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2013 m. VEIKLOS ATASKAITA
Plaukimo mokykla “Delfinas” – neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą
papildančio ugdymo mokykla. Mokykloje plėtojamos dvi sporto šakos – plaukimas ir dailusis
plaukimas.
Mokyklos tikslas - išmokyti kuo daugiau vaikų plaukti, kryptingai dirbant skatinti vaikus
pasirinkti plaukimo sporto šaką bei ieškoti talentingų sportininkų, galinčių deramai atstovauti
miestą ir šalį tarptautiniuose renginiuose. Mokyklos uždaviniai: 1) organizuoti sistemingą Šiaulių
plaukimo mokyklos “Delfinas” veiklą; 2) vykdyti mokomąjį ir sportinį procesą; 3) tobulinti
auklėjamąjį ir metodinį darbą, 4) kelti trenerių kvalifikaciją, 5) ruošti sportininkus miesto ir įvairaus
amžiaus Lietuvos rinktinėms; 6) mokyklos materialinės ir techninės bazės priežiūra ir gerinimas.

I. ORGANIZACINIS DARBAS
Baseino paslaugomis 2013 m. naudojosi 22733 lankytojų. Iš jų: Ežero g. baseine – 11865 žm.,
Dainų g. baseine – 10868 žm.

Šiaulių miesto plaukimo mokykloje „Delfinas“ 2013 m. gruodžio 31 d. dirbo 40 darbuotojų, iš
jų 11 trenerių.

Metų pradžioje (pagal 2012 m. rugsėjo 1 d. tarifikaciją) buvo tarifikuota 21 mokomoji grupė
ir 258 sportininkai. Metų eigoje nustojo sportuoti 94 moksleiviai, buvo priimti 147 moksleiviai,
perkelta į aukštesnio meistriškumo grupes 96 sportininkai. Pagal 2012-2013 m. m. tarifikaciją
tarifikuotos 27 mokomosios grupės, iš kurių: 23 plaukimo ir 4 dailiojo plaukimo grupės. Metų
pabaigoje mokyklos sportininkų sąrašuose buvo 311 sportininkų. Bendras mokomųjų grupių
skaičius ir moksleivių skaičius jose atsispindi pateiktose diagramose:

Du kartus per metus sudaryti sportininkų sąrašai dėl atleidimo nuo mokesčio mokėjimo už
baseiną. Nuo 2013 m. balandžio 2 d. nuo mokesčio mokėjimo už baseiną buvo atleisti 15
sportininkų, o nuo 2013 m. rugsėjo 2 d. – 13 sportininkų. Taip pat nuo mokesčio mokėjimo už
baseiną buvo atleisti vaikai, pristatę pažymas apie gaunamą socialinę pašalpą.
2013 metais surengti 6 trenerių tarybos darbo posėdžiai. Sudarytos sąlygos mokyklos
darbuotojams dalyvauti kvalifikacijos kėlimo kursuose bei seminaruose. Dalyvauta 12
kvalifikacijos kėlimo kursų ir seminarų panaudota 6396,44 lt., dalyvavo 21 dalyvis.

II. MOKOMASIS-SPORTINIS DARBAS
2013 m. plaukimo mokyklos „Delfinas“ sportininkų pasirodymą oficialiose tarptautinėse
varžybose galima pavadinti sėkmingu. 2013 m. Pasaulio jaunimo čempionate Dubajuje, Eva
Gliožerytė kartu su Lietuvos rinktine 4x100 m. kombinuotoje mišrioje estafetėje laimėjo sidabro
medalį. Europos jaunių olimpiniame festivalyje, Olandijoje, sėkmingai startavo Greta Pleikytė,
pagerinusi asmeninius rezultatus. Besiruošdama šiam startui sportininkė dalyvavo Baltijos jūros
šalių jaunių žaidynėse, kur iškovojo du sidabro medalius. Dailiojo plaukimo atstovės pirmą kartą
nepriklausomos Lietuvos istorijoje dalyvavo Europos jaunių čempionate, Lenkijoje.
2013 metais plaukimo mokykloje „Delfinas“ surengta 15 varžybų, kuriose dalyvavo 1044
sportininkai. Surengta varžybų Šiauliuose:
Nr.
1.
2.
3.

Varžybų tipas
Tarptautinės varžybos
Respublikinės varžybos
Miesto varžybos
Iš viso:

Varžybų sk.
3
2
10
15

Dalyvių sk.
290
42
712
1044

Panaudota lėšų
16307,67
207,3
9685,89
26200,86

2013 m. plaukimo mokyklos „Delfinas“ sportininkai dalyvavo 41 varžybose išvykose, kuriose
turėjo galimybę pasirodyti 444 sportininkai.
Nr.
1.
2.
3.

Varžybų tipas
Tarptautinės varžybos
Respublikinės varžybos
Draugiškos varžybos
Iš viso:

Varžybų sk.
19
14
8
41

Dalyvių sk.
98
211
135
444

Panaudota lėšų
39744,22
27357,42
1584,21
68685,85

Surengtos 4 mokomosios treniruočių stovyklos iš jų 1 dailiojo plaukimo, jose dalyvavo 21
sportininkas, panaudota 11237,21 Lt.
Šiaulių plaukimo mokyklos „Delfinas“ sportininkai įvairaus rango varžybose pasiekė puikių
rezultatų, 2013 m. pasiekti trys Lietuvos rekordai. Alina Taran 400 m kompleksiniu pl. pagerino
Lietuvos moterų ir merginų iki 15 bei 17 metų rekordus. Taip pat, merginos (E. Gliožerytė, V.
Valiūtė, A. Taran, S. Raudonytė) metų pabaigoje pagerino du Lietuvos moterų rekordus estafetėse
4x100 ir 4x200 m. laisvuoju st.
Aneta Astrauskaitė, Greta Pleikytė ir Edvinas Mažintas įvykdė kandidato į Lietuvos plaukimo
meistrus normatyvą, Viktorija Valiūtė Lietuvos plaukimo meistrės ir Eva Gliožerytė Tarptautinės
plaukimo meistrės reikalavimus.
Treneris R. Šuipis 2013 m. parengė Lietuvos plaukimo suaugusiųjų rinktinės narę, Lietuvos
plaukimo čempionato prizininkę, Pasaulio jaunių čempionato sidabro medalio laimėtoją Evą
Gliožerytę, kuri buvo įtraukta į olimpinės pamainos rinktinės sąrašus, besirengiančių 2016 m. Rio
de Žaneiro Olimpinėms žaidynėms. R. Šuipis, taip pat, parengė Lietuvos plaukimo meistrę,
Lietuvos plaukimo suaugusių ir jaunių čempionatų prizininkę, Lietuvos Plaukimo Federacijos
taurės pirmos vietos laimėtoją bei prizininkę Viktoriją Valiūtę, Lietuvos plaukimo čempionato ir
jaunių pirmenybių prizininkę K. Smilgytę bei jaunių čempionato prizininkes A. Astrauskaitę bei A.
Dobrovolskytę.
Treneriai K. Jankevičius ir V. Staškuvienė parengė Lietuvos moterų ir mergaičių iki 15 bei 17
metų rekordininkę bei Lietuvos plaukimo čempionatų ir pirmenybių nugalėtoją ir daugkartinę
prizininkę Aliną Taran, Lietuvos sporto meistrę Lietuvos čempionatų ir pirmenybių prizininkę
Simoną Raudonytę.
Trenerė E. Vielavičiūtė parengė kandidatę į Lietuvos plaukimo meistres, Lietuvos čempionato
prizininkę, daugkartinę Lietuvos jaunučių čempionę bei prizininkę Gretą Pleikytę, Lietuvos
jaunučių plaukimo čempiono bei pirmenybių čempionus ir prizininkus Tomą Paceržinską, Edviną
Mažintą, Faustą Budriūtę, Rūtą Drevinskaitę, Lietuvos vaikų pirmenybių nugalėtoją V. Povilionytę
bei prizininkę V. Vainauskaitę.

Trenerė J. Dimšienė parengė Lietuvos dailiojo plaukimo jaunučių ir jaunių čempiones A.
Kasperavičiūtę, A.Vandytę, J. Novikovą.
Trenerė K. Zajauskienė parengė Lietuvos dailiojo plaukimo vaikų čempiones U.
Dambrauskaitę, A. Vagrytę ir I. Kaupenaitę.
Geriausių plaukimo mokyklos „Delfinas“ sportininkų pagerbimo šventė 2013 m. nebuvo
organizuota, nes nuspręsta geriausius sportininkus apdovanoti kelione į Rygą bei vandens parką,
kuri vyko 2014 m. sausio 15 d. Šventės metu buvo apdovanoti Lietuvos rekordininkai, 2013 m.
čempionai savo amžiaus grupėse, įteiktos nominacijos sportininkams už asmeninius pasiekimus ir
norą siekti sportinių rezultatų bei apdovanotas 2013 m. geriausių Šiaulių miesto plaukikų
penketukas.
III. LIETUVOS RINKTINĖS NARIAI
2013 m. Lietuvos plaukimo suaugusių, jaunimo ir jaunių rinktinėms atstovavo 11 plaukimo
mokyklos „Delfinas“ sportininkų.

2013 m. Lietuvos suaugusiųjų plaukimo rinktinei priklausė 4 mokyklos sportininkai: Eva
Gliožerytė, Alina Taran, Rokas Dobrovolskis ir Dominykas Lušys.
2013 m. Lietuvos jaunimo plaukimo rinktinei priklausė 2 mokyklos sportininkės: Aneta
Astrauskaitė ir Simona Raudonytė.
2013 m. Lietuvos jaunių plaukimo rinktinei priklausė 5 mokyklos sportininkai: Rūta
Drevinskaitė, Greta Pleikytė, Edvinas Mažintas, Tomas Paceržinskas ir Lukas Tamulis.
IV. KVALIFIKACINĖS KATEGORIJOS
Plaukimo mokykloje „Delfinas“ 2013 m. pabaigoje dirbo 11 trenerių, kurie treniruoja bei
moko plaukti 311 auklėtinių.

Trenerių skaičius pagal turimas kategorijas pateiktas diagramoje.

Plaukimo mokykloje „Delfinas“ dirba 2 jauni tik pradėję trenerio karjerą, todėl neturintys
kategorijos treneriai - E. Šiautkulis ir D. Leinartienė, 2 treneriai turintys sporto trenerio kategoriją D. Belovas ir A. Bičkus, 6 Lietuvos sporto treneriai – V. Staškuvienė, K. Jankevičius, E.
Vielavičiūtė, D. Pocienė, J. Dimšienė ir K. Zajauskienė; bei 1 treneris turintis Nacionalinio sporto
trenerio kategoriją – Robertas Šuipis.
Moksleivių skaičius pagal meistriškumą pateiktas diagramoje.

2013 m. pabaigoje plaukimo mokykloje „Delfinas“ treniravosi 200 sportininkų neturinčių
kategorijos, 58 III kategorijos sportininkai, 30 sportininkų turinčių II kategoriją, 18 I kategorijos
sportininkų, 4 turintys Nacionalinę kategoriją ir 1 sportininkė turinti Tarptautinę kategoriją.

V. PROBLEMOS
Plaukimo mokyklos „Delfinas“ problemines sritis galima išskirti į dvi dalis - baseinų Ežero g.
11a ir Dainų g. 33a.
Baseinas esantis Ežero g. 11a pritaikytas vykdyti įvairaus rango varžybas dėl esančio
žiūrovams skirto balkono. Tačiau, vykdyti aukštesnio rango nei vaikų pirmenybių lygio varžybas
Šiauliuose yra neįmanoma, nes baseine nėra tokių svarbių dalykų, kaip specialūs tarptautinius
standartus atitinkantys starto bokšteliai bei elektroninė laiko fiksavimo sistema. Taip pat, reikia
pakeisti susidėvėjusius skiriamuosius plaukimo takus ir persirengimo spinteles. Dėl netikamų
sąlygų, svarbiausios sezono varžybos yra rengiamos kituose miestuose ir mūsų mokyklos
sportininkai startuoja be labai svarbaus savų žiūrovų palaikymo.
Kitas plaukimo mokyklos „Delfinas“ baseinas esantis Dainų g. 33a yra tinkamas tik
treniruočių vykdymui. Todėl, šiame baseine reikia sudaryti komfortiškas sąlygas vaikų

treniruotėms. Pagrindinės šio baseino problemos seni (mediniai) langai bei durys, kuriuos reikia
pakeisti ir būtinas pastato apšiltinimas.
Plaukimo mokyklos „Delfinas“ investicijų poreikis pateiktas lentelėje.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.

Investicinis objektas
Ežero g. 11a
II-III projekto etapų pabaiga
Starto bokšteliai (6 vnt.)
Elektroninė laiko fiksavimo sistema
Skiriamieji plaukimo takai ()
Persirengimo spintelės
Sėdėjimo vietos žiūrovams balkone
Iš viso (Ežero g. 11a):
Dainų g. 33a
Langai ir durys
Pastato apšiltinimas
Iš viso (Dainų g. 33a):
Iš viso:

Investicijų poreikis (tūkst. lt.)
700,0
30,0
200,0
24,0
70,0
50,0
1064,0
50,0
700,0
750,0
1814,0

Iš viso svarbiausiems darbams bei objektams reikalingos investicijos yra 1814,0 tūkst. lt. Šios
investicijos yra būtinos užtikrinti tinkamas treniruočių sąlygas bei reprezentuoti miestą rengiant
aukšto lygio varžybas.
VI. ŪKINĖS VEIKOS ATASKAITA
Plaukimo mokyklos „Delfinas“ remonto darbams 2013 m. iš pajamų už atsitiktines paslaugas
lėšų panaudota 21,2 tūks.lt.
1. Ežero g. 11a baseine atlikti darbai:
1.1. Sutvarkytas vyrų persirengimo kambarys (įrengtas grindinis šildymas ir pakeista grindų
danga).
1.2. Sutvarkytas įėjimas (tambūras) į WC patalpą (išklijuotos plytelės, sudėtos lubos).
1.3. Perdažyti laiptų turėklai bei sienos.
2. Dainų g. 33a baseine atlikti darbai:
2.1. Sutvarkytas moterų persirengimo kambarys (įrengtas grindinis šildymas ir pakeista
grindų danga).
2.2. Atnaujinti pagrindinio įėjimo į baseiną betoniniai laiptai.
Kitoms būtinoms priemonės skirtoms užtikrinti baseino patalpų atitikimą Lietuvos higienos
normoms bei sklandžiam darbui išleista 84,3 tūkst. lt. Šios lėšos panaudotos:
1. Natrio hipochloritui;
2. Rekuperatoriaus priežiūrai;
3. Baseino chloravimo aparatūros priežiūrai;
4. Dezinfekcijai;
5. Vandens tyrimams;
6. Transporto priežiūrai ir kurui;
7. Kitoms prekėms (valymo priemonėms, valymo inventoriaus medžiagoms, smulkiems
remonto darbams).
Taip pat, buvo atlikti pastato Ežero g. 11ª oro kondicionavimo (sausinimo) sistemos įrengimo
darbai. 2013 m. išlaidos (tūkst. Lt.) pagal finansavimo šaltinius pateiktos lentelėje.

Nr.

Projekto veiklos

1.
2.
3.

Oro sausinimo sist. rekonstrukcija
Techninis projektas
Techninio projekto ekspertizė
Iš viso:

Europos
Sąjungos lėšos

Valstybės
biudžeto lėšos

Savivaldybės
biudžeto lėšos

27,2

238,6
4,8

12,8

27,2

243,4

12,8

Privatizavimo
fondo lėšos

4,8
4,8

Iš viso:

238,6
44,8
4,8
288,2

Iš viso oro kondicionavimo (sausinimo) sistemos įrengimo darbai kainavo 288,2 tūkst. Lt.,
kurių didžiąją dalį sudarė Valstybės biudžeto lėšos.
VII. FINANSINĖ VEIKLOS ATASKAITA
Plaukimo mokykla ”Delfinas” 2013 m. gavo 1582,8 tūkst. Lt. pajamų. Jų pasiskirstymas
pagal lėšų šaltinį pateiktas lentelėje.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pajamų šaltinis
Nario mokestis
Lėšos už atsitiktines paslaugas
Moksleivio krepšelis
Programinės lėšos
Biudžeto lėšos
Rėmėjų lėšos
Gyventojų pajamų mokestis (2 proc.)
Iš viso:

Suma (tūkst. lt.)
142,3
177,1
28,4
6,8
1200,6
22,6
5,0
1582,8

2013 m. gautos lėšos panaudotos darbo užmokesčiui, mokomajam sportiniam darbui ir
varžyboms, inventoriaus ir ilgalaikio turto bei medikamentų ir maisto papildų įsigijimams, bei
kitoms išlaidoms.

Direktorius

A. Šileikytė, (8 41) 39 99 05

Valerijus Belovas

