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2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

2022-05-31 

 

Ataskaitinis laikotarpis  m. sausio 01d. iki gruodžio 31d 

 

TRUMPA ĮSTAIGOS APŽVALGA 

 

             VŠĮ  „Vakarų žirgai“ įsteigta 2010-08-12 vienintelio steigėjo.  

             Vadovas yra vienasmenis įstaigos valdymo organas, valdantis 100% dalyvio įnašų. 

             Viešoji įstaiga „Vakarų žirgai“ 2010-08-17 įregistruota VĮ Registrų centre, adresu Kunkių 

km. Kunkių g.38, Klaipėdos r. sav. suteiktas  į.k. 302537411,  NTR registro kodas 5597-2005-

4022.  

            Įstaigos veiklos tikslas:  

            Skatinti susidomėjimą žirgais ir sporto šakomis susijusiomis su žirgais. Dalyvauti žirginio 

sporto nacionalinese ir tarptautinėse varžybose. Organizuoti sporto, šviečiamuosius, pramoginius ir 

kitokius renginius. Užsiimti ūkine-komercine veikla (gamyba, prekyba, paslaugų tiekimu), 

neatsiejamai susijusia su žirgais, žirginio sporto šakomis, renginiais, bei kitais įstaigos veiklos 

tikslais.Užsiimti suvenyrų, spaudos, vaizdo, garso įrašų gamyba, platinimu ir panašia veikla, 

susijusia su įstaigos veikla. 

            2010-08-17 VŠĮ „Vakarų žirgai“ juridinių asmenų registre įregistruota paramos gavėja. 

            Finansinių metų pradžia sausio 1d. – pabaiga gruodžio 31d. 

            Įstaiga filialų nėra įsteigusi. 

            Bendrovės veiklos ataskaitą parengė vadovas Laimondas Skėrys. 

            Numatytiems veiklos tikslams įgyvendinti praeitą atskaitinį laikotarpį įstaigoje vidutinis 

sąrašinis darbuotojų skaičius buvo 4 darbuotojai. 2021 m vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 3 

darbuotojai. Buhalterinė apskaitos tarnyba nesudaryta. Apskaitą ir finansines veiklos ataskaitas ir 

metinę atskaitomybę tvarko UAB „Apskaita LT“ Įgaliotinė Laima Eitkevičienė. 

            Įstaigos numatytiems tikslams įvykdyti sudaromos sutartys su kitomis įmonėmis ir 

bendrovėmis, taip pat ir susieta įmone, UAB Horsemarket. 

 

ĮSTAIGOS VEIKOS ATASKAITA 

 

           Jaunimo ir vaikų jojimo mokymui, ir pradinėms treniravimo pamokoms, bei įstatuose 

numatytai veiklai VŠĮ „Vakarų  žirgai“  yra įsigijusi sportinį žirgą, taip pat veikloje naudoja tris 

sportinius  žirgus, gautus pagal panaudos sutartis iš fizinių asmenų. Įstaiga treniruoja,moko, gerina 

raitelių jojimo įgūdžius. Padeda pasiruošti dalyvauti žirgų jojimo varžybose. Organizuoja pamokas 

su aukštos kvalifikacijos treneriais. Į įstaigą raitelių apmokymui atvyksta treneriai ir iš kitų šalių. 

Įstaigos paruošti raiteliai vyksta sportuoti į Europos sąjungoje vykstančius tarptautinius konkūrų 

turnyrus. Šias metais išvyko trys parengti raiteliai į Olandiją. Sekančiais metais įmonė bandys 

pritraukti naujus raitelius, kurie norėtų, ir galėtų dalyvauti žirgų konkūriniame jojime. Visa tai 

daroma visuomeniniais pagrindais bei gautą paramą iš tiekėjų. Įstaiga pastoviai organizuoja vaikų 

su negalia ekskursijas po žirgyną, suteikia galimybes vaikams pabendrauti su žirgais. 

                 Norintys turi galimybes susipažinti  su žirgų priežiūra, maitinimu, raitelio apranga, žirgo 

balnojimo ypatumais. Pageidaujantys - laukiami VŠĮ  „Vakarų žirgai“ komandoje. Taip pat 

suteikėme ir suteiksime treniravimo paslaugas pradedantiesiems ir pažengusiems.  

                  Įstaigos vardu sportuojantiems raiteliams, ir sudariusiems darbo sutartis sportininkams VŠĮ 

„Vakarų žirgai“ sudarė sąlygas įmonės transportu išvykti į varžybas. Įstaiga savo transporto neturi. 

Transportą nuomojo iš kitos įmonės. Spotininkai turėjo galimybes nemokamai naudoti krovininius 

automobilius,gauti  kurą, jiems buvo padengtos ir  kitos kelionės išlaidos susietos su žirgų 



transportavimu, bei dalyvavimu varžybose.Taip pat sportininkai galėjo gauti susitartą darbo 

užmokestį, varžybose laimėtus prizus naudoti savo reikmėms.  

           Įstataiga nuo pat veiklos pradžios nevykdė ir nevykdo jokios gamybinės komercinės 

veiklos.  

           Kiekvienais metais organizavo ir organuizuoja: Tarptautinio ir Lietuvos Respiblikos Žirgų 

konkūrų čempionatus, vietinės reikšmės varžybas ir šventinius renginius jauniesiems raiteliams.                                                                                                                         

Dėl COVID19 paskelbtų karantinų ir apribojimų, 2020 metais buvo atšaukti visi čempionatai ir 

varžybos. Nors įstaiga tam buvo visiškai pasiruošusi. 

          Varžybų vykdymui įstaiga yra įsigijusi ir mokesčių inspekcijoje įregistravusi du kasos 

aparatus. Visos gaunamos pajamos yra apskaitomos. Dalyviai turi galimybę dalyvio mokestį t.y 

Čempionatų nuostatyose nurodytus mokesčius: žirgų patikras, dopingo testavimus, mėšlo 

utilizavimą ir kt. susimokėti pavedimu. Nespėjusiems to padaryti iki atvykimo, privalu atsiskaityti 

grynais į įmokės kasą. Gautas  pajamas įstaiga naudojo atsiskaitymams už gautas 

paslaugas,padengti kaštus patirtus organizuojant varžybas: bazės, gardų, biotuoletų nuomą, atliekų 

išvežimą, raitelių ir teisėjų apgyvendinimą, taurių gamybą ir graviravimą,taip pat- laimėtų prizų 

išmokėjimui. Įstaigos vadovas yra kartu ir kasininkas- inkasatorius. Inkasuoti pinigai yra saugomi 

pas įstaigos vadovą, kaip įstaigos ataskaitingą asmesį. Įstaiga neturi įrengtų patalpų pritaikytų 

pinigams saugoti kasoje. Išmokėjus vadovui pagal įstaigos poreikius, pinigai įnešami į 

atsiskaitomąją sąskaitą, tuomet daromi pavedimai pagal pateiktas tiekėjų sąskaitas. 

           Lyginant 2020 m. ataskaitinį laikotarpį su 2021 metais skirtumas tas, kad 2020 metais visos 

varžybos dėl karantino COVID 19 buvo uždraustos. Ataskaitiniame laikotarpyje įmonė numatytų 

planų neįvykdė. Netikrumas dėl COVID 19 turėjo didelę įtaką varžybų vykdymui- pajamoms 

uždirbti. Taip pat ataskaitiniame laikotarpyje siautėjo gyvūnų herpes virusas. Įmonė privalėjo 

laikytis griežtų dezinfekcijos ir kitokių reikalavimų, kuriuos nurodė tarptautinė jojimo federacija 

(FEI). 

Planuojamas dalyvių skaičius 2021turėjo būti dvigubai didesnis, tačiau pasekoje visų išvardintų 

problemų ,atvyko tik ½ planuotų dalyvių. Gautos pajamos nepadengė veiklos sąnaudų. Panaudota 

beveik visa gauta parama, kuri buvo gauta praitame mokestiniame laikotarpyje. 

           2021 metais įstaiga vykdė keletą varžybų: 

1. Tarptautinį konkūrų turą: Horsemarket Equestrian Spring Tour 2021“- 

 CSI2*/CSI1*/CSIYH1*/CSIU25-A/CSIAm-A/CSIP; CDI-

W/CDI2*/CDIYH/CDIY/CDIJ/CDIP/CDICh.   

Turas vyko 2021 m. gegužės 06–09, gegužės 13-16, gegužės 20-23 ir gegužės 27–30 

dienomis 

2. Nacionalinį CWD Challenge turnyrą, kuris vyko 2021 m. liepos 01-04 d. 

3. Lietuvos Dailiojo jojimo čempionatą, kuris vyko 2021 m. liepos 15-18 d. 

4. Vietinės reikšmės varžybos buvo pravestos rugsėjo mėn. 

       

                 2021 metų veiklos rezultatų ataskaita  

 

VŠĮ „Vakarų žirgai“ 2021-12-31 įmonės ilgalaikio turto balansinis likutis yra: 

• Biologinis turtas -  žirgas, 1 vnt. kurio balansinė vertė 0,29 Eurų.   

• EKA kasos aparatas balansinė vertė 1092,29 Eur 

 

Pajamos iš viso: 486717,71 EUR t.sk.: 

1. Panaudota parama: 263350,71Eur. t.sk. 

1.1  panaudota visa parama gauta per ataskaitinį laikotarpį 237000Eur. 

1.2  ataskainiame laikotarpyje panaudotas 2020 m. paramos likutis 26350,71 Eur. 

2. Veiklos pajamos t. y. varžybų dalyvių mokestis pagal nuostatus iš viso:223266,00 Eur. 

t.sk: 

2.1  veterinarijos paslaugų mokestis:15590 Eur. 

2.2. dopingo mokestis: 6656,50 Eur. 

2.3. dalyvio mokestis: 201019,50 Eur. 

       3.  Kitos veiklos pajamos  

            3.1. Gautos baudos už įsipareigojimų nevykdymą 100,00 Eur 



 

Sąnaudos iš viso:473224,35 Eur 

    1. Kitos sąnaudos t.y. paramos panaudojimo sąnaudos: 263350,71 Eur. t. sk: 

         1.1. panaudota parama varžybų organizavimui 103659,29 Eur. 

         1.2. panaudota parama veikos vykdymui 159691,42 Eur. 

    2. Veiklos sąnaudos: 223366,00 Eur. 

         2.1. Transporto išlaikymo 122694 Eur 

         2.2. Darbuotojų darbo užmokesčio, soc draudimo sąnaudos 22912 Eur. 

         2.3. Nusidėvėjimo sąnaudos 312 Eur.  

         2.4. Ryšių sąnaudos: 163 Eur. 

         2.5. Paslaugų pardavimo sąnaudos 77285 Eur. 

                     

ĮSTAIGOS VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS 

 

      VŠĮ „Vakarų žirgai“ prognozuoja, kad ir ateinantį laikotarpį vykdomos veiklos nesikeis. Vaikų 

ir jaunimo sportinio jojimo ugdymas  ir toliau išliks pagrindine įstaigos pastovia veikla.  

       Dėl COVID -19 viruso skelbiamo karantino, visa įstaigos veikla dalinai apribota. Pagrindinis 

įmonės organizuojamas renginys - tarptautinis konkūrų turas „Horsemarket Equestrian spring tour ”.  

Įstaiga deda viltis, kad  renginių organizavimas gryname ore ateityje nebus atšaukiami, nebus 

ribojamas ir judėjimas  tarp ES šalių. Varžybas planuojama organizuoti kiekvienais metais su 

sąlyga kad nebus apribojimų renginiams vykdyti Europos sąjungos mastu, taip pat bus atidarytos 

sienos tarp ES ir kitų valstybiu. Pati įstaiga stengsis organizuoti kaip galima daugiau žemesnio 

rango (nei HEST) konkūrų varžybų, skirtų vaikų ir jaunimo sportinio meistriškumo kėlimui. 

         Įmonės partnerių nėra galimybės numatyti ir anksto. Apie rengiamas varžybas yra skelbiama  

Uab „Horsemarket“ tinklapyje http://www.horsemarket.lt Pastoviai yra jieškoma rėmėjų visoje 

Lietuvoje. Didžiausi paramos tiekėjai yra VMG Group . UAB „Sakuona“  i.k. 163314524, UAB 

Agrologistika I.K 300040364, UAB VMG Technics i.k. 300132478., LŽSF I.K 190738598. 

          VŠĮ „Vakarų Žirgai“ neturi savo nuosavybei priklausančio jokio kilnojamo ir nekilnojamo 

turto. Registracijos adresas yra suteiktas UAB „Ypata“  i.k.300117405, nuosavybės teise 

priklausančiose patalpose, adresu Kunkių g. 38, Klaipėdos r. sav. Konkūrų varžybos vyksta 

išsinuomotoje, pilnai įrengtoje UAB „Horsemarket“,  i.k. 302533295 bazėje. Ši Įmonė užsiima 

žirgų priežiūra ir treniravimu, Jojimo reikmenų žirgui ir raiteliui pardavimu. Dirba nuo 10 iki 20 

darbuotojų. VŠĮ „Vakarų Žirgai“ sudaro trišalę bazės nuomos sutartį konkrečiam laikotarpiui. 

Varžybų organizaorius yra Lietuvos žirginio sporto Federacija, Vykdytojas VŠĮ „Vakarų Žirgai“, 

kuri yra šios federacijos narė, varžybų vykdymo vieta yra uab Horsemarket bazė adresu Kunkių 

g.40, 42. 

          Varžybų pravedimui yra kviečiami teisėjai, kurie turi tarptautines licenzijas, veterinarijos 

gyd.- žirgų ir arklidžių priežiūrai. Pirminės sveikatos priežiūros centras, apsaugos tarnyba, bio 

tualutus nuomojanti įmonė. Dažniausiai renkamasi įmonės kurios pasiųlo mažiausią kainą už 

kokybiškas paslaugas. Teisėjams užsakomi viešbučiai, apmokama kelionė iki vietos. 

             Dalyvius, kurie atvyks į varžybas registruoja LŽS federacija į.k.190738598, VŠĮ „Vakarų 

Žirgai“ neturi informacijos kokiuose bankuose turi sąskaitas dalyviai. Laimėtus prizus perveda į jų 

nurodytas sąskaitas.  

         Visi pervedimai į kitus bankus yra vykdomi per Lietuvos banką SWEDBANK, ir Paysera 

LT, UAB 

           Vadovas yra triejų įmonių steigėjas ir vienintelis akcininkas UAB „Horsemarket“ valdo 

100%  akcijų. UAB „Ypata“ valdo 85% akcijų. VŠĮ „Vakarų Žirgai“ yra vienintelis dalininkas. 

Visose įmonėse dirba vadovo pareigose. Kitose valstybėse įsteiktų įmonių ar filialų neturi.  

 

              

Vadovas  Laimondas Skėrys 

http://www.horsemarket.lt/

