
 

 

BĮ „PALANGOS INVESTICIJŲ VALDYMAS“ 

 
Biudžetinė įstaiga. Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 49197, el. p. info@piv.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304159775 
 

2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

I. BENDROJI DALIS 

BĮ „Palangos investicijų valdymas“ yra savivaldybės biudžetinė įstaiga (toliau – Įstaiga), kurios 

pagrindinė funkcija yra efektyvinti sportinę ir kultūrinę veiklą Palangoje bei racionaliai valdyti ir 

disponuoti administravimo veiklai patikėtu savivaldybės nekilnojamu turtu. Įstaiga yra juridinis asmuo, 

kurio steigėjas yra Palangos miesto savivaldybės taryba, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį 

savarankiškumą, valdo, naudoja ir disponuoja jam steigėjo patikėjimo teise perduotą turtą, vadovaudamasis 

teisės aktais ir steigėjo sprendimais. 

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais, Palangos miesto savivaldybės teisės aktais (Tarybos sprendimais, savivaldybės 

mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais), kitais teisės aktais bei Įstaigos 

nuostatais. 

Įstaiga veiklai vykdyti naudojasi Palangos miesto savivaldybės patikėjimo teise suteiktomis 

patalpomis Palangoje: Vytauto g. 112 (administracinės patalpos), Kretingos g. 23 (baseinas su 

sveikatingumo centru), S. Dariaus ir S. Girėno g. 27A (tradicinių amatų studija), S. Daukanto g. 24 / S. 

Dariaus ir S. Girėno g. 13 (pastatas-parodų paviljonas), Gėlių a. 1A (sporto bazės pastatas). 

Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 11 d. sprendimu Nr. T2-126 „Dėl viešosios 

įstaigos „Palangos investicijų valdymas“ pertvarkymo į biudžetinę įstaigą „Palangos investicijų 

valdymas“ ir turto perdavimo“, Įstaiga pertvarkyta iš viešosios į biudžetinę įstaigą ir jai nustatytas 

didžiausias leistinas pareigybių skaičius – 54 etatai. 

2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis, įstaigoje dirbo 47 darbuotojai. 

Etatai Patvirtinta Užimta Faktinis darbuotojų skaičius 

Direktorius 1 1 1 

Direktoriaus pavaduotojas 2 2 2 

Administratorius 13 9,5 11 

Buhalteris 2 1 2 

Energetikas 1 1 1 

Vadybininkas 5 3 4 

Gelbėtojas 8 8 8 

Valytojas 13 11 14 

Rūbininkas 2 2 2 
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Turto valdymo inžinierius 1 0,5 1 

Ūkvedys 1 1 1 

Iš viso: 49 40 47 

2021 m. karantino laikotarpiu Įstaiga ieškojo papildomų veiklų, kuriomis galėtų padėti 

Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui, Palangos asmens sveikatos priežiūros centrui, Palangos 

senajai gimnazijai, S.  Kulikauskienės  įmonės  bendrosios  praktikos gydytojo centrui, Palangos miesto 

savivaldybei ir jai pavaldžioms įstaigoms vykdyti pavestas funkcijas: izoliuotų žmonių apgyvendinimas, 

gydytojų ir laboratorinių tyrimų vežiojimas, užsikrėtusių asmenų apklausa telefonu, pagalba organizuojant 

asmenų skiepijimą, patalpų remontas ir kt. 

II. ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI IR PAGRINDINĖS VEIKLOS SRITYS 

Įstaigos pagrindinės veiklos sritys ir tikslai apibrėžti Įstaigos nuostatuose ir metiniame veiklos 

plane. Veiklos tikslai yra ilgalaikiai ir tęstiniai, jais siekiama tinkamai įgyvendinti Palangos miesto 

savivaldybės tarybos Įstaigai deleguotas funkcijas. 

Veiklos tikslai Veiklos sritys 

1. Efektyvinti kultūrinę veiklą Palangoje 12.1. teikti kokybiškas tarptautinius standartus 
atitinkančias viešąsias paslaugas, susijusias su 
kultūros, meno sklaida, ikimokykliniu ugdymu, 
vaikų ir suaugusiųjų neformaliuoju švietimu, kūno 
kultūros ir sporto plėtojimu; 
12.11. skatinti vietos gyventojų domėjimąsi kultūra, 
tradicijomis ir paveldu; 

2. Efektyvinti sportinę veiklą Palangoje 12.1. teikti kokybiškas tarptautinius standartus 
atitinkančias viešąsias paslaugas, susijusias su 
kultūros, meno sklaida, ikimokykliniu ugdymu, 
vaikų ir suaugusiųjų neformaliuoju švietimu, kūno 
kultūros ir sporto plėtojimu; 
12.13. skatinti gyventojus rūpintis savo sveikata ir 
puoselėti sveiką gyvenseną; 
12.14. rengti ir įgyvendinti kūno kultūros ir sporto 
plėtojimo, sveikos gyvensenos programas; 
12.15. organizuoti ir vykdyti vandens sporto 
renginius; 
12.16. padėti savivaldybės administracijai 
įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės kūno 
kultūros ir sporto veiklos programą; 
12.17. didinti sportinės veiklos efektyvumą ir 
gerinti sporto veiklos įvaizdį; 
12.18. organizuoti gyventojų poilsį, plėtojant kūno 
kultūrą ir sportą; 

3. Racionaliai valdyti ir disponuoti administravimo 
veiklai patikėtu Savivaldybės nekilnojamu turtu 

12.19. vykdyti kitas su įstaigos tikslais susijusias 
veiklas; 

4. Vykdyti projektines veiklas, teikiant paraiškas 
įvairiems fondams 

12.12. efektyviai įgyvendinti projektus ir 
pasinaudoti ES struktūrinių fondų ir kitų 
finansavimo priemonių finansine parama; 
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III. ĮSTAIGOS VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO REZULTATAI 

2021 m. vasario 8 d. BĮ „Palangos investicijų valdymas“ direktoriaus įsakymu Nr. V-3 patvirtintas 

Įstaigos 2021 metų veiklos planas (suderintas 2021 m. vasario 5 d. Palangos miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-119). 

Planinga veikla ir tinkamai parinkta viešinimo strategija, inovatyvių priemonių panaudojimas, 

veiklų tęstinumas ir atsinaujinimas prisidėjo prie sėkmingo 2021 metų veiklos plano įgyvendinimo. 

Įstaigos 2021 m. veiklos plano tikslai 

1. Efektyvinti kultūrinę veiklą Palangoje; 

2. Efektyvinti sportinę veiklą Palangoje; 

3. Racionaliai valdyti ir disponuoti administravimo veiklai patikėtu savivaldybės nekilnojamu 

turtu; 

4. Vykdyti projektines veiklas, teikiant paraiškas įvairiems fondams; 

5. Gerinti Įstaigos materialinę bazę ir kelti darbuotojų kvalifikaciją; 

6. Įstaigos nenutrūkstamos veiklos užtikrinimas. 

Įstaigai paskirtų renginių organizavimas 

Dėl 2021 m. įvesto karantino buvo draudžiami visi atvirose ir uždarose erdvėse viešose vietose 

organizuojami komerciniai ir nekomerciniai kultūros, pramogų, sporto renginiai, šventės, mugės, festivaliai 

ar kiti tam tikrą laiką trunkantys organizuoti žmonių susibūrimai viešojoje vietoje iš anksto nustatytu laiku, 

todėl buvo atšaukti 2021 m. veiklos plane numatyti renginiai: Gintarinis šeštadienis, Festivalis „Myliu 

Palangą“, Šventinis vakaras „Gintarinė snaigė“.  

Nors veiklos plane numatyti renginiai buvo atšaukti, įstaiga intensyviai ieškojo naujų renginio 

formų, kurios būtų patrauklios Palangos bendruomenei. 2021 m. vasarą, atlaisvėjus karantino ribojimams, 

pasiūlėme dienos festivalį „Myliu Palangą – šimtmečio vasara“, kurio metu vyko Palangos miesto vaikų 

kolektyvų pasirodymai, sportinės veiklos, aitvarų dirbtuvės, paplūdimyje svečiai galėjo pasigerėti aitvarų 

fiesta. Festivalio metu vaikų užimtumu rūpinosi animatoriai (didelių muilo burbulų pūtimas, spalvotų 

šukuosenų darymas, lobio ieškojimas ir estafetės). Taip pat festivalio metu skambėjo Voldemars Petersons, 

Rūta Mur, grupės „Velvet“ ir „Planeta Polar“ koncertai. 

Vaikų stovyklų organizavimas 

2021 m. Įstaiga sėkmingai įvykdė tęstinį projektą „Aqua vaikai“. 2021 m. projektą papildė nauja 

stovyklos programa – „Terra vasara“. Stovyklose sudalyvavo net 120 vaikų, suorganizuota dvylika 

stovyklos pamainų, tarp kurių ne tik mažieji palangiškiai, bet ir vaikai iš įvairių Lietuvos miestų.  

Stovyklos „Terra vasara“ dalyviai išbandė įvairias sportines veiklas, tokias kaip kikbokso 

treniruotės, aerobikos užsiėmimas, dalyvavo sporto varžybose, jų laukė įvairios edukacijos tokios kaip 
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keramika, gintaro apdirbimas, erdviniai lankstiniai. Vaikai taip pat turėjo galimybę dalyvauti veiklose 

lavinančiose intelektualinius, emocinius ir socialinius gebėjimus (dailės terapija, etiketo pamokėlė, 

kvėpavimo pratimai). 

Stovyklos „Aqua vasara“ dalyviai baseine praleido net 56 val. – vaikai susipažino su saugaus 

elgesio vandenyje taisyklėmis, išmoko taisyklingai kvėpuoti vandenyje, išmoko plaukimo pradmenų arba 

pagilino plaukimo žinias, dalyvavo estafetėse ir vandens žaidimuose bei mėgavosi vandens pramogomis 

Palangos baseino sveikatingumo erdvėje. Vaikai ne tik mokėsi plaukti, taip pat dalyvavo įvairiose 

edukacinėse veiklose, lavinančiose intelektualinius, emocinius ir socialinius gebėjimus. 

Veiklos buvo organizuojamos bendradarbiaujant su kitomis Palangos miesto įstaigomis. 

Kultūros renginių projektų įgyvendinimas Palangos erdvėse 

2021 m. Įstaiga įgyvendino projektą „Regioninių žvejybos tradicijų puoselėjimas“. Jūros ir žvejų 

diena tapo pirmuoju jungtiniu BĮ „Palangos investicijų valdymas“ ir Palangos kultūros ir jaunimo centro 

bendru projektu, kuris pasiūlė išskirtinę įvairiapusę programą kiekvienam skoniui. Renginio išlaidos sudarė 

4917 Eur, iš kurių 4609 Eur sudarė Europos  jūrų  reikalų  ir  žuvininkystės fondo ir Lietuvos valstybės 

biudžeto lėšos. 

Pateikus vaikų vasaros poilsio programų konkurso paraišką, Įstaiga suorganizavo papildomą 

stovyklos „Terra vasara“ pamainą, kurioje nemokamai dalyvavo socialiai remtinų šeimų vaikai. Stovyklos 

išlaidos sudarė 1000 Eur, kurios buvo padengtos projekto lėšomis. 

2021 m. Įstaiga pateikė Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamo projekto „Praktiniai 

mokymai: kultūra, aš ir tu“ paraišką, kurios vertinimas bus atliekamas 2022 metų pavasarį. 

Palangos baseino išlaikymas iš Įstaigos pajamų 

Palangos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T2-216, pasibaigus 

baseino su sveikatingumo centru statybos darbams, nuspręsta perduoti Įstaigai patikėjimo teise valdyti, 

naudoti ir disponuoti valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšomis statomą objektą – baseino su 

sveikatingumo centru pastatą, esantį Kretingos g. 23, Palangoje. 2019 m. kovo 1 d. Palangos baseinas buvo 

oficialiai atidarytas. 
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2021 m. Palangos baseine sulaukta apie 80 tūkstančių lankytojų apsilankymų, vidutiniškai apie 12 

tūkstančių apsilankymų per mėnesį. Iš pateiktų duomenų matyti, kad 2021 m. pirmame pusmetyje 

Palangos baseino lankytojų beveik nebuvo. Tam įtakos turėjo tai, kad Įstaiga tuo laikotarpiu negalėjo teikti 

paslaugų dėl Lietuvoje paskelbto karantino režimo. 

 

 

2021 m. iš baseino veiklos gauta apie 584 tūkstančiai eurų pajamų. Palangos baseino gautos 

pajamos prisidėjo prie kokybiškų baseino paslaugų kūrimo bei nemokamų renginių įvairovės vietos 

bendruomenėms ir atvykusiems svečiams. 
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2021 m. Palangos baseinas vykdydamas veiklą išsilaikė iš gautų pajamų be papildomo Palangos 

miesto savivaldybės finansavimo. 

 

Išlaidos Darbo 
užmokestis 

Komunalinės 
paslaugos 

Treneriai Švaros ir 
higienos 

prekės 

Objekto 
priežiūra 

Remontai Parduotuvės 
prekės 

Ūkinės 
prekės 

Kanceliarinės 
prekės 

Suma 323437 € 145439 € 35460 € 23477 € 13534 € 11170 € 9963 € 4206 € 707 € 

2021 m. Palangos baseino išlaidos buvo apie 567 tūkstančius eurų, kurias sudarė darbuotojų darbo 

užmokestis (57 proc.), komunalinės paslaugos (26 proc.) ir kitos išlaidos (17 proc.). 

Palangos baseine išnuomotos patalpos sporto salei, kavinei ir masažo kabinetui. 2021 m. už šių 

patalpų nuomą gautos pajamos sudarė 23749 Eur. 

Palangos miesto savivaldybės gyventojų mokymo plaukti programos įgyvendinimas 

2021 m. didinant mokymo plaukti paslaugų prieinamumą, kai baseinas galėjo vykdyti veiklą, 

įgyvendinome Palangos miesto savivaldybės gyventojų mokymo plaukti programos priemonių planą, 
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patvirtintą Palangos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T2-195 „Dėl 

Palangos miesto savivaldybės gyventojų mokymo plaukti programos patvirtinimo“. 2021 m. Palangos 

moksleiviai baseine nemokamai apsilankė apie 15000 kartų, taip savivaldybė suteikė galimybę vaikams 

galimybę išmokti plaukti. 

 

2021 m. didžiausią dalį nemokamų apsilankymų sudarė vaikai iš Vlado Jurgučio pagrindinės 

mokyklos (6885), Baltijos pagrindinės mokyklos (3795) ir sporto centro (2310). 

Plaukimo varžybos Palangos baseine 

2021 m. lapkričio 26-27 d. Palangoje vyko Lietuvos vaikų plaukimo čempionatas 25 m baseine. 

Pirmą kartą startavo ir Palangos sporto centro komanda. Viso dalyvavo 20 komandų. 

Vandens aerobika, mankštos, treniruotės, pirties programos Palangos baseine 

2021 m., kai baseinas galėjo vykdyti veiklą, nuolat vyko nemokami vandens aerobikos 

užsiėmimai, įvairios mankštos ir treniruotės vandenyje bei pirties programos. 2021 m. baseine įvyko apie 

1600 užsiėmimų, iš jų apie 300 nemokamų sveikatos stiprinimo užsiėmimų. 

Įstaiga į Palangos baseino veiklas įtraukė įvairių amžiaus grupių asmenis, taip sudarydama sąlygas 

jiems tenkinti savo sportinius ir sveikatinimo poreikius. 

Sporto projektų įgyvendinimas Palangos baseine 

2021 m. Įstaiga pateikė paraišką Sporto rėmimo fondo projektų atrankos konkursui dėl sporto 

projekto „AQUA ABC“ įgyvendinimo Palangos baseine, skatinančio fizinio aktyvumo plėtrą. Įstaigos 

pateikta paraiška atitiko administracinės atitikties tinkamumo vertinimo kriterijus ir toliau bus atliekamas 

paraiškos turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimas. 

Sporto bazės pastato išlaikymas iš Įstaigos pajamų 
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Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 12 d. sprendimu Nr. T2-104, nuspręsta 

perduoti Įstaigai Palangos miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą – sporto bazės pastatą 

(esantis Gėlių a. 1A, Palangoje, kurio bendras plotas – 1661,39 kv. m.), valdyti, naudoti ir disponuoti juo 

patikėjimo teise Įstaigos nuostatuose numatytai veiklai vykdyti. Pastato paskirtis – trumpalaikio 

apgyvendinimo paslaugų teikimas Palangoje viešintiems sportininkams ir kitiems miesto svečiams. 

 

2021 m. sporto bazės pastate buvo apgyvendinta apie 5 tūkstančius klientų. 

 

2021 m. iš sporto bazės objekto gauta apie 133 tūkstančius eurų pajamų. Gautos pajamos prisidėjo 

prie kokybiškų apgyvendinimo paslaugų kūrimo sportininkams ir atvykusiems svečiams. 
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2021 m. sporto bazės objektas vykdydamas veiklą išsilaikė iš gautų pajamų be papildomo Palangos 

miesto savivaldybės finansavimo. 

 

Išlaidos Darbo 
užmokestis 

Komunalinės 
paslaugos 

Reklama Skalbimas Ūkinės 
prekės 

Objekto 
priežiūra 

Rinkliava Remontas Švaros ir 
higienos 

prekės 

Suma 26543 € 19262 € 10776 € 5613 € 4182 € 3547 € 3475 € 2733 € 1319 € 

2021 m. sporto bazės objekto išlaidos buvo apie 77 tūkstančius eurų, kurias sudarė darbuotojų 

darbo užmokestis (34 proc.), komunalinės paslaugos (25 proc.)., reklama (14 proc.) ir kitos išlaidos. 

Kitais metais, suderinus su Palangos miesto savivaldybe ir atsakingomis institucijomis, 

planuojame parengti šio objekto galimybių studiją ir investicinį projektą. 
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Tradicinių amatų studijos pastato išsilaikymas 

Palangos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T2-130, nuspręsta 

perduoti Įstaigai Palangos miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą – tradicinių amatų 

studijos pastatą (esantis S. Dariaus ir S. Girėno g. 27A, Palangoje, kurio bendras plotas – 139,3 kv. m.), 

valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Įstaigos nuostatuose numatytai veiklai vykdyti. 

Nuo 2020 sausio 1 d. viešo konkurso būdu penkių metų laikotarpiui išnuomotas patikėjimo teise 

valdomas tradicinių amatų studijos pastatas. Turto naudojimo paskirtis – Palangos menininkų kūrinių 

parodoms, dailės, keramikos, fotografijos, gintaro, lino edukacijų veikloms vykdyti. 

2021 m. už šio pastato nuomą gautos pajamos sudarė 2212 Eur. 

Pastato-parodų paviljono išsilaikymas 

Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 11 d. sprendimu Nr. T2-126 nuspręsta 

perduoti Įstaigai patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti pastatą-parodų paviljoną, esantį S. 

Daukanto g. 24, Palangoje. 

Nuo 2020 spalio 1 d. viešo konkurso būdu išnuomotas patikėjimo teise valdomas pastatas-parodų 

paviljonas. Turto naudojimo paskirtis – menininkų kūrinių parodų, fotografijos, edukacijų, seminarų, 

švenčių ir kultūros renginių, kūrybinių dirbtuvių, bendradarbystės ir viešojo maitinimo veiklai vykdyti. 

2021 m. už šio pastato nuomą gautos pajamos sudarė 9027 Eur. 

Kitais metais, suderinus su Palangos miesto savivaldybe ir atsakingomis institucijomis, 

planuojame parengti šio objekto galimybių studiją ir investicinį projektą. 

Administracinių patalpų išlaikymas iš Įstaigos pajamų 

Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T2-36, nuspręsta 

perduoti Įstaigai Palangos miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą – pastato dalies patalpas 

(esančias Vytauto g. 112, Palangoje, kurių bendras plotas – 48,29 kv. m.), valdyti, naudoti ir disponuoti 

jomis patikėjimo teise Įstaigos nuostatuose numatytai veiklai vykdyti. Patalpų paskirtis – administracinės 

patalpos. 



 

 

11 

 

 

2021 m. Įstaigos administracija persikėlė į naujai įrengtas administracines patalpas, kurioms įrengi 

buvo pagaminti reikiami baldai, įsigyta buitinė technika ir trūkstama kompiuterinė įranga. Administracinės 

patalpos buvo įrengtos iš Įstaigos gautų pajamų be papildomo Palangos miesto savivaldybės finansavimo. 

 

Išlaidos Komunalinės 
paslaugos 

Ūkinės 
prekės 

Baldai Komunikacinės 
paslaugos 

Kompiuterinė 
įranga 

Buitinė 
technika 

Kanceliarinės 
prekės 

Suma 908 € 669 € 7238 € 362 € 1901 € 330 € 306 € 

2021 m. administracinių patalpų įrengimo didžiausią išlaidų dalį sudarė baldai (62 proc.). 

Mokymai Įstaigos darbuotojams 

2021 m. darbuotojų mokymams išleista 1641 Eur, kvalifikaciją kėlė dvylika Įstaigos darbuotojų, 

kurie dalyvavo: mokymuose „Darbuotojų sauga ir sveikata“, mokymuose „Ką turi žinoti viešojo sektoriaus 

subjekto vadovas organizuojant finansinę veiklą ir darbo santykius“, mokslinėje-praktinėje konferencijoje 

„Psichosocialinė darbo aplinka: pandemijos pamokos ir iššūkiai“, mokymuose „Rašymas be ašarų: nuo 

komentaro Feisbuke iki reklaminės kampanijos“, seminare „Kaip nepritrūkti idėjų“, seminare 

„Kūrybiškumo raumens treniruotė“, seminare „Vizuali kalba“, mokymuose „Vienas lauke ne karys: 
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bendradarbiavimo tinklų mezgimas ir verslumas“, seminare „Kaip skatinti aukštyje dirbančių darbuotojų 

atsakingus ir saugius veiksmus darbo vietoje“, seminare „Darbuotojų sauga ir sveikata. Darbas pandemijos 

metu ir kitos aktualijos“, mokymuose „Privalomoji pirmoji pagalba“, mokymuose „Psichoanalizės rizikos 

vertinimas“, mokymuose „DSS teisinio reguliavimo aktualijos ir probleminės sritys praktikoje“, 

mokymuose „Viešojo sektoriaus duomenų apsauga“, mokymuose „Pristatymų rengimas“, mokymuose 

„Bendrauk ir dalykis turiniu internete: skaitmeninių nuotraukų apdorojimas ir saugus dalijamasis“, 

mokymuose „Viešųjų pirkimų ABC“, mokymuose „Viešojo ir privataus sektorių partnerystės aktualijos. 

Privataus subjekto atranka“, seminare „Kaip efektyviai spręsti konfliktus“, mokymuose „Dokumentų 

valdymo procesų optimizavimas: kaip atsisakyti popierinių dokumentų“, mokymuose „Bendrauk ir dalykis 

turiniu internete: dokumentų kūrimas internete ir dalijimasis su kitais“. 

Racionalus Įstaigos turimų lėšų panaudojimas 

2021 m. Įstaiga vykdydama savo funkcijas iš gautų pajamų investavo į teikiamų paslaugų kokybę 

ir valdomų objektų vertės didinimą. Nors dėl 2021 m. įvesto karantino buvo uždrausti visi atvirose ir 

uždarose erdvėse viešose vietose organizuojami komerciniai ir nekomerciniai kultūros, pramogų, sporto 

renginiai, šventės, mugės, festivaliai – Įstaiga sugebėjo išlaikyti valdomus objektus. 

2021 m. gavome pajamų už vykdomą veiklą patikėjimo teise valdomose objektuose. Tai leido 

atnaujinti sporto bazės pastatą ir kokybiškai prižiūrėti visus valdomus objektus. Įstaigos finansiniai ištekliai 

buvo valdomi planingai ir taupiai. Nuolat buvo vykdomi viešieji pirkimai, atlikta turto inventorizacija. 

 

2021 m. karantino metu iš savivaldybės biudžeto buvo pervesta 206 tūkstančiai eurų, Įstaiga 

grąžino į savivaldybės biudžetą 27 tūkstančius eurų. 
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2021 m. iš Įstaigos veiklos gaunamos pajamos ženkliai sumažėjo. Šiam Įstaigos pajamų 

sumažėjimui įtakos turėjo Lietuvoje paskelbtas visuotinis karantinas ir taikomi įvairūs ribojimai. Dėl 

taikytų ribojimų negalėjo veikti baseinas, turto nuomininkai negalėjo vykdyti veiklos, todėl buvo atleisti 

nuo nuomos mokesčio mokėjimo. 

 

Pajamos Baseinas Apgyvendinimas Renginių 
organizavimas 

Nuoma Draudimas Parama 

Suma 584111 € 132670 € 55667 € 38389 € 844 € 127 € 

Didžiausią Įstaigos pajamų dalį sudarė baseino veikla (72 proc.). 
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Išlaidos Baseinas Apgyvendinimas Administracija Renginių 

organizavimas 

Suma 568113 € 77451 € 261022 € 49034 € 

Didžiausią Įstaigos išlaidų dalį sudarė baseino išlaikymas (59 proc.). 

IV. BIUDŽETO SUVESTINĖ 

Įstaigos veikla finansuojama iš gaunamų pajamų, kurios yra pervedamos į savivaldybės biudžetą. 

Įstaiga teikia mokamas paslaugas, gautas lėšas naudoja veiklos funkcijoms vykdyti. 2021 metais Įstaigos 

finansiniai ištekliai buvo valdomi planingai ir taupiai. 

Pavadinimas Patvirtinti ataskaitinio 
laikotarpio asignavimai 

Gauti asignavimai Panaudoti asignavimai 

Pajamos už teikiamas 
paslaugas (4.2.1.3.1.) 

655150 627037,87 627037,87 

Savivaldybės biudžetas 
(4.2.1.3.1.) 

179582,26 179582,21 179582,21 

Faktiškos įmokos už paslaugas į savivaldybės biudžetą – 627037,87 Eur. Gauta iš savivaldybės 

biudžeto per ataskaitinį laikotarpį – 627037,87 Eur, iš jų: darbo užmokestis – 362497,78 Eur, socialinio 

draudimo įmokos – 5173,57 Eur, mitybos išlaidos – 3462 Eur, medikamentų ir medicininių prekių bei 

paslaugų įsigijimo išlaidos – 476,98 Eur,  ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos – 114,52 Eur, 

transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos – 753,40 Eur, aprangos ir patalynės įsigijimo 

bei priežiūros išlaidos – 726,67 Eur, komandiruočių išlaidos – 323,70 Eur, materialiojo ir nematerialiojo 

turto nuomos išlaidos – 3734,06 Eur, materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo 

išlaidos – 3670,42 Eur, kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 1122,79 Eur, komunalinių paslaugų įsigijimo 

išlaidos – 107616,26 Eur, Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 5457,22 Eur, 

kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 130361,51 Eur, darbdavių socialinė parama – 1637,99 Eur, kito 

ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos – 2460,02 Eur. 

Karantino metu gauta iš savivaldybės biudžeto per ataskaitinį laikotarpį – 179582,21 Eur, iš jų: 

darbo užmokestis – 174150,38 Eur, socialinio draudimo įmokos – 5431,83 Eur. 

Išlaidos

Baseinas Apgyvendinimas Administracija Renginių organizavimas
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V. IŠVADOS 

2021 m. Įstaiga savo veiklą vykdė pagal patvirtintą metinį veiklos planą, įgyvendino visus 

numatytus tikslus ir metines užduotis, kurių neapribojo Lietuvoje įvestas karantino laikotarpis. 

2021 m. Įstaigai buvo finansiškai sudėtingi dėl apribotos veiklos karantino metu, todėl sumažėjo iš 

Įstaigos veiklos gautos pajamos, tačiau finansinius metus Įstaiga baigė neturėdama įsiskolinimų. Nors dėl 

įvykusios sudėtingos epidemiologinės situacijos Įstaiga negavo dalies pajamų, taip pat patyrė neplanuotų 

papildomų išlaidų, tačiau gautų pajamų užteko išlaikyti valdomus objektus. 

Įstaiga organizavo originalius renginius, kuriais buvo siekiama sudominti Palangos bendruomenę, 

skatinti ją įsijungti į vykdomas veiklas, turiningiau praleisti laisvalaikį, įgyti naujų patirčių ir žinių. 

Įstaiga materialinius ir finansinius išteklius naudojo racionaliai, daug dėmesio skirdama naujų 

veiklų atsiradimui, darbuotojų kvalifikacijos kėlimui ir įgytų kompetencijų pritaikymui praktinėje veikloje. 

Įstaiga savo veikla siekia ir sieks būti modernia, vietos tradicijas puoselėjančia ir naujas kuriančia, 

profesionalaus meno sklaidą, vaikų, jaunimo, senjorų užimtumą, sveikatinimą, laisvalaikį ir pramogas 

organizuojančia, bendruomenės kultūrinius ir sportinius poreikius tenkinančia įstaiga. 

 

Direktorius Egidijus Palevičius 
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