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       VšĮ „Telšių futbolo ateitis“, įsteigta 2014 metų balandžio 1 dieną, adresu – Lygumų g. 47, 

Telšiai. Steigėjas – Telšių rajono savivaldybė. Paramos gavėjo statusas suteiktas 2014-04-01. 

Registravimo kodas – 303277685. Įstaiga savo veiklą vykdo vadovaudamasi VšĮ „Telšių futbolo 

ateitis“ įstatais, patvirtintais Juridinių Asmenų Registre. Rejestro tvarkytojas – VĮ Registrų centras. 

 

I. BENDROVĖS VEIKLOS PER ATASKAITINIUS METUS APŽVALGA 

       VšĮ „Telšių futbolo ateitis“ tikslas yra sportinės veiklos organizavimas. Taip pat tenkinti 

viešuosius interesus, visuomeninius, kultūrinius, socialinius poreikius, nesusijusius su pelno 

siekimu, kokybiškai ugdyti jaunuosius sportininkus, skatinti aukštą sportinį meistriškumą ir 

lyderystę, rengti jaunimą visuomenei, prisidėti prie sportinės veiklos programų plėtojimo ir jas 

įgyvendinti. Viešoji įstaiga  turi ūkinį, finansinį, ir organizacinį savarankiškumą, turi penkias 

sąskaitas „Luminor“ banke, bei viena sąskaita Kredito unija „Germanto lobis“, antspaudą. Savo 

veikloje viešoji įstaigą vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Viešųjų 

įstaigų įstatymu, įstatais, bei kitais teisės aktais. Viešoji įstaiga įsteigta neribotam laikui. Viešosios 

įstaigos finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.  

        VŠĮ „Telšių futbolo ateitis“, kuri veikia patentuotu klubo FC Džiugas vardu, yra Telšių 

apskrities futbolo federacijos (TAFF) narė nuo 2014.04.01. Įstaiga taip pat 2019m. tapo Asociacijos 

Lietuvos futbolo klubų sąjunga steigėja ir nare.  

       Įstaigos būstinė įsikūrusi Telšių „Ateities“ progimnazijos patalpose Lygumų g. 47, Telšiai. 

Įstaigoje dirba 10 futbolo trenerių bei 7 administracijos darbuotojai. Įstaiga teikia vaikų futbolo 

ugdymo paslaugas, organizuoja renginius, klubo auklėtinių grupės dalyvauja Lietuvos futbolo 

federacijos (LFF) vaikų pirmenybėse ir privačiuose turnyruose. Klubo futbolo treniruotes 2019 

lankė per 230 vaikų, kuriems suteikta galimybė laisvalaikiu užsiimti aktyvia fizine veikla, ugdyti 

socialinius įgūdžius, tobulinti futbolo įgūdžius, prižiūrint kvalifikuotiems treneriams. FC Džiugas 

jaunųjų futbolininkų ugdymo procesas vykdomas vadovaujantis atnaujinta 2020 m. rugsėjo mėn. 02 

d. bendradarbiavimo sutartimi Nr. B-01 K/J307/2020, tarp Lietuvos futbolo federacijos (LFF) ir VšĮ 

Telšių futbolo ateitis (Džiugo akademija) siekiant įgyvendinti R.S.C. Anderlecht metodika paremtą 

jaunimo rengimo programą, kurios tikslas – pagerinti akademijos  darbą, optimizuoti treniruotes, 

pakelti tobulinimo kokybę ir efektyvumą, pagerinti akademijos talentų atskleidimą. Programos 

sklandžiam įgyvendinimui LFF skiria finansavimą tech. direktoriaus palaikymui ir kt. išlaidoms.  

      VŠĮ „Telšių futbolo ateitis“ administruojama reprezentacinė FC Džiugas komanda 2020 m. LFF 

Pirmos lygos (2 lygis) pirmenybėse užėmė 4-ąją vietą ir gavo teisę dalyvauti 2021m. LFF A lygoje.  

Įstaigoje, pagal darbo sutartį dirbo darbuotojų metų pradžioje - 11 , metų pabaigoje - 11. 

Taip pat 5 vaikų futbolo treneriai dirbo pagal sportinės veiklos sutartis.  

 

 

II. FINANSINIŲ REZULTATŲ ANALIZĖ 

        Gautos lėšos ir pajamos per 2020 metus sudarė 454543 eurai: 

 -  312181 Eur sudarė Telšių rajono savivaldybės finansavimas (projektų lėšos); 

 -  107918 Eur Parama (piniginės rėmėjų lėšos, įskaitant LFF rėmimo programas, 2 % parama) 

 -  34444 Eur Kitos pajamos (įskatinat mokesčius už suteiktas paslaugas, bilietai bei atributika)  

 

         Išlaidos už 2020 metus sudarė_432758 eurai: 

 - 201454 Eur, Darbo užmokesčio + Soc. draudimo išlaidos ir kt. išlaidos darbuotojų naudai; 

 - 94045 Eur, Prekių ir paslaugų išlaidos ;   

 - 23714 Eur, Komunalinių paslaugų mokesčių sąnaudos;   

 - 113545 Eur, Kt. išlaidos susijusios su sportine veikla (maistpinigiai, LFF mokesčiai ir pan.)  

 

 



 

VšĮ „Telšių futbolo ateitis“ ataskaitinius finansinius metus baigė  uždelstų skolų kreditoriams. 

  

III. FUTBOLO KLUBO TURIMŲ, ĮGYTŲ AR PERLEISTŲ SAVŲ DALIŲ SKAIČIUS, JŲ 

NOMINALIŲ VERČIŲ SUMA IR DALIS FUTBOLO KLUBO ĮSTATINIAME KAPITALE, 

ŠIŲ DALIŲ ĮGIJIMO AR PERLEIDIMO PAGRINDIMAS 

VšĮ „Telšių futbolo ateitis“ yra 3 dalininkai: Telšių r. savivaldybė (1 balsas,  sprendžiamoji balso 

teisė), Giedrius Arlauskis (1 balsas) ir Asociacija “Telšių futbolo mėgėjas” (1 balsas). 

 

Įstaiga per 2020 metus neturėjo, neįsigijo ir neperleido savų dalių. 

 

IV. KITŲ BENDROVIŲ AKCIJŲ, KURIAS ĮSIGIJO FUTBOLO KLUBAS PER 

ATASKAITINIUS METUS, SKAIČIUS, NOMINALI VERTĖ BEI DALIS TŲ BENDROVIŲ 

ĮSTATINIAME KAPITALE. 

Per 2019 metus VšĮ „Telšių futbolo ateitis“  neįsigijo kitų įmonių akcijų. 

 

V. INFORMACIJA APIE FUTBOLO KLUBO FILIALUS IR ATSTOVYBES 

VšĮ „Telšių futbolo ateitis“  veikiančių filialų ar atstovybių per 2020 metus neįsteigė savo filialų ar 

atstovybių. 

        

 

 

    

 

Direktorius                                                                                                        Martynas Armalis  


