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VŠĮ FUTBOLO AKADEMIJA ,,ŠIAULIAI“ 
 

Viešoji įstaiga, S. Daukanto g. 23, 76331 Šiauliai, 

Tel. 8 700 05 051, el.p. siauliufa@siauliufa.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304721253 

 

2019 M. VEIKLOS ATASKAITA 
 

2020 m. sausio 17 d. 

Šiauliai 

 

 

I SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLUS IR POBŪDĮ, VEIKLOS 

TIKSLŲ ĮGYVENDINIMĄ IR VEIKLOS REZULTATUS PER FINANSINIUS METUS, 

VEIKLOS PLANUS IR PROGNOZES ATEINANTIEMS FINANSINIAMS METAMS 

 

 VšĮ futbolo akademija „Šiauliai“ (toliau – Futbolo akademija) yra ribotos civilinės atsakomybės 

viešasis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Įstaigos įstatais, Lietuvos Respublikos civiliniu 

kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais 

teisės aktais. 

 Futbolo akademija juridinių asmenų registre įregistruota 2017 m. lapkričio 28 d. 

Futbolo akademijos pagrindinė paskirtis – rengti sportininkus ir vykdyti kitą sporto veiklą.  

Futbolo akademijos tipas – sportininkų ugdymo centras. 

 

Futbolo akademijos vizija – regioninis futbolo sporto šakos, vaikų bei jaunimo užimtumo centras 

su racionaliai išvystyta socialine ir inžinerine infrastruktūra bei aukštą pridėtinę vertę kuriančiu 

žmogiškuoju potencialu. 

 

Futbolo akademijos misija – ugdyti vaikus ir jaunuosius sportininkus, lavinti jų talentą bei 

asmenybę, užtikrinti aukštos klasės sportininkų rengimą FA „Šiauliai“ komandoms ir Lietuvos 

nacionalinėms rinktinėms. 

 

Futbolo akademijos tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą. 

Siekdama savo tikslų, Futbolo akademija vykdė sportinę veiklą pagal plėtojamą futbolo sporto profilį, 

organizavo vaikų, jaunių, jaunimo ir suaugusių sportininkų sportinį rengimą (išskyrus profesionalų 

sportininkų rengimą). 

 

2019-aisiais metais pagrindinės vykdytos sportinės veiklos ir jų rodikliai: 

Futbolo akademija vykdydama ilgalaikę „Futbolo sporto šakos plėtros ir populiarinimo Šiaulių 

mieste programą” vadovavosi iškeltais tikslais: 

1. Suvienyti visą su futbolu susijusią veiklą bei siekti populiarios ir profesionaliai organizuotos 

sporto šakos statuso. 

2. Sukurti lankstų strateginio valdymo modelį, atitinkantį šiuolaikinius sporto vadybos 

reikalavimus. 
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3. Plėtoti ir vystyti visapusiškai prieinamą modernią futbolo infrastruktūrą. 

4. Vykdyti kryptingą bendruomenės klubo įgyvendinimo politiką. 

  

Pirmą kartą per visą Futbolo akademijos gyvavimo laikotarpį sportuojančiųjų skaičių perkopė 

700. Kuriama piramidė suteikė galimybes kiekvienam sportuojančiajam (pagal atskirą programą) siekti 

meistriškumo pasirenkant profesionalaus sportininko karjerą arba žaisti futbolą savo malonumui ir taip 

rinktis sveiką gyvenimo būdą. Perėjus prie sportinio ugdymo darbo organizavimo tvarkos, lygiagrečiai 

pakeisti ir jaunimo ugdymo programos įgyvendinimo, sportinio grupių komplektavimo, perėjimo į kitą 

ugdymo programos etapą kriterijai ir principai, kurių tikslas – nustatyti futbolo sporto šakos vystymo 

kriterijus bei suformuoti sportinio ugdymo turinį siekiant, kad kiekvienas sportininkas pasiektų geriausių 

rezultatų. Futbolo akademijos ugdytinio priskyrimas ugdymo programos etapui nustatomas atsižvelgiant 

ugdytinio amžių, jo fizinio ir techninio parengtumo lygmenį ir dalyvavimą varžybose. 

Didžiausias dėmesys 2019 m. buvo skiriamas ugdymo programos įgyvendinimui, kuri pradėta 

vykdyti pasirašius RSCA, LFF ir VšĮ futbolo akademijos „Šiauliai“ partnerystės sutartį. Pagrindinis 

programos ir partnerytės tikslas – gerinti futbolo akademijos darbą, optimizuoti treniruotes, pakelti 

futbolo akademijos auklėtinių tobulinimo kokybę ir efektyvumą, pagerinti futbolo akademijos auklėtinių 

talentų atskleidimą. Pagal šią programą LFF suteikia teisę Futbolo akademijai naudotis  

„PROSOCCERDATA“ platforma. Platforma yra naudojama komandų administravimo, duomenų 

kaupimo ir dalinimosi, statistikos ir video analizėmis. Programoje daug dėmesio skiriama individualiam 

žaidėjui ir jo rengimui. Vienas iš šios programos uždavinių  žaidėjo profilio sukūrimas ir žaidimo stiliaus 

pritaikymas. Šiuo tikslu yra naudojama vieninga treniravimo metodologija ir principai. Treniruotės 

struktūra yra kaip pagalbinė priemonė, kuri treneriui padeda susiformuoti treniruotės uždavinius ir 

tikslus. Vyksta nuolatinis treniruočių planavimo ir rungtynių analizių stebėjimas, vertinimas. Treneriai 

patys nuolat tobulina, atnaujina savo įgūdžius kasdieniniame darbe. Už ugdymo programos 

įgyvendinimą atsakingas techninis direktorius. 

Futbolo akademijos auklėtiniai, kurie dalyvauja varžybose registruojami elektroninėje Lietuvos 

futbolo federacijos varžybų informacinėje sistemoje COMET. Šiose sistemoje galima rasti visų žaidėjų 

profilius ar rungtynių protokolus. Ši informacija automatiškai sinchronizuojama į internetinį puslapį 

www.lietuvosfutbolas.lt. Futbolo akademijos sportininkams, dalyvaujantiems Lietuvos futbolo 

federacijos čempionatuose ir pirmenybėse, išduodamos žaidėjo licencijos, kurios privalomos turėti 

vykstant į varžybas. 

Sportininkų testavimui, varžybų analizei naudojama įranga – šuolio platforma, greičio matavimo 

elektroninė sistema. Sportininkų reabilitacijai po traumų bei reikiamai funkcijai palaikyti ir stebėti 

naudojama įranga – dviratis treniruoklis, masažo stalai, elektrostimuliacijos aparatas, POLAR širdies 

darbo kontrolės monitoriai ir kt. Kasmet papildoma nauja ar pakeičiama susidėvėjusi įranga ir inventorius 

sportinio darbo organizavimui užtikrinti (futbolo vartai, kamuoliai, elastinės gumos, barjerai, barjeriniai 

kūgiai, kopėtėlės, skirtukai ir kt.). 

 

 Sukomplektuotos 45 sportinio ugdymo grupės. 

 Sportuojančių skaičius – 717. 

Dalyvauta Lietuvos futbolo federacijos, Lietuvos moterų futbolo asociacijos, Šiaulių apskrities 

futbolo federacijos čempionatuose ir pirmenybėse. Sezono metu sužaista daugiau kaip 500 rungtynių, 

dalyvauta daugiau kaip 80 šalies ir tarptautiniuose turnyruose, draugiškose rungtynėse: 

 2019 m. organizuotos futbolo varžybos: 

 2019 m. U-19 (vaikinų) Pabaltijo taurė  

 Baltijos lyga (moterų, merginų futbolas) 

 Tarptautinis moterų futbolo klubų turnyras „Amber Cup“ (moterų futbolas) 

 Lietuvos moterų futbolo A lygos čempionatas (moterų futbolas) 
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 LFF I lygos pirmenybės (vyrų futbolas) 

 Lietuvos futbolo federacijos taurės varžybos (moterų ir vyrų futbolas) 

 Lietuvos studentų lyga (vyrų futbolas) 

 Elitinės jaunių lygos čempionatas (jaunių vaikinų futbolas) 

 Lietuvos I ir II lygos pirmenybės (jaunučių, jaunių futbolas) 

 Lietuvos merginų futbolo pirmenybės (moterų futbolas) 

 Lietuvos ir Šiaulių apskrities 9x9, 7x7, 8x8, 5x5 pirmenybės (berniukų ir mergaičių 

futbolas) 

 2019 m. sportiniai rezultatai: 

 Lietuvos moterų futbolo A lygos čempionatas SG-FA Šiauliai – 4 vieta 

 Lietuvos futbolo federacijos I lygos pirmenybės, FA Šiauliai – 6 vieta 

 Elitinė jaunių lyga (U-17), SG-FA Šiauliai – 2 vieta 

 Elitinė jaunių lyga (U-16), SG-FA Šiauliai – 5 vieta 

 Elitinė jaunių lyga (U-15), FA Šiauliai – 5 vieta 

 LFF U-14 I lyga, FA Šiauliai – 4 vieta 

 LFF U-14 II lyga, FA Šiauliai B – 4 vieta 

 Vaikų futbolo 7x7 ir 9x9 pirmenybių rezultatai nebuvo vedami. 

 Kiti 2019 m. renginiai: 

 Vaikų futbolo turnyrai „Šiauliai CUP 2019“ – 400 dalyvių 

 Edukaciniai renginiai  tėvams – 100 dalyvių 

 Vaikų vasaros stovykla „Aš, futbolo kamuolys ir mano draugai" – 34 dalyviai 

 Projektas „Regioninė jaunimo iniciatyva futbolo plėtrai Baltijos šalyse“ veiklos užtikrina 

tarptautinį bendradarbiavimo tarp futbolo klubų ir akademija – 80 dalyvių 

 Renginiai futbolo bendruomenei (šeimų futbolo turnyrai, šventės ir kt.) – 120 dalyvių 

Iš viso 33 Futbolo akademijos ugdytiniai atstovavo įvairaus amžiaus nacionalinėms rinktinėms. 

Darbuotojai daugiau kaip 300 val. tobulino kvalifikaciją, dalyvavo mokymuose, seminaruose, 

stažuotėse Lietuvoje ir užsienyje. 

 Bendradarbiavimas ir partnerystė: 

 

Eil. 

Nr. 
Partnerio pavadinimas Partnerio vaidmuo projekte 

1. Šiaulių apskrities futbolo 

federacija (ŠAFF) 

Futbolo akademija nuo 2018 m. vasario mėn. yra ŠAFF narys. ŠAFF 

atstovauja narius Lietuvos futbolo federacijos vykdomajame 

komitete, sprendžiant dalyvavimo varžybose, finansavimo, 

infrastruktūros gerinimo, strategijos įgyvendinimo klausimais. 

2. Šiaulių sporto gimnazija Bendra futbolo sporto šakos plėtojimo strategija, talentingų vaikinų 

ir merginų iš kitų Lietuvos miestų ugdymas,  komandų bendru 

pavadinimu SG-FA „Šiauliai“ dalyvavimas šalies čempionatuose 

3. Šiaulių universitetas Kasmet II-IV kurso 6-8 studentai atlieka praktiką Futbolo 

akademijoje „Šiauliai“.  

Futbolo akademijos „Šiauliai“ ugdytiniai atstovauja Šiaulių 

universitetą Lietuvos studentų futbolo lygos varžybose. 

Kaip socialinis partneris dalyvauja vertinant Sporto ir kūno kultūros 

studijų programas 

4. Baltijos futbolo mokykla 

(Latvija) 

Futbolo akademijos „Šiauliai“ bendradarbiavimas su Baltijos 

futbolo mokykla paremtas ugdytinių integravimu į bendrą Lietuvos, 

Latvijos ir Estijos futbolo klubų, akademijų ar mokyklų komandą, 
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dalyvaujant tarptautiniuose Europos futbolo klubų 

organizuojamuose vaikų turnyruose, trenerių stažuočių Europos 

futbolo klubuose dalyvavimu.  

2019-2020 m. trijų Baltijos šalių klubai dalyvaus Erasmus + Sport 

projekte „Regioninė jaunimo iniciatyva futbolo plėtrai Baltijos 

šalyse“. 

5. Medelyno progimnazija 

Romuvos progimnazija 

Lopšelis-darželis 

Rugiagėlė 

 

Futbolo akademijos partneryste su bendrojo ir ikimokyklinio 

ugdymo įstaigomis siekiama vystyti metodinį bei praktinį 

bendradarbiavimą vaikų ugdymo, sveikatinimo srityje, vykdyti 

bendrus projektus, renginius, plėtoti švietėjišką veiklą tarp 

bendradarbiaujančių įstaigų bendruomenių. 

6.  Akmenės rajono sporto 

centras 

VšĮ Kelmės sporto 

centras 

Šiaulių r. Kuršėnų sporto 

mokykla 

Radviliškio r. 

savivaldybės švietimo ir 

sporto paslaugų centras 

Futbolo akademijos ir Šiaulių apskrities sporto įstaigų partneryste 

siekiama glaudaus bendradarbiavimo ir futbolo sporto šakos 

plėtojimo Šiaulių regione. 

 

 Futbolo akademija nevykdė ūkinės veiklos, taip, kaip ji suprantama pagal Lietuvos 

Respublikos konkurencijos įstatymą. 

 

Pagrindinių veiklos rodiklių prognozės 2020-iesiems metams:  

Futbolo akademija 2020-aisiais metais planuoja įgyvendinti tas pačias veiklas, didinant kiekvienos 

iš veiklų kokybinius ir kiekybinius rodiklius: 

Numatomi veiksmai Įgyvendinimo rodiklis 

Sportinio ugdymo kokybės 

ir jo kaitos formavimas, 

treniruočių vadybos 

tobulinimas 

 

Futbolo sporto šakos vystymo programos kiekvienam sportinio 

ugdymo etapui tobulinimas, atsižvelgiant į sportininkų amžių, fizinį, 

techninį, taktinį pasirengimą. 

Sportinio ugdymo turinio ir formų pasirinkimo galimybės didinimas. 

Individualių ir specializuotų ugdymo programų parengimas. 

Sportininkų ugdymo technologijų diegimo ir naudojimo strategijos 

sukūrimas. 

Futbolo akademijos dalyvavimas LFF futbolo klubų licencijavimo, 

vaikų ir jaunimo futbolo mokyklų sertifikavimo procese. 

Stabilus komandų dalyvavimas šalies čempionatuose ir pirmenybėse. 

Futbolo akademijos reprezentavimas šalies ir tarptautiniuose futbolo 

turnyruose ir sporto renginiuose. 

Futbolo akademijos ugdytinių skaičius regionų ir šalies rinktinėse 

didėjimas. 

Partnerystės, vidinės ir 

išorinės komunikacijos 

strategijos plėtojimas 

Bendravimas su esamais ir naujų bendradarbiavimo partnerių 

paieška. 

Dalyvavimas projektinėje veikloje. 

Parengtas Futbolo akademijos ir rėmėjų darnaus bendradarbiavimo 

struktūrinis modelis. 

Įgytas pasitikėjimas tarp bendradarbiaujančių partnerių, 
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formuojantis kolektyvinius įsipareigojimus ir bendrų tikslų siekimą.  

Vykdyti gerosios 

administracinio valdymo 

patirties sklaidą ir priimti 

kitų gerąją patirtį vykdymas 

Siekiant mokomojo sportinio darbo vykdymo pagal vieningą futbolo 

rengimo sistemą, laiko, skirto treniruočių planavimui ir varžybų 

analizei optimizavimo, duomenų kaupimo sisteminimo, futbolo 

akademijos mokomasis sportinis darbo planavimas vykdomas pagal 

ilgalaikius ir trumpalaikius ciklus PROSOCERDATA sistemoje. 

Nustatoma darbuotojų pareiginio darbo užmokesčio pastovioji dalis, 

atsižvelgiant į profesinę patirtį ir darbo stažą, darbuotojo 

išsilavinimą, pareigų ir vadybos lygį, kompetencijas, darbo sąlygas, 

sprendimų priėmimo mastą ir veikimo laisvę, darbo krūvius ir darbo 

sudėtingumą, savarankiškumą ir kūrybiškumą darbe, atsakomybę, 

papildomų įgūdžių ar svarbių einamoms pareigoms žinių turėjimą. 

Darbuotojų motyvacinės 

sistemos tobulinimas 
 

Parengta darbuotojų pasitenkinimo darbu vertinimo sistema. 

Parengta nauja atlygio sistema, kurioje treneriui būtų skatinami už 

kokybišką sportinio ugdymo veiklą. 

Parengta atlygio sistema aptarnaujančiam ir pagalbiniam 

personalui, skatinanti naudoti žinias įgyvendinant įstaigos tikslus. 

Sukurtas darbuotojų asmeninio tobulėjimo mechanizmas 

 

Futbolo akademijos ugdymas nuo šiol bus orientuotas į Europos futbolo klubų pavyzdžius, o 

valdymo struktūra paremta kitokiu požiūriu futbolininkų ugdymą bei trenerio darbo kultūrą. Siekis tapti 

Šiaulių regiono, apimančio septynias savivaldybes, futbolo vėliavnešiu tiek vaikų, tiek suaugusiųjų 

futbole, visų pirma bus orientuotas į asmenybės ugdymą, motyvuotą ir savo vertę žinančio darbuotojo 

ugdymą. Ilgalaikė patirtis dirbant neformaliojo ugdymo srityje, ne vienerių metų vestų pokalbių su 

treneriais dėl efektyvesnio finansinių ir žmogiškųjų išteklių panaudojimo, siekiant įvesti trenerių 

specializacijos modelį, ugdomąjį darbą organizuoti   leidžia įdiegti naują ir našią trenerių darbo laiko 

trukmės ir krūvio apskaičiavimo metodiką. Toks modelis yra pasirinktas  remiantis pasaulinės praktikos 

pavyzdžiais, rodančiais, kad treneriai, norintys tapti savo srities profesionalais, ekspertais, turi gilintis į 

dvejų-ketverių metų amžiaus tarpsnio vaikų psichologijos, fiziologijos ypatumus.  

 Dalyvavimas LFF I ir II futbolo lygos pirmenybėse (vyrų futbolas) užtikrina LFF programos 

„Lietuvos jaunimo integracija į profesionalų vyrų futbolą“ sėkmingą įgyvendinimą tiek sportine, tiek 

finansine prasme.  

2020 m. kaip partnerė Futbolo akademija ir toliau dalyvaus trijų Baltijos šalių Erasmus + Sport 

projekte „Regioninė jaunimo iniciatyva futbolo plėtrai Baltijos šalyse“. 

Futbolo akademijos veikla siejama su darnaus teikiamų paslaugų vystymusi ir plėtojimu Šiaulių 

mieste bei regione, Lietuvos futbolo federacijos futbolo klubų licencijavimo taisyklėse numatytų kriterijų 

(galimybė dalyvauti LFF aukščiausio lygmens varžybose, pretenduoti į treniravimo kompensacijas ir 

solidarumo išmokas, mokėtinas pagal LFF bei FIFA taisykles ir reglamentus) bei vaikų ir jaunimo 

futbolo mokyklų sertifikavimo (užtikrinta kryptinga bei suderinta vaikų ir jaunimo futbolo ugdymo 

įstaigų veikla, sertifikuotų mokyklų skatinimas) sistemos įgyvendinimu. 

Futbolo akademijos žmogiškųjų ir finansinių išteklių valdymas turi būti dinamiškas, nuolat stebint, 

analizuojant ir efektyviai perimant geriausiąją Europos klubų patirtį, taip pat atsižvelgiant į šalies, miesto 

ekonominius, socialinius, politinius, teisinius ir technologinius iššūkius bei grįstas aiškiais prioritetiniais 

tikslais, o visos futbolo bendruomenės veiklos kryptingumas išlieka viena svarbiausių jėgų užsibrėžtiems 

prioritetams ir misijai įgyvendinti.   
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Lėšų šaltinis 2020 

Lėšų augimas nuo viso 

metinio biudžeto (proc.) 

Biudžeto lėšos pagal 2019-2021 m. „Futbolo sporto šakos plėtros ir 

populiarinimo Šiaulių mieste programą” 

+5 

Paramos lėšos +5 

Programos „Lietuvos jaunimo integracija į profesionalų vyrų 

futbolą“ lėšos 

+5 

Kompensavimo už treniravimą lėšos - 

Futbolo akademijų sertifikavimo skatinimo sistemos lėšos +3 

Kitos gautinos lėšos (sporto ugdymo, renginių organizavimo) +5 

 

II SKYRIUS 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DALININKAI IR KIEKVIENO JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ, FINANSINIŲ 

METŲ PABAIGOJE IR PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ PABAIGOJE 

 

VšĮ futbolo akademijos „Šiauliai“ steigėjas yra Šiaulių miesto savivaldybė, kodas 111109429. 

Steigiamojo įnašo vertė 61000,00 Eur. Steigėjas 2017 m. gruodžio 13 d. įnašą pinigais pervedė į Futbolo 

akademijos sąskaitą banke.  

Futbolo akademijos dalininkai: 

 nuo 2018-11-23 dalininkas – asociacija „Šiaulių apskrities futbolo asociacija“, kodas 

193449346, adresas S. Daukanto g. 23, Šiauliai. Dalininko piniginis įnašas – 616,00 Eur. Dalininkas 

įnašą pinigais pervedė į Futbolo akademijos sąskaitą banke. 

 nuo 2019-11-19 dalininkas IĮ „ADIADA“, kodas 302411786, adresas Vilniaus g. 315B, 

Šiauliai. Dalininko piniginis įnašas – 622,00 Eur. Dalininkas įnašą pinigais pervedė į Futbolo akademijos 

sąskaitą banke. 

Futbolo akademijos kapitalas yra lygus jų įnašų vertei – 62238,00 Eur. 

Duomenys apie Futbolo akademijos dalininkus pateikti į Juridinių asmenų dalyvių informacinę 

sistemą (JADIS). 

 

III SKYRIUS 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI PER FINANSINIUS METUS IR 

ŠIŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 

 

Lėšų šaltinis Gautos lėšos 

Tūkst. Eur 

Panaudojimas 

Futbolo sporto 

šakos plėtros ir 

populiarinimo 

Šiaulių mieste 

programa 

619,9 - Darbo užmokestis – 438,9 

- Soc. draudimo įmokos – 8,7 

- Išmokos pagal sporto veiklos sutartis (I lyga) – 15,2 

- Išmokos pagal atstovavimo komandai sutartis (I lyga) – 35,3 

- Maitinimosi išlaidų piniginės kompensacijos – 5,5 

- Sportininkų apgyvendinimas – 1,0 

- Komandiruočių (kelionių) išlaidos – 0,8 

- Komandiruočių (dienpinigių) išlaidos – 4,5 

- Ryšių paslaugos – 1,0 

- Transporto išlaikymas – 5,5 

- Turto remontas – 0,8 

- Sporto bazių nuoma – 18,5 
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- Kuro išlaidoms (dalyvavimui varžybose) – 4,3 

- Kuro išlaidos (sporto bazių priežiūrai) – 2,1 

- Transporto nuoma (dalyvavimui varžybose) – 21,5 

- Sportinė apranga – 2,4 

- Sporto inventorius ir įranga – 0,7 

- Ūkinės prekės ir statyb. medžiagos – 4,5 

- Kanceliarinės prekės – 0,4 

- Ūkinis inventorius – 0,5 

- Medikamentai – 0,7 

- Kvalifikacijos kėlimas - 3,1 

- Kompiuterinės programos priežiūra – 1,1 

- Spausdintuvų priežiūra – 0,2 

- Dalyvio mokestis – 7,8 

- Mokestis už paviršinių nuotėkų tvarkymą – 1,0 

- Kitos paslaugos – 9,8 

- Turto draudimas – 0,7 

- Banko mokesčiai – 0,4 

- Elektros energija – 17,4 

- Vandentiekis ir kanalizacija – 5,1 

- Šiukšlių išvežimas – 0,5 

IŠ VISO: 619,9 

Suteiktos sporto 

renginių 

organizavimo 

paslaugos 

16,3 -  Kuro išlaidoms (dalyvavimui varžybose) – 0,3 

-  Kuro išlaidos (sporto bazių priežiūrai) – 0,1 

-  Transporto remonto – 0,1 

-  Transporto nuoma (dalyvavimui varžybose) – 0,4 

-  Sporto salės nuoma – 0,2 

-  Turto remontas – 1,9 

-  Sporto inventorius ir įranga – 0,3 

-  Ūkinis inventorius (stendai) – 0,9 

-  Varžybų apsaugos paslaugos – 0,2 

-  Stadiono (Kviečių g. 9) apsaugos paslaugos – 0,5 

-  Reklamos – 0,4 

-  Kompiuterių remontas – 0,1  

-  Reprezentacinės – 1,4 

-  Kitos paslaugos – 1,2 

-  Ilgalaikis turtas – 1,4 

IŠ VISO: 9,4 

Vaikų vasaros 

užimtumo 

programa „Aš, 

futbolo kamuolys 

ir mano draugai“ 

(SB lėšos) 

1,0 - Stovyklos vadovų darbo užmokestis ir soc. draudimas – 

0,7  

- Stalo žaidimai – 0,1 

- Edukacinė veikla – 0,2 

IŠ VISO: 1,0 

Atlyginimo už 

ugdymo 

paslaugas 

kompensuotos 

lėšos 

1,6 - Transporto nuoma (dalyvavimui varžybose) – 1,6 

IŠ VISO: 1,6 
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Suteiktos 

sportinio ugdymo 

paslaugos   

54,9 

 

- Darbo užmokestis ir soc. draudimas – 6,7 

- Transporto nuoma (dalyvavimui varžybose) –  5,0 

- Kuro išlaidoms (dalyvavimui varžybose) – 0,6 

- Kvalifikacijos kėlimas – 0,3 

- Dalyvio mokestis – 2,3 

- Sporto bazių nuoma – 0,8 

- Apdovanojimai,  prizai – 0,1 

- Transporto išlaikymas – 0,1 

- Sportininkų apgyvendinimas – 0,6 

- Banko mokesčiai – 0,2 

- Komandiruočių (dienpinigių) išlaidos – 0,9 

- Komandiruočių (kelionių) išlaidos – 0,2 

- Elektros energija – 1,0 

- Vandentiekis ir kanalizacija – 0,1 

- Ryšių paslaugos – 0,1 

- Ūkinis inventorius – 0,5 

- Sporto inventorius – 0,3 

- Teisėjavimas varžybų – 0,7 

- Ilgalaikis turtas – 15,1 

- Kitos – 2,3 

IŠ VISO: 37,9 

Rėmėjai ir kiti 

šaltiniai 
56,7 - Išmokos pagal sporto veiklos sutartis (I lyga) – 7,4 

- Išmokos pagal atstovavimo komandai sutartis (I lyga) – 2,6 

- Maitinimosi išlaidų piniginės kompensacijos – 5,2 

- Transporto nuoma (dalyvavimui varžybose) – 0,6 

- Kvalifikacijos kėlimas – 1,0 

- Dalyvio mokestis – 1,4 

- Apdovanojimai,  prizai – 0,4 

- Sporto inventorius – 1,0 

- Sportinė apranga – 3,0 

- Reklamos išlaidos – 2,9 

- Medicininės paslaugos – 0,2 

- Baudos LFF – 0,8 

- Filmavimo, fotografavimo  paslaugos – 1,0 

- Kitos paslaugos – 0,1 

- Neatlygintinai gautas sporto inventorius – 21,2 

- Neatlygintinai gautos atsargos (vaisiai) – 0,4 

IŠ VISO: 49,2 

Vaikų vasaros 

užimtumo 

programa „Aš, 

futbolo kamuolys 

ir mano draugai“ 

(Tėvų lėšos) 

3,0 -  Stovyklos vadovų darbo užmokestis – 1,4  

-  Stovyklos vadovų soc. draudimas – 0,1 

-  Transporto išlaidos – 0,3 

-  Geriamasis vanduo – 0,1 

-  Maitinimo paslaugos – 0,8 

-  Edukacinė veikla – 0,3 

IŠ VISO: 3,0 

Parduoti bilietai į 

renginius (UAB 

„Ticket market“) 

2,1 -  Varžybų apsaugos paslaugos – 1,0 

-  Medicininės (greitosios m. pagalbos) paslaugos – 0,5 

-  Komisinis bilietų platinimo mokestis – 0,2 



9 

 

-  Filmavimo paslaugos – 0,3 

-  Dalyvio mokestis – 0,1 

IŠ VISO: 2,1 

Erasmus + Sport 

projekte 

„Regioninė 

jaunimo 

iniciatyva futbolo 

plėtrai Baltijos 

šalyse“ 

8,4 - Darbo užmokestis – 3,0 

- Soc. draudimo įmokos – 0,1 

- Transporto išlaidos – 0,2 

- Dalyvio mokestis – 0,8 

- Sportininkų apgyvendinimas – 2,6 

- Projekto administravimas – 1,0 

IŠ VISO: 7,7 

 

LFF RSCA 

projektas 
4,5 - Darbo užmokestis – 4,4 

- Soc. draudimo įmokos – 0,1 

IŠ VISO: 4,5 

Iš viso: 768,4 tūkst. Eur 736,3 tūkst. Eur 

 

IV SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ĮSIGYTĄ IR PERLEISTĄ ILGALAIKĮ 

TURTĄ PER FINANSINIUS METUS 

 

 Futbolo akademija per 2019 m. įsigijo ilgalaikio materialiojo turto: 

Ilgalaikio turto grupė 
Įsigijimo 

savikaina 
Lėšų šaltinis 

Kompiuteriai ir jų įranga 997,00 Suteiktų ugdymo paslaugų lėšos 

Kitas ilgalaikis materialusis turtas 1000,70 Suteiktų ugdymo paslaugų lėšos 

Kita biuro įranga 542,47 Suteiktų sporto renginių organizavimo paslaugų 

lėšos 

Kitos mašinos ir įrenginiai 3820,00 Suteiktų ugdymo paslaugų lėšos 

Kiti statiniai 9296,76 Suteiktų ugdymo paslaugų lėšos 

Apsaugos įranga 867,84 Suteiktų sporto renginių organizavimo paslaugų 

lėšos 

Iš viso: 16524,77  

 

Futbolo akademija ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš Šiaulių miesto savivaldybės pagal 

panaudos sutartis yra gavusi ilgalaikio turto, kurio likutinė vertė 1827492,55 Eur. Per 2019 m. ilgalaikio 

turto nebuvo gauta. Turtas gautas pagal panaudos sutartis apskaitomas nebalansinėse sąskaitose. 

 Futbolo akademija ataskaitinio laikotarpio pradžioje iš Šiaulių miesto savivaldybės pagal panaudos 

sutartis yra gavusi trumpalaikio turto už 23638,80 Eur. Futbolo akademija per ataskaitinį laikotarpį iš 

Šiaulių miesto savivaldybės pagal panaudos sutartis gavo trumpalaikio turto už 4919,15 Eur. Per 2019 

m. nurašyta turto už 4839,80 Eur. Viso turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 23718,15 Eur. Turtas 

gautas pagal panaudos sutartis apskaitomas nebalansinėse sąskaitose. 

 Futbolo akademija per ataskaitinį laikotarpį iš Lietuvos Futbolo Federacijos pagal panaudos 

sutartis gavo  turto už 137576,73 Eur. Turtas gautas pagal panaudos sutartis apskaitomas nebalansinėse 

sąskaitose. 

 Futbolo akademija per ataskaitinį laikotarpį iš Lietuvos Futbolo Federacijos neatlygintinai gavo 

trumpalaikio turto (sportinio inventoriaus) už 12755,36 ir ilgalaikio turto už 8396,70 Eur.  

 Perleisto ilgalaikio turto nebuvo. 
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V SKYRIUS 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SĄNAUDOS PER FINANSINIUS METUS, IŠ JŲ – IŠLAIDOS 

DARBO UŽMOKESČIUI 

 

Pagrindinės veiklos sąnaudos Suma, Eur 

Darbuotojų išlaikymo (darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, maistpinigiai 

žaidėjams, atlygis žaidėjams, atostoginių kaupiniai) 

544751,10 

Nusidėvėjimo ir amortizacijos 1356,07 

Komunalinių paslaugų ir ryšių 24696,10 

Komandiruočių 6307,48 

Transporto 40404,50 

Kvalifikacijos kėlimo 4307,38 

Paprastojo remonto ir eksploatavimo 2676,10 

Nurašytų sumų 48,90 

Sunaudotų atsargų savikaina 32240,04 

Kitų paslaugų 62585,68 

Kitos 3629,53 

Iš viso: 723002,88 

 

VI SKYRIUS 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR 

PABAIGOJE 

 

Futbolo akademijos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje – 33. 

Futbolo akademijos darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje – 33. 

 

VII SKYRIUS 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS 

 

 Sąnaudos valdymo išlaidoms sudarė 66345,80 Eur, iš jų: darbuotojų darbo užmokestis ir su juo 

susijusios išlaidos – 65195,97 Eur, socialinio draudimo išlaidos – 1149,83 Eur. 

 

VIII SKYRIUS 

DUOMENYS APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VADOVĄ, ĮSTAIGOS IŠLAIDOS VADOVO 

DARBO UŽMOKESČIUI IR KITOMS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VADOVO IŠMOKOMS 

 

Futbolo akademijos dalininkų susirinkimo 2019 m. kovo 22 d. sprendimu Nr. VDS-3 direktoriaus 

pareigas eiti nuo 2019 m. kovo 25 d. paskirta Reda Mockienė.  

Įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui per 2019 m. sudarė: 

Priskaičiuotas darbo užmokestis – 26475,74 Eur 

Darbdavio socialinio draudimo įmokos – 465,10 Eur 

Kitų išmokų vadovui per 2019 m. nebuvo. 
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IX SKYRIUS 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IŠLAIDOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ KIEKVIENO NARIO DARBO 

UŽMOKESČIUI IR KITOMS ĮSTAIGOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIŲ IŠMOKOMS 

 

Futbolo akademija kolegialių organų 2019 m. neturėjo, todėl nepatyrė jokių išlaidų kolegialių 

organų narių darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms. 

 

X SKYRIUS 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IŠLAIDOS IŠMOKOMS SU VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DALININKAIS 

SUSIJUSIEMS ASMENIMS 

 

 Išlaidos išmokoms su įstaigos dalininkais susijusiems asmenims per 2019 m.: 

 

Įstaigos dalininkas Išlaidos  Eur 

IĮ „ADIADA“ Pirktos maitinimo paslaugos  234,79 

Šiaulių apskrities futbolo federacija Šiaulių apskrities futbolo federacijos nario mokestis  12,00 

 

 

 

 

Direktorė         Reda Mockienė 

 

 

 

 

 

 


