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2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

I. ĮVADAS 

 

1. VšĮ „Fizinio aktyvumo akademija“ žinomas kaip prekės ženklas „Motion academy“ 

(toliau – Centras) – vaikų ir suaugusiųjų prasmingo laisvalaikio centras.  

2. Pagrindinė Centro paskirtis: Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla 

(930000), Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla (900000), Vaikų dienos priežiūros veikla 

(8891).  

3. Centras registruotas Juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas 305471571.  

4. Centro įsteigimo data: 2020 vasario 18 d.  

5. Centro teisinė forma: Viešoji įstaiga. 

6. Centro savininkai: Aurelijus Šilgalis (33,33%), Povilas Dabkus (33,33%), Paulius 

Dragūnas (33,33%).  

7. Centro atstovai: Juridinio asmens vardu veikia vadovė Živilė Petrikaitė.  

8. Centro žymos: Nevyriausybinė organizacija nuo 2021-03-04.  

9. Kiti duomenys: Paramos gavėjo statusas nuo 2021-03-08.  

10. Centro buveinė: Giraitės g. 2, LT - 93201 Klaipėda. 

11. Mokymo kalba: lietuvių. 

12. Treniruočių ir užsiėmimų forma: grupinio ir individualaus mokymo.  

13. Centre vykdytos šios sporto ir edukacijų programos: vaikų fitnesas, paauglių fitnesas, 

oro joga, suaugusiųjų funkcinės treniruotės, lietuvių kalba daugiakalbiams, matematika, lietuvių kalba, 

eksperimentai, kūrybinės dirbtuvės.  
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II. CENTRO VIZIJA, MISIJA, TIKLAI IR VEIKLOS SRITYS 

14. Centro misija – naudojant šiuolaikines priemones, treniruočių ir patyriminių užsiėmimu 

metu didinti vaikų, jaunimo ir senjorų fizinį aktyvumą, bei kelti kompetencijas siekiant mažinti socialinę 

atskirtį. 

15. Centro vizija - sudaryti tinkamas sąlygas vaikams, jaunimui ir senjorams adaptuotis 

visuomenėje, prasmingai leisti laiką, sukurti patrauklius bendruomenės narius, kuriuose įsikurs vaikų 

dienos centras, atviros jaunimo erdvės, kūrybinės dirbtuvės, bus vykdomi socialiniai verslai ir 

sprendžiamos socialinės problemos.  

16. Centro tikslai: autorių teisės; būsto plėtra; gretutinės teisės; gyvenamosios aplinkos 

pritaikymas; kultūros paveldo išsaugojimas; laisvalaikio organizavimas; mažumų teisių apsauga ir 

integracija; nacionalinio, pilietinio ir kultūrinio identiteto vystymas; nacionalinis saugumas ir gynyba; 

neformalusis ugdymas; nusikalstamumo prevencija; pagalba karo ir gaivalinių nelaimių aukoms; pagalba 

nevyriausybinėms organizacijoms; pažeidžiamų socialinių grupių integracija; pilietinis ugdymas; 

profesinis tobulėjimas; savanoriškos veiklos skatinimas ir organizavimas; socialinė apsauga; socialinė 

pagalba; stichinių nelaimių prevencija; tarptautinis bendradarbiavimas; teisėtvarka; vartotojų teisių 

apsauga; verslo skatinimas; vietos bendruomenių vystymas; vykdyti darbą su jaunimu; žmogaus pilietinių 

teisių apsauga.  

17. Centro veiklos sritys: 

17.1. Kultūrinis švietimas; 

17.2. Meninė kūryba; 

17.3. Narystės organizacijų veikla; 

17.4. Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla; 

17.5. Pramogų ir poilsio organizavimo veikla; 

17.6. Sportinis ir rekreacinis švietimas‘ 



 
 

VšĮ „Fizinio aktyvumo akademija“ 
 

Įstaigos kodas: 305471571, PVM kodas: LT100012996818 

Adresas: Giraitės g. 2, 93201 Klaipėda 
Tel. +370 611 20333, El.p. info@motionacademy.lt  
 

 

 

17.7. Sportinė veikla; 

17.8. Sporto klubų veikla; 

17.9. Sporto įrenginių eksplotavimas; 

17.10. Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu; 

17.11. Vaikų dienos priežiūra; 

17.12. vaikų poilsio stovyklų veikla; 

17.13. fizinės gerovės užtikrinimo veikla; 

17.14. nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla; 

17.15. nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais 

asmenimis veikla.  

III. VYKDYTOS VEIKLOS 

 

2021 metais Centras laimėjo du viešuosius, pagal kurių sutartis vykdė stovyklų 

organizavimo ir sporto treniruočių veiklas. Suorganizuota dienos stovyklų šešiasdešimčiai vaikų, 

įgyvendinant Klaipėdos miesto specialiąją programą „Sveikatingumo mėnesiai“ sporto užsiėmimuose 

dalyvavo 347 asmenys.  

Buvo vykdytas projektas „Z vaikai: Misija tobulėti“, kuriame dalyvavo devyniasdešimt 

socialinę atskirtį patiriančių paauglių, kurį finansavo Švietimo, sporto ir mokslo ministerija.  

Organizuojant dienos stovyklas buvo gautas dalinis Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos finansavimas.  

2021 metais Centro organizuojamose stovyklose dalyvavo 432 vaikai., treniruotes ir 

edukacinius užsiėmimus reguliariai lankė 106 vaikai.   

2021 m. gruodžio mėnesį Centras tapo akredituotu vaikų dienos centru, kurio veiklą 

planuoja pradėti 2022 m. birželio mėnesį. Vaikų dienos centre bus aptarnaujama 40 klientų.  
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IV. VEIKLOS APIBENDRINIMAS 

2021 metais Centras dirbo vadovaudamasis Centro nuostatais, gauto finansavimo lėšas 

naudojo pagal paskirtį.  

Direktorė                     Živilė Petrikaitė 
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