentelės), kurių bendra suma – 195 190,64 Eur

(su PVM).

6 lentelė. Visi per 2018 m atlikti Viešieji (mažos vertės) prekių, paslaugų, darbų pirkimai

Pirkimo objekto rūšis Vertė, Eur Bendras pirkimų skaičius

Prekės 53511,27 173

Paslaugos 141679,37 210

Darbai 0 0

7 lentelė. Informacinėmis priemonėmis vykdyti (skelbiami) viešieji pirkimai

Pirkimo objekto rūšis Vertė, Eur Bendras pirkimų skaičius

Prekės 0 1

Paslaugos 10 000,00 1

Darbai 0 0

8 lentelė. Informacinėmis priemonėmis vykdyti pirkimai (CPO LT)

Pirkimo objekto rūšis Vertė, Eur Bendras pirkimų skaičius

Prekės 0 0

Paslaugos 0 0



Darbai 0 0

V SKYRIUS

 INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ IR VIDAUS ADMINISTRAVIMO INFORMACINIŲ

SISTEMŲ VALDYMAS

Anykščių KKSC patalpose (Liūdiškių g. 18) yra įrengtos 6 pilnai kompiuterizuotos darbo

vietos: kompiuteris, internetas, sujungimas į bendrą tinklą. 

Anykščių KKSC ( Liūdiškių g. 18) naudojasi Telia interneto ryšiu. Per 2018 m. interneto ryšiui

buvo sumokėta 500,43 Eur.

Per 2018 m. iš specialiosios lėšų sąmatos buvo įsigytas vienas nešiojamasis kompiuteris Asus

Zen Book – 870,00 Eur. Įsigytas vienas kompiuterio blokas su operacine sistema Windows – 870,00

Eur. Įsigyta viena palapinė – 2820,00 Eur.

Anykščių KKSC yra pilnai kompiuterizuotos 6 darbo vietos. Visiems kompiuteriams metų

bėgyje atliekami patikros darbai, operacinių sistemų atnaujinimo darbai.

VI SKYRIUS

PROGRAMŲ IR PROJEKTŲ VALDYMAS

2018 m. parengiau ir įgyvendinau šiuos projektus: Sportas visiems plėtotė Anykščių rajone,

Anykščių rajoną reprezentuojančios krepšinio komandos ir individualių sporto šakų sportininkų

pasirengimas svarbiausioms sezono varžyboms ir Tradicinių sporto renginių įgyvendinimas.

Betarpiškai ir nuolat bendradarbiauju su Lietuvos sporto organizacijomis: Lietuvos tautiniu olimpiniu

komitetu, Kūno kultūros ir sporto departamentu, sporto šakų federacijomis. 

9 lentelė. Anykščių KKSC gautos papildomos lėšos

Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes 35287,14 Eur

Parama 4700 Eur

KKSD fondas 11250 Eur

Anykščių rajono savivaldybės biudžeto projektų lėšos 38500 Eur

Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija 550 Eur

Žemaitukų augintojų asociacija 1152 Eur

Iš viso gauta lėšų 91439,14 Eur

Viešieji ryšiai buvo vykdomi per žiniasklaidos priemones, įstaigos socialinius tinklus ir

internetinę svetainę. 



VII SKYRIUS

 ĮSTAIGOS VADOVO VEIKLA

Pagrindiniai praėjusių biudžetinių metų įstaigos vadovo veiklos rezultatai ir veiklos rodikliai.

Kaip įstaigos vadovas savo veiklą vykdžiau vadovaudamasis savo pareiginiais bei įstaigos

nuostatais, tvarkomis, Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybės

generalinio direktoriaus įsakymais, kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, nauju Lietuvos

Respublikos biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, steigėjo bei rajono mero

parengtais potvarkiais ir įsakymais. 2018 m. parengti šie įstaigos veiklos dokumentai:

 Maistpinigių mokėjimo ir atsiskaitymo už vykdytą sportinį renginį tvarkos aprašas – 2018-

07-10 įsakymas VĮ-5;

 Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo taisyklės – 2018-07-10 įsakymas VĮ-6;

 Naudojimosi Anykščių kūno kultūros ir sporto centro valdoma sporto infrastruktūra ir šioje

infrastruktūroje esančiu inventoriumi tvarkos aprašas – 2018-07-24 įsakymas VĮ-12;

 Dokumentų tvarkymo, apskaitos ir valdymo tvarkos aprašas – 2018-08-24 įsakymas VĮ-22;

 Privatumo politikos tvarkos aprašas – 2018-09-19 įsakymas VĮ-29;

 Apskaitos politikos tvarkos aprašas – 2018-10-11 įsakymas VĮ-38;

 Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika – 2018-11-05 įsakymas VĮ-47.

Vykdydamas įstaigai keliamus tikslus ir uždavinius, siekiau tobulinti jos valdymą, įtraukiant

jaunų kūrybingų darbuotojų pasiūlymus, pritraukiau šalies kūno kultūros ir sporto įstaigų gerąją patirtį.

Kaip įstaigos vadovas organizavau darbą, sistemingai analizuodamas esamą situaciją ir

teikiamus pasiūlymus, priiminėjau sprendimus, reikalingus ir naudingus vykdyti kryptingą įstaigos

veiklą. Prisiėmiau visą atsakomybę už įstaigos vykdomų projektų ir programų vykdymą.

2018 m. organizavau ir vertinau Anykščių KKSC darbuotojų darbo rezultatus, užtikrinau

programų vykdymo ir paskirtų asignavimų panaudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir

rezultatyvumą.

2018 m. sudariau sąlygas rajono gyventojams kultivuoti futbolą, krepšinį, plaukimą, imtynes,

sunkiąją atletiką, slidinėjimą, biatloną, žirginį sportą, tenisą, siekti didelių sportinių laimėjimų

pasirinktos sporto šakos varžybose, stipriausiems rajono sportininkams ir komandoms dalyvauti šalies

ir tarptautinėse varžybose. Anykščių KKSC patvirtinau 8 pradinio rengimo grupes, 10 meistriškumo

ugdymo grupių, 3 meistriškumo tobulinimo grupes, 5 neformaliojo vaikų ugdymo grupes. Pasiektą

sportininkų meistriškumo lygį sporto šakoje nustačiau pagal iškovotus medalius Lietuvos



čempionatuose, užimtas aukštas vietas pasaulio ir Europos čempionatuose, kitose prestižinėse

tarptautinėse varžybose, žaidimų sporto šakų komandų užimtas vietas Lietuvos moksleivių lygoje,

apskrities čempionate, pirmenybėse.

Trenerių ir sporto organizatorių skaičius lėmė sporto šakos masiškumo rodiklius, kvalifikacija –

meistriškumo.

10 lentelė. 2018 m. Anykščių KKSC trenerių ir sportininkų skaičius pagal sporto šakas

1 Krepšinis 4 91

2 Futbolas 1 24

3 Graikų-romėnų imtynės 3 45

4 Sunkioji atletika 2 25

5 Plaukimas 2 40

6 Biatlonas 1 13

7 Slidinėjimas 1 13

8 Tenisas 1 35

9 Žirginis sportas 1 12

Viso: 16 313

Anykščių KKSC plėtojau 4-ias sporto šakas atitinkančioms šalies patvirtintoms strateginėms

sporto šakoms: imtynes, krepšinį, plaukimą, sunkiąją atletiką. 

2018 m. plėtojau kūno kultūrą ir sportą. Surengiau 27 sporto renginius miesto gyventojams: 4

sporto visiems renginius, 7 tradicinius sporto renginius, 10 Anykščių KKSC ugdymo grupių renginių, 6

naujus renginius. Vykdžiau moksleivių krepšinio lygos Anykščių etapus mūsų deleguotoms

komandoms.

2018 m. surengti reikšmingiausi Sporto visiems renginiai:

 Seniūnijų žaidynės;

 Anykščių rajono krepšinio pirmenybės;

 Anykščių rajono futbolo pirmenybės;

 Anykščių rajono salės futbolo pirmenybės.

2018 m. surengti tradiciniai Anykščių rajono renginiai:

 55-asis bėgimas „Anykščiai–Puntukas–Anykščiai“;

 20-asis tarptautinis plaukimo sprinto festivalis „Anykščiai – 2018”;

 Tarptautinis graikų-romėnų imtynių turnyras „Anykščių taurė – 2018”;

 Tarptautinis sunkiosios atletikos turnyras „Anykščių taurė – 2018”;



 15-asis vaikų krepšinio turnyras „Centro taurė – 2018”;

 Žirgų konkūrų varžybos „Bėk, bėk, žirgeli“;

 Pagarbos bėgimas „Partizanų takais“.

2018 m. surengti nauji Anykščių rajono renginiai:

 Atviras Anykščių jaunučių plaukimo čempionatas;

 Atvira Anykščių jaunučių plaukimo taurė;

 Teniso dvejetų turnyras;

 Teniso turnyras „Rudens taurė“;

 Naktinis krepšinis;

 Riedlenčių varžybos.

Per metus nemažą dėmesį skyriau Anykščių KKSC administravimui, įstaigai keliamų tikslų ir

uždavinių tobulinimui ir viešinimui, siekiant, kad taptumėme viena svarbiausių ir reikšmingiausių

bendruomenei sporto įstaigų.

Panaudojant Anykščių KKSC potencialą, 2019 m. sieksiu užtikrinti įstaigos veiklos

įvairiapusiškumą, profesionalumą ir šiuolaikiškumą.

Pagrindiniai įstaigos vadovo praėjusių kalendorinių metų veiklos rezultatai

11 lentelė. 2018 m. Anykščių KKSC vadovo veiklos rezultatai

Metų užduotys

(toliau – užduotys)
Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo

rodikliai (kuriais

vadovaujantis

vertinama, ar

nustatytos užduotys

įvykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jų

rodikliai

1.1. Sustiprinti 

bendradarbiavimą su

sporto šakų 

federacijomis, 

kooperuotomis 

lėšomis efektyvinti 

rinktinės narių 

pasiruošimą Europos

ir pasaulio 

čempionatams, 

tarptautinėms 

varžyboms

Pasirašyti 

bendradarbiavimo 

sutartys, 

kooperuotomis 

lėšomis organizuoti

stovyklas ir 

varžybas 

Organizuotų stovyklų ir

dalyvautų varžybų 

skaičius. Pritraukta lėšų

iš papildomų 

finansavimo šaltinių. 

Pasirašytos 5 sutartys

Organizuotos 5 stovyklos ir  

dalyvauta 8 varžybose: 

sunkiosios atletikos Europos 

ir pasaulio čempionatuose, 

sunkiosios atletikos Europos 

jaunimo čempionate, Šiaurės 

šalių plaukimo čempionate, 

pasaulio jaunimo imtynių 

čempionate, pasaulio ir 

Europos biatlono jaunimo 

čempionatuose, pasaulio 

biatlono taurėje, pasaulio 

jaunimo slidinėjimo 

čempionate. Pritraukta 63600 



Eur iš papildomų finansavimo

šaltinių.

Pasirašytos 5 sutartys su 

federacijomis: S-45, S-49, S-

52, ST-10, ST-12

1.2. Vykdyti 

sistemingą Anykščių

kūno kultūros ir 

sporto centro 

amžiaus grupių 

sportininkų rinktinių 

sveikatos stebėseną

Kartą per ketvirtį 

patikrinti amžiaus 

grupių sportininkų 

rinktinių sveikatą

Patikrinta 95 proc. 

Anykščių KKSC 

rinktinės sportininkų 

sveikata 

Patikrinta 95 proc. Anykščių 

KKSC rinktinės sportininkų

sveikata

1.3. Pateikti 

pasiūlymus rajono 

kūno kultūros ir 

sporto plėtros 

strategijos 

formavimui

Pateikti pasiūlymai 

rajono kūno 

kultūros ir sporto 

plėtros strategijos 

formavimui

Pasiūlymai pateikti

Pateikti pasiūlymai Anykščių 

rajono savivaldybės 

2019–2025 metų strateginio 

plėtros planui. o 3.2.4. 

uždavinys: didinti gyventojų 

fizinį aktyvumą, ugdyti 

sportišką bendruomenę

1.4. Parengti 

naudojimosi 

Anykščių KKSC 

futbolo stadiono 

tvarką bei 

ekonomiškai pagrįstą

nuomos įkainių 

sistemą

Parengta futbolo 

stadiono 

naudojimosi tvarka 

bei ekonomiškai 

pagrįsta nuomos 

įkainių sistema

Parengta tvarka

Parengtas ir 2018-07-24  

direktoriaus įsakymu Nr. VĮ-

12 patvirtintas Naudojimosi 

Anykščių kūno kultūros ir 

sporto centro valdoma sporto 

infrastruktūra ir šioje 

infrastruktūroje esančiu 

inventoriumi tvarkos aprašas

1.5. Didinti teniso 

kortų užimtumą

Padidėjęs teniso 

kortų užimtumas 

20 proc.

Organizuoti ir vykdyti 

trys turnyrai įvairioms 

žmonių grupėms

Suorganizuoti trys turnyrai:

Teniso dvejetų turnyras; 

Teniso turnyras „Rudens 

taurė“; Savanorių pajėgų 

teniso turnyras

1.6. Organizuoti 

čiuožyklos įrengimą 

žiemą Anykščių 

mieste

Įrengta čiuožykla

Organizuoti 2 

pasitarimai dėl 

čiuožyklos įrengimo; 

parengti išlaidų sąmatą;

gruodžio mėn., esant 

palankioms oro 

sąlygoms, įrengta 

čiuožykla

Parengta išlaidų sąmata, 

organizuoti 2 pasitarimai

VIII SKYRIUS

 PATVIRTINTŲ ASIGNAVIMŲ NAUDOJIMAS

Anykščių KKSC asignavimų naudojimas pateiktas 12 lentelėje.
12 lentelė. Patvirtintų asignavimų naudojimas

Pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją Planas (Eur) Panaudota

(Eur)

Pastabos



Biudžeto lėšos 401300,00 401300,00

Darbo užmokesčiui 230000,00 230000,00

Sodros įmokoms 70700,00 70700,00

Mityba 4500,00 4500,00

Ryšių paslaugos 1800,00 1800,00

Transporto išlaikymas 17500,00 17500,00

Kitos prekės 5000,00 5000,00

Komandiruočių išlaidos 12000,00 12000,00

Kvalifikacijos kėlimas 1000,00 1000,00

Komunalinės paslaugos 14600,00 14600,00

Kitos paslaugos 32600,00 32600,00

Kitos paslaugos (baseino takelių 

nuoma) 60000,00 60000,00

Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos

Mokinio krepšelio lėšos 18600,00 18600,00

Darbo užmokesčiui 14200,00 14200,00

Sodros įmokoms 4400,00 4400,00

Valstybės lėšos

Darbo užmokesčiui

Sodros įmokoms

Gauta parama:

1. Lietuvos nacionalinė slidinėjimo  

asociacija,

Sutartys Nr. CC18-02, 2018-06-26, 

Nr. 18/02/27-1

2. UAB „Imenza”

3. VŠĮ „Sveikatos Oazė”

4. „M Sportas UAB”

5. Lietuvos futbolo federacija

6. Anykščių kredito Unija

7. UAB ESSPO

8. M. Baliucko įmonė „Varžos 

matas”

2880,00

376,62

3000,00

34,61

580,80

300,00

1750,00

200,00

2880,00

376,62

3000,00

34,61

580,80

300,00

1750,00

200,00

1. Sporto prekės už 1200,00 Eur 

(10 porų riedslidžių, 10 porų 

apkaustų ir 14 porų slidžių);

2. Sporto prekės – dovanos;

3. Plaukimo sprinto festivaliui 

parama takeliams;

4. Prekės – atstatomosios 

priemonės (batonėliai);

5. Apsauginis tinklas;

6. Piniginės lėšos plaukimo 

sprinto festivaliui;

7. 1150 Eur krepšinio komandai 

„Elmis”  ir 600 Eur plaukimo 

sprinto festivaliui;

8. Piniginės lėšos plaukimo 

sprinto festivaliui;



9. UAB „Anykščių ratas”

10. UAB „Teradenta”

11. UAB Keramikos ABC

12. UAB „Anykščių vandenys"

13. UAB „Anykščių daržovės”

14.Tarptautinis imtynių paramos 

fondas

15. UAB „Biovitalis”

16. DEUTSCH-LITAUISCHE 

FUSBALL-FRUNDSCHAFT

100,00

100,00

500,00

300,00

500,00

150,00

200,00

600,00

100,00

100,00

500,00

300,00

500,00

150,00

200,00

600,00

9. Piniginės lėšos plaukimo 

sprinto festivaliui;

10. Piniginės lėšos plaukimo 

sprinto festivaliui;

11. Piniginės lėšos  Anykščių 

KKSC krepšinio komandai 

„Elmis”;

12. Piniginės lėšos plaukimo 

sprinto festivaliui;

13. Piniginės lėšos imtynių sporto

renginiui;

14. Piniginės lėšos imtynių 

sporto renginiui;

15. Piniginės lėšos imtynių 

sporto renginiui;

16. Piniginės lėšos futbolo sporto

šakai

Gauta lėšų projektinei veiklai 49750,00 49750,00 KKSD lėšos:

1250 Eur – IX Seniūnijų žaidynių

I etapui organizuoti,

10000 Eur – Imtynių sporto šakos 

inventoriui įsigyti.

Savivaldybės lėšos:

28900 Eur – sporto renginiams 

organizuoti,

9600 Eur – didelio meistriškumo 

sportininkų tarptautinėms 

varžyboms parengti 

Spec. programos pajamų gauta 39800,00 37687,14 Lėšos naudojamos sporto centro 

veiklai.

2112,86 Eur neįvykdytas spec. 

lėšų sąmatos planas. Lėšos 

perkeltos 2019 m. numatytiems 

pirkimams ir sportinei veiklai 

vykdyti

Prekių ir paslaugų panaudojimas, iš

jų:

37687,14

Mityba 1609,00

Medikamentai 144,62

Transporto išlaikymas 22,00



Kitos prekės (kanceliarija, ūkinės 

prekės ir kt.)

1955,00

Komandiruočių išlaidos 593,51

5800,00

Kitos paslaugos 21802,50

I.M.T. įsigijimo išlaidos 5760,51

Direktorius                                                                                                                Žilvinas Ovsiukas

PRITARTA

Kūno kultūros ir sporto centro tarybos

2019 m. sausio 11 d.

posėdžio protokolu Nr. CTP- 1
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