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BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA KAUNO SPORTO MOKYKLA „BANGPŪTYS“ 

 

 

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 
 
 

I SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ 

 

1.1. Įstaigos juridinis adresas – R. Kalantos g. 124, 52332, Kaunas. 

1.2. Telefono Nr. (8-37) 40 76 73, (8-37) 38 44 40 

1.3. El. pašto adresas - info@ smbangputys.lt  

1.4. Interneto svetainės adresas - www.smbangputys.lt 

1.5. Įstaigos įsteigimo metai – 2001 m. 

1.6. Įstaigos vadovas - Rimantas Vilkas, paskirtas 2001 m. rugsėjo 3 d. 

 

II SKYRIUS 

VADOVO ŽODIS 

 

Kauno sporto mokykla „Bangpūtys“, nors ir sudėtingomis pandemijos, karantinų, įvairių 

ribojimų sąlygomis, 2020 m. vykdė savo misiją: sudarė optimalias sąlygas sportininkams siekti 

sportinio meistriškumo, ugdė ir lavino juos kaip harmoningas asmenybes, puoselėjo dvasines, 

psichines ir fizines jų galias, skiepijo pomėgį, išliekantį visą gyvenimą, sportuoti, ieškojo talentingų 

atletų. Sportininkai dalyvavo Kauno miesto ir Lietuvos varžybose, garsino Kauno miestą ir Lietuvą 

pasaulyje, mokykla delegavo savo sportininkus ir trenerius į Lietuvos ir tarptautinio lygio varžybas, 

nors daug jų nevyko dėl pandeminės situacijos visame pasaulyje.  

Siekiant užtikrinti mokyklos konkurencingumą šiuolaikinių sporto ugdymo centrų 

kontekste, populiarinti mokykloje kultivuojamas ir Kaune gilias tradicijas turinčias sporto šakas: 

buriavimą, irklavimą, baidarių ir kanojų irklavimą bei didinti mokyklą lankančių sportininkų 

skaičių, mokykla sėkmingai vykdo įvairius projektus, skirtus šiuolaikiškai įrengti buriavimo (R. 

Kalantos g. 130) bazę bei irklavimo trasą (Gervių g. 5), atitinkančią tarptautinius reikalavimus, 

atnaujinti sportinį inventorių. 

2020 m. liepos 9 d. Gervių g. 5, Kaune, iškilmingai ir netradiciškai atidaryta naujai pastatyta 

irklavimo bazė, kurioje patogiai gali treniruotis bei siekti aukštų sportinių rezultatų miesto vaikai. 

Pastate įdiegta  moderni praėjimo kontrolės sistema Gingest, įrengtos dvi bendro fizinio parengimo 

(BFP) ir simuliatorių sporto salės su naujais treniruokliais.  
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2020 m. spalį pradėti modernios aštuonių takų tarptautinės irklavimo trasos gilinimo darbai, 

kurie bus baigti 2021 m. lapkritį. 

Ataskaitiniu laikotarpiu parengtas Kauno marių įlankos uosto ir buriavimo sporto bazės R. 

Kalantos 130 įrengimo techninis projektas, atlikta projekto ekspertizė ir 2020 m. rugpjūčio 10 d. 

gautas statybos leidimas Nr. LSNS-21-200810-00418. 

Per 2020 m. buvo atnaujintas sportinis inventorius nupirkti nauji treniruokliai, irklavimo, 

baidarių ir kanojų irklavimo valtys, Laser ir Optimist jachtų klasės laivai. 

Atsižvelgiant į sportinius pasiekimus kiekvienoje amžiaus grupėje: 15 mokyklos buriuotojų 

pateko į LR suaugusiųjų rinktinę, 8 – į LR jaunių rinktinę, 9 – į LR jaunimo rinktinę, 12 – į LR 

jaunučių rinktinės narių sąrašą. Irklavimo bei baidarių ir kanojų irklavimo Lietuvos jaunių, jaunimo 

ir suaugusiųjų rinktinių nesudaroma, vykdomos atrankinės komplektuojamosios varžybos.  

Į 2020 m. Tokijo Olimpinių žaidynių rinktinių kandidatų sąrašus, sudarytus 2020 m. Lietuvos 

tautinio olimpinio komiteto, įtraukti 10 mokyklos sportininkų,  o 3 yra iškovoję kelialapį į Tokijo 

olimpines žaidynes. 

2020 m. Kauno sporto mokykloje „Bangpūtys“ stengtasi populiarinti kultivuojamas sporto 

šakas pritraukiant didesnį Kauno miesto bendruomenės dėmesį, didinat mokyklinio amžiaus 

sportuojančių vaikų skaičių. Šiuo tikslu buvo nuolat atnaujinama informacija šiuolaikiškoje 

mokyklos internetinė svetainėje (www.smbangputys.lt) bei mokyklos paskyroje „Facebook“ 

socialiniame tinkle (916 stebėtojų). Vasaros sezono metu kartu su Kauno miesto savivaldybe 

organizuotos atvirų durų dienos bei parodomosios treniruotės, kurių metu su mokyklos veikla 

supažindinta 150 Kauno miesto vaikų, iš kurių 44 pasiliko sportuoti mokykloje. Vieni dažniausiai 

sportininkų tėvų įvardijamų mokyklos trūkumų: sporto šakų sezoniškumas, nelankstus nuomojamų 

salių ir baseinų darbo laikas ne sezono metu, prastas susisiekimas miesto viešuoju transportu. 

 

III SKYRIUS 

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS IR VEIKLOS 

REZULTATAI 

 

3.1. Informacija apie įstaigos veiklos tikslų įgyvendinimą*.  

Asignavimų valdytojo 

(savivaldybės) metiniame 

veiklos plane nustatytos  

strateginius priemonės, 

veiklos,   jų įvykdymo 

informacija  

Vertinimo 

kriterijus 

(rodiklis), 

matavimo 

vienetas 

Planinė 

reikšmė 

Faktinė 

reikšmė 

Įvykdymo 

procentas 

Procentinis 

pokytis 

lyginant su 

praėjusiu 

ataskaitiniu 

laikotarpiu 

Komentaras 

1. Kauno sporto mokyklos 

„Bangpūtys“ sportinio 

ugdymo proceso 

užtikrinimas 

      

1.1. Dalyvaujančių 

ugdymo veikloje 

sportuojančių asmenų 

skaičius 

Vnt. 430,00 453,00 105,3 1,34 Sportininkų 

skaičius 

palyginus su 

praėjusiu 

ataskaitiniu 

http://www.smbangputys.lt/
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laikotarpiu - 

išaugo 

1.2. Biudžetinių įstaigų 

pajamos už teikiamas 

mokamas paslaugas 

Eur 

 

22000,00 24773,61 112,61 -24,04  

1.3. Iškovotų prizinių vietų 

visų amžiaus grupių 

Lietuvos čempionatuose, 

pirmenybėse ir Lietuvos 

sporto žaidynėse skaičius 

Vnt. 120,00 130,00 108,3 3,17 2020 m. 

Lietuvoje sporto 

žaidynės  

nevyko 

1.4. Išlaidų, iš Kauno 

miesto savivaldybės 

biudžeto, vidurkis vienam 

sportininkui 

Eur 2243,00 1839,49 82,01 2,59  

1.5. Mokyklos auklėtinių, 

dalyvavusių Europos ir 

pasaulio čempionatuose, 

skaičius 

Vnt. 24,00 26,00 108,3 -39,53 Dėl pasaulį 

sukausčiusio 

covid-19 viruso 

nemaža dalis 

varžybų neįvyko 

1.6. Išlaidų vidurkis vienam 

sportuojančiam asmeniui 

Eur 22950,00 2307,76 10,06 24,61  

1.7. Gautos rėmėjų lėšos Eur 5000,00 9083,57 182 -38,97 Privatūs rėmėjai 

ir 1,2 proc. 

paramos  lėšos. 

1.8. Iškovotų prizinių vietų 

dalis nuo visų galimų, 

atitinkamų sporto šakų 

prizinių vietų 

Proc. 40,00 30,00 75 -11,76 Dėl pasaulį 

sukausčiusio 

covid-19 viruso 

nemaža dalis 

varžybų neįvyko 

       

Įstaigos vadovo 

patvirtintame metiniame 

veiklos plane numatyta (-

os) svarbiausia (-ios) sritis  

(-ys), tema (-os), metinis 

veiksmas /darbai, jų 

įvykdymo informacija 

Vertinimo 

kriterijus 

(rodiklis), 

matavimo 

vienetas 

Planinė 

reikšmė 

Faktinė 

reikšmė 

Įvykdymo 

procentas 

Procentinis 

pokytis 

lyginant su 

praėjusiu 

ataskaitiniu 

laikotarpiu 

Komentaras 

1. Kauno marių įlankos 

uosto ir buriavimo sporto 

bazės R. Kalantos g. 130 

įrengimas 

 

Proc. 100 % 90  % 90  % 12,50  % Parengtas 

techninis 

projektas, atlikta 

jo ekspertizė. 

Įvykdyti viešieji 

pirkimai 

prieplaukos 

įrengimui. 

Gautas statybos 

leidimas. 

2. Tarptautinius 

reikalavimus atitinkančios 

irklavimo trasos Lampėdžio 

ežere įrengimas 

 

Proc. 100 % 100 % 100 % 185,71 % Pakeisti 

sprendiniai ir 

paruošta 

techninio 

projekto A laida. 

Vykdomi ežero 

gilinimo, 

lyginimo darbai, 

paskleidžiant 

gruntą dugne 

trasos zonoje ir 

paruošiamieji 

darbai trasos 

įrengimui. 

3. Irklavimo sporto bazės 

pastatų Kaune, Gervių g. 5 

rekonstravimas 

Proc. 25 % 25% 100 % -66,67 % 2020 m. liepos  

9 d. irklavimo 

bazė atidaryta 
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darbui. 

4. Buriavimo, irklavimo ir 

baidarių ir kanojų  

irklavimo sporto šakose 

didinti sportuojančių vaikų 

skaičių. 

 

Vnt. 

 

 

447 

 

453 

 

101,3 % 

 

1,34 % Įvairių varžybų, 

atvirų durų 

dienų, stovyklų, 

skirtų pradinio 

rengimo grupių 

sportininkams 

organizavimas,  

vykdymas. 

Sportininkų 

skaičius 

svyruoja 

priklausomai 

nuo 

sezoniškumo: 

daugiau nori 

sportuoti vasarą, 

mažiau – žiemą. 

5. Sudaryti sąlygas 

buriavimo ir irklavimo 

sporto šakų sportininkams 

tobulinti sportinį 

meistriškumą, atstovauti 

Kauno m. įvairaus lygio 

Lietuvos ir tarptautinėse 

varžybose. 

 

Proc. 100 % 80 % 80 % -19,19  % 2020 m., kiek 

leido ekstremali 

padėtis 

Lietuvoje ir 

visame 

pasaulyje, buvo 

atrinkti ir išvežti 

geriausius 

rezultatus 

parodę 

sportininkai į 

Lietuvos ir 

tarptautines 

įvairaus rango 

varžybas. 

6. Kauno sporto mokyklos 

„Bangpūtys“ įvaizdžio 

gerinimas 

Vnt.  100  % 200 % 200 % Pokyčio 

išskaičiuoti 

negalima, 

nes 2019 m. 

plane  

nebuvo tokio 

rodiklio 

Ataskaitiniu 

laikotarpiu 150 

Kauno miesto 

moksleivių buvo 

supažindinti su 

mokykloje 

kultivuojamomis 

sporto šakomis, 

iš kurių pasliko 

sportuoti 44. 

Socialiniuose 

tinkluose 

padaugėjo 

sekėjų nuo 753 

iki 916. 

7. Atsinaujinti sportinį 

inventorių.  

Proc. 100 % 100 % 100 % 25 % Įvykdyta 

maksimaliai. 

 Įsigytas 

inventorius: 

1. Treniruokliai 

Concept 2 – 8 

vnt., Webacajak 

– 6 vnt. 

2. Vienvietė 1x 

valtis – 1 vnt., 

Baidarės K1 -4 

vnt., vaikiškos 

baidarės  4 vnt. 

3. Laser klasės 

jachta – 2 kmpl., 

Optimist jachtų  

kl. laivai – 3. 
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4. Nupirktos 132 

persirengimo 

spintelės 

sportininkams, 

17-trenenriams 

ir tech. 

darbuotojams, 

valytojos ir 

ūkinės spintelės 

4 vnt., stelažai 

dokumentų 

archyvavimui. 

 

2019-2021 m. Kauno sporto mokyklos „Bangpūtys“ strateginiame veiklos plane 

numatyti šie tikslai: 

1. Buriavimo ir irklavimo sporto bazių infrastruktūros gerinimas. 

2. Sudaryti sąlygas buriavimo ir irklavimo sporto šakų sportininkams tobulinti sportinį 

meistriškumą, sudaryti sąlygas atstovauti Kauno miesto įvairaus lygio Lietuvos ir tarptautinėse 

varžybose. 

3. Dalyvauti Lietuvos ir tarptautinėse buriavimo ir irklavimo sporto šakų varžybose, siekti 

aukštų sportinių rezultatų. 

4. Atnaujinti sportinį inventorių. 

Kauno sporto mokyklos „Bangpūtys“ strateginiame veiklos plane numatytas 1 tikslas 2020 

metais įgyvendintas iš dalies.  

R. Kalantos g. 130 buvo laikoma virš 200 laivų. Tačiau aplinka ir infrastruktūra joje – toli 

gražu iki patenkinamos. Maža to, pilna nelegaliai pastatytų ir nežinia, ar saugių, lieptelių. 

     

       1 pav. R. Kalantos g. 130 infrastruktūra 

Ataskaitiniu laikotarpiu Kauno marių įlankos uosto ir buriavimo sporto bazės  R. Kalantos 

g. 130 įrengimo darbai pajudėjo 2020 m. rudenį, kai buvo rasti visi lieptelių, kurie bus keičiami, 

savininkai. Juos jie sutiko nukelti, nes paskui galės naudotis modernia infrastruktūra, naujais 

lieptais, o senieji buvo išardyti kaip ir senieji statiniai. 
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2. Pav. Buriavimo bazės projektas 

2020 m. liepos 9 d. oficialiai atidaryta nauja, moderni Irklavimo sporto bazė, Kaune, Gervių 

g. 5.  

    

   3 pav. Naujoji irklavimo bazė  

 

Anksčiau itin skurdžiomis sąlygomis treniravęsi sportininkai nuo šiol turi savęs vertas 

erdves: dvi sporto salės, persirengimo kambariai, erdvūs dušai, administracinės ir kitos būtinos 

patalpos, o kieme – lauko sporto aikštelė, šiuolaikiški elingai, pontoniniai tilteliai ir kita reikiama 
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infrastruktūra. Šį kompleksą irklavimo sporto specialistai laiko vienu moderniausių visame Šiaurės 

Europos regione. Artimiausia tokio lygio bazė, išsidėsčiusi miesto ribose, regima tik Šveicarijoje. 

2020 m. spalio mėnesį startavo tarptautinius reikalavimus atitinkančios irklavimo trasos 

Lampėdžio karjere įrengimo darbai. Su galinga žemsiurbe pradėtas gilinti visas 2 kilometrų ilgio 

ruožas. Pagal reikalavimus trasos gylis turi siekti ne mažiau kaip 3 metrus.

    

              4-5 Pav. Irklavimo trasos įrengimo paruošiamieji darbai (trasos gilinimas) 

Gilinant trasą, nusiurbtas gruntas paskleistas arčiau krantų, taip sušvelninant jų 

nuožulnumą ir panaikinant dugno nelygumus. Tai reiškia, jog maudytis Lampėdžio karjere taps 

saugiau. Trasos gilinimo darbus planuojama užbaigti 2021 metų pavasarį. Tuomet prasidės 

irklavimo takų, starto-finišo vietų, plūdurų ir pontoninių sistemų bei trasą žyminčių lynų įrengimas.  

Kauno sporto mokyklos „Bangpūtys“ strateginiame veiklos plane numatyti 2 ir 3 tikslai 

2020 metais įgyvendinti maksimaliai tiek, kiek leido ekstremalios situacijos ir karantino sąlygos. 

Irklavimo, baidarių ir kanojų irklavimo, buriavimo sporto šakų mokyklos sportininkai 

dalyvavo Lietuvos suaugusių, jaunimo, jaunučių, vaikų, Europos suaugusių, jaunių, pasaulio 

suaugusių čempionatuose, kuriuose iškovojo prizinių vietų. 

 

0 2 4 6 8 10 12 14

Lietuvos čempionatas

Lietuvos jaunimo čempionatas

Lietuvos jaunių čempionatas

Lietuvos jaunučių čempionatas

Lietuvos vaikų čempionatas

Europos jaunių čempionatas

Europos suaugusių čempionatas

Lietuvos ir tarptautinėse varžybose 2020 m. iškovotos prizinės 

vietos

3 vieta 2 vieta 1 vieta
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2020 m. pasaulį užklupus ekstremaliai situacijai dėl viruso covid-19 plitimo daugybė 

įstaigų planų, veiklų buvo sutrikdytos arba iš viso sustojo, tačiau, Kauno sporto mokykla 

„Bangpūtys“ stengėsi, kad treniruočių procesas vyktų, dėl to teko priimti nestandartinius 

sprendimus, keisti įprastus treniruočių įpročius - jos persikėlė į namus,  treneriai sėkmingai 

prisitaikė prie nuotolinių treniruočių vykdymo informacinių technologijų pagalba. Iššūkių buvo 

daug, bet atradus naujas metodikas ir pritaikius esančiai situacijai, procesai nenutrūko. 

Kauno sporto mokyklos „Bangpūtys“ strateginiame veiklos plane numatytas 4 tikslas 2020 

metais įgyvendintas maksimaliai. 

     

            6 Pav. Naujas sportinis inventorius 

2020 m. Sporto rėmimo fondui buvo pateikta paraiška „Modernioje sporto bazėje sportuoti 

smagu!” ir gautas prašomas finansavimas – 40.000,00 eur. Projektas skirtas sporto inventoriaus ir 

įrangos atnaujintoje irklavimo bazėje įsigijimui. Viso projekto suma 58.089,40 eur, mokykla savo 

lėšomis dengia 31,14 proc. viso projekto vertės, t.y. 18089,40 eur. Per 2020 metus įsigyta ir 

pristatyta didžioji dalis treniruoklių: ergometrai – baidarių treniruokliai (4 vnt.), ergometrai – 

kanojų treniruokliai (2 vnt.), irklavimo treniruokliai „Concept2“ (8 vnt.), Kardio treniruokliai 

dviračiai (2 vnt.), daugiafunkcinis treniruoklis (1 vnt.), įvairūs treniruokliai kojoms, nugarai, 

pečiams, suoliukai įvairiems pratimams atlikti, svarmenys ir kitas sportinis inventorius. Dalis 

perkamo inventoriaus kol kas nėra pristatyta dėl visą pasaulį apėmusios koronaviruso pandemijos – 

sutriko gamyba, logistika.  

IV SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ SKAIČIŲ IR IŠLAIDAS DARBO 

UŽMOKESČIUI 

 

4.1. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičiaus ir vidutinio darbo užmokesčio 

palyginimas su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu. 
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Eil. 

Nr. 

Pareigybės 

pavadinimas 

Darbuotojų skaičius 
Vidutinis apskaičiuotas darbo užmokestis 

(BRUTO) 

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis, 

vnt. 

Ataskaitinis 

laikotarpis, 

vnt. 

Pokytis, 

proc. 

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis, 

Eur 

Ataskaitinis 

laikotarpis, 

Eur 

Pokytis, 

proc. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Direktorius 1 1 0 2374,88 2601,98 9,56 

2 Direktoriaus 

pavaduotojas 
1 1 0 2136,50 2173,60 1,74 

3 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

1 1 0 1838,50 1870,00 1,71 

4 Specialistas  
4 4 0 

1349,25 

(1 etatui) 

1388,20 

(1 etatui) 
2,89 

5 Referentas 1 1 0 1453,00 1232,00 -15,21 

6 Stalius-dailidė 1 1 0 856,5 871,20 1,72 

7 Inventoriaus 

meistras 
1 1 0 934,50 950,40 1,70 

8 Mašinų 

taisytojas ir 

mechanikas 

1 1 0 934,50 792,00 -15,25 

9 Valytojas 
1,5 1 -33,33 

555,00 

(1 etatui) 

607,00 

(1 etatui) 
9,37 

10 Budėtojas 
1,5 2 33,33 

555,00 

(1 etatui) 

871,2 

(1 etatui) 
56,97 

11 Statinių 

priežiūros 

darbininkas 

1 1 0 555,00 
607,00 

(1 etatui) 
9,37 

12 Sporto treneris 18,78 

(28 treneriai) 

18,66 

(27 treneriai) 
-0,64 

2072,39 

(1 etatui) 

2138,75 

(1 etatui) 
3,20 

 

 

V SKYRIUS 

ĮSTAIGOS FINANSAVIMO ŠALTINIAI, GAUTOS LĖŠOS IR JŲ PANAUDOJIMAS 

ATASKAITINIU LAIKOTARPIU 

 

5.1. Įstaigos finansavimo šaltinių ir gautų lėšų ataskaitiniu laikotarpiu palyginimas su 

praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu. 

 

Eil. 

Nr. 

Finansavimo šaltiniai 

 

 

 

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis, 

tūkst. Eur  

Ataskaitinis 

laikotarpis, 

tūkst. Eur 

Pokytis, proc. 

1 2 3 4 5 

1. Savivaldybės biudžeto lėšos 861,8 1003,9 16,49 

 Iš jų:    

1.1 Kauno sporto mokyklos „Bangpūtys“ sportinio 

ugdymo proceso užtikrinimas 02.02.01.006 

847,5 876,9 3,47 

1.2 Irklavimo sporto bazės pastatų, Kaune, Gervių g. 5, 

rekonstravimas 02.02.02.004 

11,9 0,0 -100,00 

1.3 Tarptautinius  reikalavimus  atitinkančios irklavimo 

trasos įrengimas Lampėdžio ežere 02.02.02.014 

2,4 42,4 1664,58 

1.4 Kauno marių įlankos uosto ir buriavimo sporto bazės 

R. Kalantos g. 132 įrengimas 02.02.02.017 

0,0 84,3 100,00 

2. Valstybės biudžeto lėšos  0 0 0,00 

3. Fondų lėšos  0 36,0 100,00 

3.1.  Sporto rėmimo fondo lėšos 0 36,0 100,00 
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5.2. Įstaigos lėšų panaudojimas ataskaitiniu laikotarpiu pagal ekonominės klasifikacijos 

straipsnius. 

 

Išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnio* I ketv., 

tūkst. 

Eur 

II ketv. 

tūkst. 

Eur  

III 

ketv., 

Eur 

IV ketv., 

tūkst. 

Eur  

Bendra 

išlaidų 

suma, 

tūkst. 

Eur 

kodas pavadinimas 

1 2 3 4 5 6 7 

2.1.1.1.1.1 Darbo užmokestis pinigais 109,2 151,4 164,9 225,8 651,3 

2.1.2.1.1.1 Socialinio draudimo įmokos 1,6 2,2 2,4 3,4 9,6 

2.2.1.1.1.5 Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos 0,2 0,3 0,2 0,3 1,0 

2.2.1.1.1.6 Transporto išlaikymo  ir transporto 

paslaugų įsigijimo išlaidos 

1,8 1,2 10,9 3,4 17,3 

2.2.1.1.1.14 Materialiojo ir nematerialiojo turto 

nuomos išlaidos 

11,3 7,3 6,6 6,3 31,5 

2.2.1.1.1.15 Materialiojo turto paprastojo remonto 

išlaidos 

0,1 0,1 0,9 2,4 3,5 

2.2.1.1.1.17 Ekspertų ir konsultantų paslaugų 

įsigijimo išlaidos 

0,2 3,9 4,2 0 8,3 

2.2.1.1.1.20 Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos 3,3 1,1 2,2 2,3 8,9 

2.2.1.1.1.21 Informacinių technologijų prekių ir 

paslaugų įsigijimo išlaidos 

0,0 0,0 0,0 1,1 1,3 

2.2.1.1.1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 2,7 2,1 26 29,5 60,3 

2.7.2.1.1.2 Socialinė parama natūra 0,4 0,2 0,7 0,3 1,6 

2.7.3.1.1.1 Darbdavių socialinė parama pinigais 0,2 0,2 0,0 0,2 0,6 

3.1.1.2.1.2 Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos 0,0 0,0 69,0 0,0 69,0 

3.1.1.2.1.3 Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo 

išlaidos 

0,0 38,1 0,0 0,0 38,1 

3.1.1.3.1.2 Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo 

išlaidos 

3,6 4,1 28,4 65,5 101,6 

Iš viso 134,6 212,2 316,6 340,5 1003,9 

 

*Lentelės skiltyse rašomi tik tie Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. 

įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir 

išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“ patvirtinti išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnio kodai ir 

pavadinimai, pagal kuriuos Savivaldybės įstaiga ataskaitiniu laikotarpiu panaudojo gautus 

asignavimus. 

 

 

 

 

4. Kitos lėšos 2,4 1,5 -37,14 

4.1 Gyventojų pajamų mokesčio (iki 2 proc.) grąžinimas 

įstaigai, turinčiai  paramos gavėjo statusą 

2,4 1,5 -37,14 

5. Parama  12,5 7,6 -39,4 

5.1 Parama 12,5 7,6 -39,4 

 Iš viso 876,7 1049,0 19,65 

 Iš jų – teikiant mokamas paslaugas įstaigos uždirbtos 

lėšos 

29,3 24,0 -18,03 

 Iš viso lėšų 876,7 1049,0 19,65 
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VI SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS ILGALAIKĮ TURTĄ  

 

6.1. Informacija apie ataskaitiniu laikotarpiu Savivaldybės įstaigai perduotą, įstaigos įsigytą ar 

perleistą ilgalaikį turtą. 

Eil. 

Nr.  

Turto pavadinimas  Kiekis Vertė tūkst. Eur 

(nurodyta 

perdavimo, 

pardavimo, įsigijimo 

dokumentuose) 

Data (kada 

gautas, 

įsigytas, 

perleistas 

turtas) 

Įsigijimo tikslas, 

pagrindimas  

1 2 3 4  5 

1 Persirengimo spintelė 2-jų durų 

(treneriams) 

1 574,00 2020-05-20 Nupirktos treneriams 

užrakinamos persirengimo 

spintelės 2 Persirengimo spintelė 3-jų durų 

(treneriams) 

5  710,00 Eur/vnt 2020-05-20 

3 Integruojama spinta 1 5012,03 2020-07-27 Įrengta integruota spinta 

treneriams ir darbuotojams 

4 Treniruokliai Consept 2 Model D 

PM5 

8 1050,00 Eur/vnt 2020-09-21 Įrengta sporto salė 

irkluotojams 

5 Treniruokliai Dansprint 

baidariniai 

4 3327,50 Eur/vnt 2020-09-24 Įrengta sporto salė 

baidarininkams 

6 Treniruokliai Dansprint kanojiniai 2 3327,50 Eur/vnt 2020-09-24 Įrengta sporto salė 

kanojininkams 

7 Sportinė vienvietė irklavimo valtis 

(1X) 

1 4235,00 Eur 2020-10-28 Įsigytas naujas irklavimas 

inventorius  

8 Valtis K1 Quatro 3 1439,90 Eur/vnt 2020-10-30 Įsigytas naujas inventorius 

baidarininkams 

9 Valtis K1 Vanquish 1 1439,90 Eur 2020-10-30 Įsigytas naujas inventorius 

baidarininkams 

10 Sportinių jachtų Laser Radial XD 

komplektai 

2 6283,00 Eur/vnt 2020-11-12 Įsigytas naujas inventorius 

buriuotojams 

11 Vaikiškos mokomosios baidarės 

su irkliuku 

4 943,80 Eur/vnt 2020-11-24 Įsigytas naujas inventorius 

pradinio rengimo 

baidarininkų grupei 

12 Persirengimo spintelė 2-jų lygių 8 

durelių su elektroninėm spylelėm, 

integruotomis praėjimo kontrolės 

sistemoje 

8 2060,18 Eur/vnt 2020-12-04 

Irklavimo bazėje nupirktos 

berniukams ir mergaitėms 

persirengimo spintelės su 

elektroniniais užraktais, 

integruotais į parėjimo 

kontrolę 

13 Persirengimo spintelė 2-jų lygių 6 

durelių su elektroninėm spylelėm, 

integruotomis praėjimo kontrolės 

sistemoje 

10 1545,14 Eur/vnt 2020-12-04 

14 Persirengimo spintelė 2-jų lygių 4 

durelių su elektroninėm spylelėm, 

integruotomis praėjimo kontrolės 

sistemoje 

2 1030,09 Eur/vnt 2020-12-04 

15 Impulse laisvų svorių traukimo 

treniruoklis nugarai 

1 1452,00 Eur 2020-12-21 

Irklavimo bazėje įrengta 

BFP sporto salė 

16 Impulse laisvų svorių kojų 

spaudimo treniruoklis 

1 2601,50 Eur 2020-12-21 

17 Kardio dviratis treniruoklis 1 1512,50 Eur 2020-12-21 

18 Kardio dviratis treniruoklis su 

nugaros atrama 

1 1633,50 Eur 2020-12-21 

19 Elipsinis treniruoklis 1 2117,50 Eur 2020-12-21 

20 Kojų tiesimo/lenkimo treniruoklis 1 1996,50 Eur 2020-12-21 

21 Kojų spaudimo treniruoklis „Leg -

Pres“ 

1 2662,00 Eur 2020-12-21 

22 Pečių/kojų treniruoklis  1 1815,00 Eur 2020-12-21 

23 Krūtinės suvedimo/pečių 

treniruoklis 

1 1815,00 Eur 2020-12-21 

24 Multifunkcinis treniruoklis 5 vietų 1 7868,00 Eur 2020-12-21 
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VII SKYRIUS 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTO VIDAUS 

AUDITO SKYRIAUS, KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO 

TARNYBOS, KITŲ INSTITUCIJŲ PATIKRINIMO IŠVADOS 
 

 

Kauno miesto savivaldybės administracijos centralizuoto vidaus audito skyriaus, Kauno 

miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos, kitų institucijų patikrinimų nebuvo atlikta, išvadų 

negauta. 

VIII SKYRIUS 

KITA SVARBI SU ĮSTAIGOS VEIKLA SUSIJUSI INFORMACIJA 

 

2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis mokykloje buvo sukomplektuotos 55 sportininkų 

ugdymo grupės. Iš jų 27 pradinio rengimo, 13 meistriškumo ugdymo, 10 meistriškumo tobulinimo 

ir 5 didelio meistriškumo sportininkų grupės. 2020 metų pabaigoje mokyklą lankė 453 sportininkai.  

Lyginant su 2019 metais, bendras mokyklą lankančių sportininkų skaičius padidėjo.  

Siekiant gerinti Kauno sporto mokyklos „Bangpūtys“ veiklos efektyvumą, būtina papildyti 

sportininkus treniruojančių, patirties turinčių trenerių komandą jaunais, šiuolaikiškais treneriais, 

gerinti jų įdarbinimo bei darbo užmokesčio sąlygas, stiprinti sporto trenerių atsakomybę už jų darbą 

ir rezultatus. 

 Šiuolaikinės gyvenimo aktualijos bei emigracija lėmė, kad atrasti tinkamą išsilavinimą 

turinčių perspektyvių specialistų darosi vis sunkiau. Dėl šios priežasties, reikėtų bendradarbiauti su 

Lietuvos sporto universitetu, kurti bendras buriavimo, baidarių ir kanojų irklavimo bei irklavimo 

trenerių rengimo programas, aptariant mokomosios praktikos bei nuolatinio įdarbinimo galimybes 

mokykloje. 

Kauno sporto mokykla „Bangpūtys“ siekia teikti kokybiškas paslaugas ir tenkinti Kauno 

miesto vaikų ir jaunimo poreikį sportuoti, sudarant sąlygas perimti sportinę patirtį, plėtojant savo 

gebėjimus, bendradarbiavimo įgūdžius, stiprinant ryšius tarp ugdytinių, trenerių, tėvų ir kitų 

bendruomenių.  

2020 m. Kauno miesto savivaldybė reikšmingai prisidėjo finansuodama mokyklos 

infrastruktūros gerinimą, veiklą ir kitas vaikų įtraukimo į sporto veiklas priemones.  

 

 

_Direktorius_______________________           _________________               _Rimantas Vilkas 

Įstaigos  (vadovo pareigų pavadinimas)                              (parašas)                                       (vardas ir pavardė) 
 

 

 

SUDERINTA 


