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2O2I METI] VEIKLOS ATASI(AITA

lsrArcos vADovo zoDrs

Vie5oji istaiga I(laipedos futbolo mokykla - tai rnodemi f'utbolo sporto mokymo istaiga
su SiuolaikiSka spofio baze, sudalanti optir,ralias s4lygas sportuoti bei siekti aukitq sportiniq
rezultattl vaikams ir jaunirnui. Mokykla jkurta 1975 metais. Tai didZiausia respublikoje futbolo
mokymo istaiga, kuriojc futbolo abecelcs rnokosi 850 mokiniq.

Futbolo mokykla vykdo vaikq, jauniq ir jaunirno sporlini rcngimE. vysto sveikat4
stiprinandi4 k[no kult[r4, mcgcjq bci ncigaliqjq sport4, populiarina futbolo sporlo 5ak4, ugdo
aukStos kvalifikacijos, visapusi5kai i5silavinusius t'utbolininkus, rengia juos Lretuvos rinktrnems,
orgamzuoja ir rengia futbolo varZybas bei kitus sporlinius renginius. Kartu su miesto, Salies ir
uZsienio sporto organizacijornis vysto bcrrdr4 sporling veikl4, sudaro s4lygas l'.utbolo mokyklos
nariq fiziniatr ir dvasiniam tobulejimui.

lki 2021 -03-3 I Futbolo mokykla buvo biudZetine istaiga. Klaipcdos micsto savivaldybcs
tarybos 2020-10-29 sprer,din-ru Nr.T2-241 Bl I(laipedos futbolo spofto niokykla buvo pertvarkyta i
vieSqj4 f staig4 Klaipedos lutbolo mokykl4. Nuo 2021 m. birZelio 22 d. Klaipedos miesto
savivaldybes admir.ristracijos direktoriaus isakymu Nr.AD 1 -798 dalininku priimtas konkursq
lairnejEs buvgs mokyklos aukletinis Roberlas Poikus. Siuo mctu istaigos dalininkais yra Klaipcdos
miesto savivaldybe (3 iS 4 dalys) ir Robcrtas PoSkus (l iS 4 dalis).

Mokyklojc vaikus futbolo abcceles moko 20 aukit4ji universitetini i5silavinim4 turindiq
treneriq. l7 i5 jq turi FIFA licencijas I FIFA PRO, 6 FIFA A, 9 FIFA B, 1 FIFA C. f domus laktas

- 12 treneriq kaZkada patys buvo Futbolo rnokyklos mokiniais.
Mokykloje sportuoja 850 rnokiniq. NeZilrint i uZsitgsusi4 koronaviluso pandcmij4, 2021

rnetais mokiniq skaidius nc tik r.rcsurnaZcjo, bot ir gerokai iSaugo. Mhsq istaigoje ugdorni ne tik
aukStojo sportinro rneistriikumo sportininkai. Vykdorna ir socialine veikla. Yra 16 nefbrmaliojo
ugdyn'ro grupiq. Ikurtos 2 nejgaliqjq ugdyrro grupes, kuriq mokiniai respublikojo pasiokc aukitq
rezultatq. Lietuvos Specialios Olimpiados futbolo tcstq dempionatuose, vykusiuose praejusiq rnetq
kovo-geguZes menesiais, nugaletojais tapo du rnDstl rnokyklos aukletiniai. Su neigalirjq vaikq
grupemis dirba iios srities specialistai Olesia Matulcvidiene ir Saulius Pocius.

Mokykloje ikurtos 3 skirtingo amZiaus mcrginq ir rnergaidiq grupes. Praejusiais metais
Lictuvos mcrgiur-1 tutbolo dempioriatuose Klaipedos FM aukletines rTet dvejose amZiaus grupese
(WU- 13 ir WU- 1 I ) i5kovojo antr4sias vietas ir pasidabino sidabro medaliais. Rugpjldio menesl
klaipedietes debiutavo naujai ikurtojc [.ietuvos U-15 merginq Elitincjc lygojc. {pusejus
dempionatui, Klaipedos FM jaunosios futbolininkcs yra tutrryrines lenteles virSujc.

NoZiurint I koronaviruso pandemij4, pasibaigusiame 2020-2021 rn. sezonc Klaipcdos
futbolo mokyklos rozultatai yra labai aukiti. Oficialiuosc LVJTJFA rengiamuose dcmpionatuosc
beveik visose amZiaus grupcsc klaipedrediai yra tarp prizininkq, o ll-13 FM ekipa tapo Lictuvos
dempionc.

2021 mctais Lictuvos nacionalineje rinktinejo ruugtyriavo 3 buvg Klaipcdos futbolo
mokyklos auklctiniai. I'raejusiais rnetais i ivairias Lietuvos jaunudiq, jauniq ir jaunimo rinktines
buvo kviediami 1tl mhsq n'rokyklos mokiniq.
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I SKYRIUS
BENDROJI INF'ORMACIJA

lstaigos kodas I 9045701 0
Adresas: ParyZiaus Komunos 16A
Tel.: +370 4(t 383-547 , el. pa5tas: klaipcdosfir(ilbattqulltil:.11,
L'rtcmctinis adresas : https ://www.klaipedosfil.lt/
lstaigos vadovas: Direktorius Audrius Tuta

1 lcntcl6. Informacija apie istaigos dalininkus ir kickvieno jq lnaIq vcrtg finansiniq
mctq pabaigojc ir pra6jusiq linansiniq metq pabaigoje.

Eil. Nr. f staigos dalininko pavadinimas

fstaigos dalininko inaSq vertd finansiniq
metu pabaiqoie, Eur

2020 m.
(praciti matai)

2021 m.
(a t a s lcri t i ni a i mc I ai )

1. Klaipedos n-ricsto savivaldybc
Buvo BJ

51 0 000

2. Roberlas Poikus 25 000

fstaigos veiklos pobtidis, paskirtis', pagrindin6s veiklos sritys.
Futbolo mokykla vykdo vaikr"1, jauniq ir jaunimo spoftini rengim4, sveikat4 stiprinandiq

khno kulthrq, megejq bei nelgaliqjq spofiQ, vysto ir populiarina futbolq, ugdo auk5tos kvalifikacijos,
visapusiSkai iSsilavinusius futbolininkus, rer.rgia juos Lietuvos rinktir.rems, organizuoja ir reugia
lutbolo varZybas bei kitus sporlinius lenginius, kartu su tniesto, Salies ir uZsienio spotto
otganizacijomis vysto bendr4 sporting veiklq, sudaro s4lygas Futbolo mokyklos nariq tizinian'r ir
dvasiniam tobulejimui.

Misija. Rengti aukito lygio litbolininkus, galindius deramai atstovauti Klaipedos miest4
Salies der,rpionatuose bei Lictuvos nacionalines rinktines tarptautinese varZybose.

Vizija. Tapti vakarq regiouo tutbolo sporto Sakos centru, kurio rezultatas pasitelkiant
Europos futbolo vystyrno gerEj4 praktik4 b[tq orientuotas I sekmingil veikl4, stabilum4 ir
tobulejim4 modemaus valdymo srityje.

II SKYRIUS
VEIKLOS REZULTATAI

2.1. Pasickimai igwendinant istaigos strategini veiklos plan4 (SVP)

2 lentelt. Informacija apic rezultatus pasiektus igyvendinant istaigos SVP.

Eit.
Nr.

SVP elemento
pavadinimas

Informacija apie vcrtinimo kriterijus PaaiSkinimas

Kriterijaus
pavadinimas

NIato
vienetas

Planuota
kriterijaus

reikSm6

Pasiekta
kritcrijaus

reiklm0

uidavinit
pat odinimos

Nurotktmus rodiklio
patadinimos

proc. ir pan.)

Sl/P paFirti ta

kriterijaus rcikine kriterijaus reiki e

kriteqaus reikines
eqaY)tko Pasieki,
paaiikinamos

prie:astys

01 TIKSLAS. Pcr sport4 skatinti vaikq ir jaunimo saviraiSk4, rengti sportininkus, sugcbaniius
deramai atstovauti Klaip6dos miest4 ir [,ietuv4.



01.

01

Teikti
kokybiSkas
sportinio
ugdymo
proceso
organizavimo
paslaugas

Pareigybiq etatq

skaidius
ctat. )/_ )< 1/. )<

Tlencr-ir1 skaiiir-rs asm. 21 21

Treneriq, turindiq
FIFA kvalifikacing.
kategorij4 dalis,
proc,

proo. 80% 80%

SportuojandiLj q

skaiiius
asm. 850 850

Spoftuojandiqjq
gr-upiu skaidius

vnt. 49 51

Nefbmalaus
ugdymo grupiq
skaidius, vnt.

vnt. 15 l6

01.
02

Sudaryti
ugdyliniams
s4lygas
nuolat
tohulinti
sportavimo
igldiius,
pasirengti
varZyboms ir
sickti aukitq
sportiniq
rczultatq

'l arytautinlq ir
respublikiniq lurnyrq
skaidius

vnt. 52 30
Del
pandemijo.s
vyko maiiau
respublikin it1

ir
tarptautiniL!
turnyrU

Sportininkq,
dalyvawsiq
tarytautiniuose ir
respublikiniuose
tumyruose, skaiiius

ASlTI. 570 420

Ofi cialiq respublikiniq
varZybq (dcmpionatq,
pinnenybiq) skaidius

vnt. 20 20

Sportininkq,
dall.var.usiq ofi cialiose
5a1ies varZybose,
skaidius

AST1. 308 340

Sporto stovyklq
(pasjrenginlo spork)
varZybons) skaiiius

vnt. 10 10

Sportininkq,
dalywawsiq
treniruodiq stovyklose,
skaidius

asm. 180 180

Lietuvos
dempionatuose (visose
amZiaus grupese)
iSkovotrl p ziniq vietq
skaidius

vnt. 1 8

Suorganizuotrl sporto
rengiliq skaidius

vnt. 12 8
Del
pandemijos
t,ylo maiiau
renginiL!

Sporto renginiq
dalyviq skaidius

ASIII. 1400 950

01.
03

Integruoti
mokinius su
spec.
poreikiais i
futbol4

Vaikq su spec.
porcikiais grupiq
skaidius

vnt. 2 2



02 TIKSLAS. Ruoiti auk5to sportinio meistrilkumo sportininkus.

02.
01

Ugdyti aukStos

kvalifikacijos
jaunuosius
tltlrolininkus,
trcDiruoaiq
proccs4
dcrinant su
bcIdruoju
lavinimu

Klaipcdos tutbolo
mokyklos rnokiniq
skaidius sporto
klascsc

as11l. 40 44

02.
02

Ruoiti
j aunuosius
futboliniukus
LietuYos
jaunudiq, jauniq
ir jaunimo
rinktine ms

Klaipedos futbolo
nokyklos nokiniq
skaidius Lietuvos
jaunudiq, jauniq,
iaunimo ir
nacionalineje
rir {tineie

AS1Il. 11 18

03 TIKSLAS. UZtikrinti saugi4 ir sveikq ugdymo (-s i) aplink4.

03.
01

Gerinti
ugdymo (-si)
aplinkq,
aprupinti
reikalingomis
tam
pricmon6rnis

Sporto baziq BVC
valanclu skaiiius

va1. 2572 2l 50
Dil pandemijos
kqrafitino metu
treniruofts
nevyko

Sporto baziq
bcndrojo ugdyr.r.rcr

mokyklose bei kt.
valandu skaidius

val. 6500 5000

Sporto baziq valandq
skaidius renginiams

val. 2l 20
Dil pandemijos
tyko maiiau
rensiniu

2.2. Informacija apie ataskaitiniais mctais atliktus svarbiausius darbus

202 I mctai Futbolo mokyklai buvo persilauZimo metai. Klaipedos m. taryboje buvo
priimtas sprendimas pakcisti istaigos tcisinf status4 i5 biudZetincs i vieS4j4. Bltina paiyneti, kad tai
nebuvo lengvas procosas. Pcreinant i5 biudZetincs I vic54.jq istaigq, buvo atliktas didZiulis
organizacinis darbas. Ber.rdromis I(laipedos miesto savivaldybes admir.ristracijos, Spofio skyriaus ir
Futbolo mokyklos pastangomis pavyko i5vcngti nesklandurnq. Jau tapus vieSqja istaiga, buvo
pakeista r.ald)..mo struktarra ir pcrZvclgti pareigybiq sqraiai. Patvifiinta jaunirno ugclymo programa.
DidZiausias demesys teikiarnas ugdlmo procesui. Priimtr techninis direktorius, fizirrio parcngimo
bei vartininkq troncriai, kinczitcrapcutas.

I pav. VSI Klaipcdos lutbolo nokyklos valdyno strukt[ta

UZtikrindami ugdymo pirarnidcs viriung, pinn4 karlq rnokyklos istorrjcle dalyvavome LFF
ll lygos dcmpionate. Dabar didZiqja dalirni atitinkamc ,,Anderlecht" akademijos jaunimo ugdymo

sistemos reikalavin-rus.

4



2 pav. Klaipcdos liLtbolo ruokyklos komanda 2021 m. LFF ll lygos dempionate

Nciiurint I koronaviruso pandemijq, pasibaigusialne 2021 m. sezone pasiekti aukSti

Klaipcdos FM rezultatai. Oficialiuose LVJUFA rcngianuose dempionatuosc bcvcik visosc amziaus
grupese klaipcdicdiai yra tarp prizininkq, o U-13 FM ekipa tapo Lietuvos dempione. Ncoficialiojc
visq Lietuvos jauniq lltbolo dernpiorratq prizininkq lenteleje Klaipedos FM karlu su Vilniaus BFA
dalijasi 2-3 vieta, vos vicnu balu nusrleisdami Vilniaus ,.Zalgiriui-'.

2021. ttt. Futbolo nrokyklos treneriai ir adl'rinistracijos darbuotojai vykdc nc tik ugdom4j4,
bet ir SvietejiSkq-visuomening voik14. Trenerrai T.Karinauskas, M.PapSys, M.Komovas darZcliuose
vaikams vede parodom4sias trcniruotes, buvo vykdorni bendri projektai su I(laipcdos universitetu,
Luizes jaunimo centru, RP Futbolo klubu, ,,Aukuro", ,,Aitvaro", ,..{Zuolyno", Vytauto DidZiojo
gimnazijomis. Atnaujintoje Futbolo mokykloje buvo surengti susitikimai-drskusijos su Klaipedos
Rotary klubu .,Mar is" bei asociacija ,,Mano miestas Klaipeda". lstaigos administrrcijos
pastangonTis pasiraSltos Futbolo niokyklos rcmimo sutaltys su Lietuvos tutbolo federacija,
Labdaros ir paramos fbndu ,,Vilties liepsna", Lietuvos rnotcrq lutbolo asociacija, UAB ,,Tobula
instaliaciia".

3 pav. Nuolrauka iS susitikimo-diskusijos su Klaipedos Rolary klubu ,,Maris"
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2.3. Informacija apic istaigojc taikomas korupcijos prevencijos priemones.

Klaipcdos lutbolo rnokyklojc korupcijos prevencijos priemones taikomos vadovaujantis
2020-2072 rn. jstaigos korupcijos prevencrjos programx, patvirlinta 2019-12-30 mokyklos vadovo

isakylru Nr. 89 V.2019-12-30 mokyklos vadovo jsakyr,ru Nr.90 V patvirtinta Klaipedos futbolo
nrokyklos korupcijos prevencijos kornisija, kuri4 sudaro 3 pcdagogai. Korupcijos prcvr:ncijos
progran.ra! jos igyvendinirno priemor.rir-1 planas, atsakingq asmenq kontaktiniai duorncnys bci kita
aktuali infonr-racija skelbiama jstaigos internetineje svctaineje. Klaipedos futbolo mokyklos
darbuotojams ir kitiems asmcnitrs yra suclarytos s4lygos ar.ror.rirni5kai prancSti fstaigos dircktoriui
al atsakingarn uZ korupcijos prevencijos prieZi[r4 bei kontrolg asmeniui savo itarimus del galimos
personalo korupcinio pobfidZio nusikalstarnos veikos. Siekiant maksimaliai sumaZinti kotupcijos
rrzikE, 2021 m. rugpjhdio 16 d. mokyklos dircktoriaus isakynais Nr. V-2ttA ir V-29A buvo
patvirtintas Vil Klaipedos futbolo mokyklos vidaus kontroles tvarkos apra5as ir istaigos tinansq
kontroles taisyklcs.

2021 metais skundq, parciikirnq dcl galir,rq korupcrjos atvejq jstaigr negar,o.

III SKYRIUS
PERSONALAS IR KVALIFII'ACIJOS KELIMAS

3.I.Informacija apic istaigq darbuotojq skaiiiq, vidutini darbo uZmokesti ir
darbuotojq kait4

Bendras visq darbuotojq vidutinis darbo uitt'tokestis pcr 2021 m. lyginant su 2020 m.

padidejo 14,49 prooentiniais punktais. 'l'reneritl vidutinio clarbo uZnrokcsdio neigiam4 poky'ti leme
padidejgs ne vis4 darbo dicn4 clirbandiq bei aukStojo iSsilavir.rimo neturindiq treneriq skaidius.

Darbuotojai Vid. DU

,l pav. Futbolo nrokyklos darbuotoiq skaidiaus ir vidutinio dar-bo uZmokesdio dinaorika 2020-2021 m.

3 lcntel6. Intbrmaci a darbuoto

Personalas
2020 m. (B[)

/efefrilIiz-arm-l
2021 m.

(efatai/liz-a sm-)

Vidutinis darbo uZmokestis
(fi2. asmeniui), Eur

2020 m.

Qtroeiti
metai)

2021 m.
(alash.
metai)

Pokvtis

Eur Proc.

Bendras istaigos
tlarbuoto.jq
skaiiius, iS jr;:

)) 1\ / )tt )4 )5 / )R 1125,12 1 31 6,48 190,76 t4,49

Adn-rinistracij a 4t4 5/5 I 026,18 1 81 8,71 7)O < I 10.12

Treneriai 14,2s I t8 t'7 )\ I )(\ t7 43,97 1439,18 -301,'/9 -21,18

Aptarnaujantis
pcrsonalas

4,5/1 212 607,00 691.55 R4 55 11)1
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4 lente16. fstaigos darbuotoiq kaita ataskaitiniais metais.

Ataskaitiniais rnetais lrutbolo mokykloje vaikus lutbolo abcoclcs moke 20 aukSt4ji
universitetin j iSsilavimm4 turirrdiq treneriq. l7 ii jq turi FIFA licencijas 1 FIFA PRO, 6 FIFA A, 9
FIFA B, I FIFA C.

2021 nrctais visi treneriai il adnrinistraoijos clarbuotojai dallwavo ivairiuose kursuose,
seminaruose bei mokytnuosc, kutiuos urganiztrvo UEFA, Lietuvos futbolo fcdcracija, Sporlininkq
r.nokymo centras ir kt. Ypad didelis demesys buvo skiriamas rnokymalns, susijusierns su

,.Andcrlcclrt" jaunimo ugdymo progralna. 2021 rn. liepos men. techninis direktorius Donatas
Navikas buvo iSvykgs i staZuotg Belgijoje tobulinti savo Ziniq.

Praejusiais metais UEFA A liconoilos kursus pabaigc D.Navikas. Pradcjo studijuoti TJEFA
A licencijos kursuosc trcncriai T.Domarkas, M.I(ornovas, T.Karinauskas, UEFA B M.PapSys.
Taip pat UEFA B licencijq galiojimas buvo pratgstas L.Kaselytei, S.Por:iui, E.Gaigalui ir
R.Vilavidiui.

IV SKYRIUS
INFORMACINIU TECHNOLOGIJU, INFRASTRUKTUROS PLETRA, PROJEKTU

VYKDYMAS

4.1. Informaciniq technologijq vystymas

Vil Klaipedos futbolo rnokyklos internetineje svetaineje lankytojus siekiama supaiindiriti su

istaigos vcikla bci patcikti savivaldybes vieiosioms istaigoms privalom4 intbrmacijel.
hrtonu:tincjc svctaineje pateikiama irrfirnnacija apie vaikq, jauniq rr jaunimo sportinj

lengimq. auk3tos kvalifikacijos, visapusiSkai iSsilavinusiq futbolininkq ugdymq, jq pasirengimq
Lietuvos rinktinems, apie organizuojamas ir rengiamas futbolo varZybas bci visus kitus sportinius
rengir.rius, kuriose tlalyvaujarna.

Lankytojai taip pat gali rasti VSI Klaipedos futbolo mokykkrs pagrindinE dokurnentecijq
(istaigos istatus, strategir.rius planus bei kitus planavimo dokutnentus, mctines ir tarpincs vciklos
ataska'itas, metiniq ir tarp'inrq finansinrq ataskaitq rirTkinius bei auditoriaus iSvadas). Pateikiama visa
reikiarna inlonnacija bei dokumer.rtq lorn.ros (praSynai, sutikimai, sutartys) asmenims, siekiantiems
tapti istaigos nariais.

Siekiant praplesti pateikiamos infonnaoijos i5samunr4 ir ivairumq. istaigos internetincjc
svetaineje ir socialiniuose tir.rkluose pasitclkiamos ivairios rnedrja priemones. Neapsiribojarna vien
tik varZybq nu5vietimu, rungtyniq apraSynrais, r'ruotraukq ii varZybq ikclimu, bet patcikiami ir
rungtyniq vaizdo fraiai, rungtyniq apZvalgos, interuiu su treneriais boi Zaidejats. Skatinant
susrdomejinr4 tiek jstaigos veikla, tiek komandq dalyvavin'ru ivairiosc varZybose, socialiniuose
tinkluosc organrzuojamos jvairios akcijos ar Zardrlnai.

Tobulejant Siuolaikir.rcrns tcchnologijtxrs, iq vis daugiau naudojama tick fstaigos
administraclos, tiek trcr.rcriq vciklojc. A<hninistracijai tenka naudotis rcgistracijos sistcmornis
Mokiniq registru (regishuojarni visi futbolo n'rokyklos aukletiniai), COMET varZybq dalyviq
registracijos sisterna (registruojarnos komandos ir Zaidcjar ivairaus rango varZybose), taip pat Sioje
platfbrmoje vykdomas lstaigos licencijavimas ir serlitikavimas.

Pagal beridradarbiavilno sutarlis tarp Lietuvos t'utbolo f-ederacijos ir Vil Klaipedos futbolo
mokyklos, jstaiga savo ugdyu.ro veikloje rTuo 2019 m. naudoja "ProSoccerData" ugdymo proccso
valclyno platfon.r-r4 ir "RSC Ar.rdcrlcoht'' metodologijE kaip pagrindinius treuiruoiiq proceso
organizavimo irankius.

Treneriq darb4 palcngvinanti bci prapledianti galin'rybr:s "ProSoccerData" progran, a leidlia
susistemir.rti vis4 intbrmacij4 susijusiq su Zaidejq tobulejimu, planuotl ir organizuoti treniruodir"l
vykdyrn4, rinkti ir palyginti ivairiq Zaidcjq testq rezultatus, pildant visq Zaiclejq profilius. Siuo metu

Darbuotojai Priimta (fi2. asm. sk.) Atleista (fi2, asm. sk.)
1a 8 10
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galima llaudotis ir mobili4ja platfonnos programele, kuri dar labiau palengvina trcneriq darb4 ir
leidZia ja naudotis treniruodiq metu.

4.2. lnfrastrukt[ros ir !rangos atnaujinimas

Futbolo rnokykla ir.rli'astrukthros ir jrangos atnaujinimo r.rcvykdc.

Reikia paZymeti. kad I(laipedos rrr. savivaldybe 2021 rn. rugpjhdio mcn. baigc Klaipcdos
futbolo mokyklos bazis, csandios ParyZiaus Kolnunos 16A, rokonstrukcij4. Naujose patalpose

isikure VSJ I(laipedos futbolo mokykla, Klaipedos katalicncs Luizcs jaunitno centras ir Bl
Klaipedos nT iesto sporto baziq valdymo ccntro padalinys.

4..1. Projckt q igvvendinimas

Ataskaitiniais rnetais Vil I(laipedos futbolo rnokykla irrvcsticiniq ur ncirvcsticiniq projektq,
linansuojaurq Savivaldybes, valstybes, Europos S4jungos ar istaigos leSornis, rrovykdc.

V SKYRIUS
FINANSINE INFORMACIJA

5.1. lstaigos pajamos pagal laltinius ir jr1 panaudoiimas pagal iSlaidq rtiSis

5 lcntc16. Ialtinius ir olrmas rusrs.

Straipsniai
2020 m.

(praeiti meloi)
2027

(attrskuitin
m.

iui metai) Pokytis
(proc.)

Suma Proc, Suma Proc.

PAGRINDINIiS
VEIKLOS PAJAMOS 613179.16 r00,00 258846,77 100,00

Finansavimo pajamos: 600659,70 97.96 214009,77 82.68 15.28

Ii valstvbcs biudZeto \44q7 )q 8.8 8 603 5 8,50 )'l 1) 14.44

IS savivaldybiq
biudictu 541521,33 8 8.32 14617 4,70 56,47 -31 .8s

i3 ES, uZsicnio
valstybiq ir tarptautiniq
orgar.rizaciiu leSu

I5 kitq tinansavimo
Saltiniq

4641,08 0.7 6 '7176,51 2,89 2.13

Pajamos uZ suteiktas
paslaugas

t25t9,16 2.01 4183 7,00 l7 1) 15.28

Krtos veiklos pajanros

PAGRINDINES
VEIKLOS

SANAUDOS
616431,98 100,00 666909,97 100,00

Darbo uZmokesdio ir
socialirrio draudimo

450198.14 73.03 s) ttqT )J 78.1 8 5.1 5

Nusidevejirno ir
amorlizacijos

l ronR o5 5.34 8600,98 1.29 -4.05

Komunaliniq paslaugq
ir rySiu

5513,41 0.90 5509,12 0.83 -0.0rJ

Komandiruodiu 17 5,7 6 0.03 660,31 0. l0 0.07

Transpofto 6048,32 0.98 30637,65 4.s9 3.61

Kvalillkacijos kclimo 6511,18 1.07 5100,00 0.16 -0.30



Straipsniai
2020 m.

(praeiti metai)
2027 m.

(dlaskaitinki metai) Pokytis
(proc.)

Suma Proc. Suma Proc.

Patalpq rernonto rr
cksploatavirno

Sur.raudotq atsargq 54784,40 8.89 ,+s 809,63 6.87 -2.02

Kitq paslaugq 60165,52 9.76 49194,98 7.3 8 -2.38

Finansines ir investicines
veiklos s4naudos

VEIKLOS
REZULTATAS

_a) <', 1) -408063,20

Pagrindines veiklos pajanras sudaro finansavimo pajamos boi pajamos uZ sutciktas sportinio
ugdymo paslaugas. Pajamos ul sutciktas sporlinio ugdyno paslaugas padidejo 15,28 procentiniais
pur.rktais del padidinto rnokesdio uZ sportinio ugdyn.ro paslaugas. Finansavimo pajamos sumaTejo
del lstaigos pertvarkymo i3 biudZetines i vieSqq jstaig4 ir clel to nutraukus tinansavim4 r.ruo 2021 m.
balandZio I d. Victoj finansavimo pajarnq istaigos veiklos vykdyrnui buvo skirtas dalininkq inaias,
kas lcme ncigiarn4 itak4 veiklos rezultatui.

PagrirTdirTes veiklos sqnaudas sudaro darbo uZmokesdio ir socialirrio drauclimo, nusidcvcjimo
ir anodizacijos, kornunalir.riq paslaugq ir rySiq, komandiruoiir"l, transpofio, kvalifikacijos kelimo,
sunaudotq atsargq ir kiq paslaugq sqnaudos. Reik5mingq pokydiq lyginant 2021 m. su 2020 rn.
sqnaudas nebuvo.

5.2. Informacija apie istaigos valdymo iSlaidas

iSlaid

Valdyno iSlaiclas suclaro: Klaipedos futbolo mokyklos direktoriaus, techninio dircktoriaus ir
vyriausiolo buhalterio darbo uZn.rokesiio. socralirrio draudirno, atostogq bei socialinio draudimo
kaupiniq, komandiruodiq ir rySiq sqnaudos.

I(laipedos lutbolo mokyklos direktoriaus bazinis atlyginimas per ataskaitinius motus sudarc
22636,21 Eur, pricdai 3395,215 Eur, atostoginiai - 4E87,87 Eur, kiti priskaitynai ir promijos 1790

Eur.
Kolcgialiq organq nariams darbo u2rnokesdio ir kitq i5mokq Klaipedos futbolo nrokykla

ncmokcjo.

6 lenteld. lstai val os.

S4naudos 2020 m. 2021 m. Pokytis

Eur Proc. Eur Proc. Eur Proc.
Viso s4naudos 61 643 1 ,98

41288,6I

i00 666909,97 100 5047',7,99 '7.57

Viso su valdymu
susijusios s4naudos

6.70 70575.78 10.59 29287,17 3.89

Darbo uZmokcstis 40216,20 6.53 63504,86 9.52 23288,66 2.99

Socialinis draudimas 1001,39 0.1 6 1359,94 0.21 15q 55 0.0s

Atostogrt atideiiniai 0,00 5395,8,+ 0.81 5395.U4 0.8I

Socialinis draudinras 0,00 1 0l ,98 0.02 1 0l .98 0.02

Kulancliruodiu s4naudos 0.00 0,00

Ryiio sanaudos I1,02 0.01 213,06 0.03 t42.04 0.02
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7 lentel6. Ilsalaikis turto isieiiimas pasal turto 2020-2021m.. Eur
Laikotarpis 2020 m.

(praeiti melIi)
2021 m.

(atskaitiniai metai)
Pokytis
(proc.)Ilsalaikio turto srup6

lsigy.tas ilgalaikis
turtas, iS jo: 0,00 '711'7 ,54 i00

Nematerialus tuflas 0,00 t415,10 19,89

I(ompiuterine iranga 0,00 851,84 1 1,96

Baldai ir biuro iranga 0,00 4850,00 6ti,1 5

I(itas ilgalaikis turtas

10

5.3. Informacija apie istaigos turtq

5.4. Informacija apic iSlaidas iimokoms su vie5osios istaigos dalininku susijusicms asmenims,
nurodytiems Vielqjq istaigq istatymo 3 straipsnio 3 dallje

Klaipcdos l'uLbolo rnokykla i5laidq iSmokorns su istaigos dalininku susijusiems asmenitns,

nurodytiems VieSqjq istaigq istatyno 3 straipsnio 3 dalyjc, neturejo.

5.5. Informaci.ja apic rciklmingus sandorius sudarytus per ataskaitinius mctus

Per ataskaitir.rius rrrctus Klarpedos futbolo mokykla reikirningq sarr<loriq nesudare.

VI SKYRITJS
ATEINAN.IU FINANSINIU METU VEIKLOS TIKSLAI, UZDAVINIAI IR

PLANUOJAMI ATLIKTI DARBAI

2022 metais planuojan.ri 3 Torniau pateikti tikslai ir sujais susijg 6 uZdaviniai:
l. Pet' sport4 skatinti vaikq rr jaunimo saviraiSkq, rengti sportirrinkus, sugebandius deramai

atstovauti Klaipedos rniestq ir Lietuv4.
2. RuoSti aukSto sporlinio rreistriSkumo sportinittkus.
3. UZtikrinti saugi4 ir sveik4 ugdl,rno (-si) aplink4.
2022 mctais pirrnq karlq istorijoje rnhsr4 mokyklos U- I 5 kornar.rda dalywaus tarptautinese

oficialiosc Baltijos jaunrmo lygos varZybosc. Siq teisg nrDsq micsto komanda i5kovo;o sekmingai

rungtyniaudama Elitincs lygos deupionatc. Antrus metus iS ciles dalyvausime LFF II lygos

dcrnpionate ir visoso kitosc oficialiose vaikq, jaunudiq, jauniq il jauuimo lygr'1 varZybose, kurias

organizuoja Lietuvos vaikr4 ir jauniq lutbolo ugclyrno bei Lictuvos moterq lutbolo asociaclos. Kaip
ir kiekvicr.rais r.netais, nacionalincsc specialios olimpiados (SO) varZybose bei asmeniniuose t-utbolo

testq dempionatuose dalyvaus ir mtlsq rnokyklos spec. poreikiq turintys rnokiniai.

8 lentelt. Ataskaitiniais metais amos

Pastatai (adresas) Plotas Valdvmo btrdas
Pokytis su
pra6jusiais

metais

Naikupes g. 25 (Futbolo rnokyklos
rekonstrukoijos mctu Jhrq kadetq
rnokykloje 4 kabinetai iki 202f-08-31)

Naudojar,Tas
plotas

382,60 m'?

202 r -05-06
savivaldybes turto
panaudos sutafiis
Nr. J9- 1203

ParyZiaus Kolnunos l6A g. Futbolo
mokl kloje dalis patrlpq (k ahinetu r.

persirengimo kambariai ir kt.) nuo
2021-09-01)

Naudojarnas
plotas

)5/2,1 /m

Klaipedos futbolo
mokykla'i perduotos
patalpos pagal

2022-02-04
savivaldybes turto
panaudos sutarli Nr.
J9-516



Labai svarbus Zingsnis 2022 n'retais - dalyvavimas LFF Sertifikavin-ro procesc. Sit p.rcesas
apima nc tik ugdomqj4 dali, bet ir bendrai visos istaigos kaip organizacijos vciklE.

Techninis direktorius
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