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2014 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 - mokyti vaikus taisyklingai plaukti, kryptingai dirbant skatinti vaikus 

pasirinkti plaukimo sporto šaką bei ieškoti talentingų sportininkų, galinčių deramai atstovauti 

miestui ir šaliai 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 2014 m. naudojosi 25 668 lankytojų. Iš jų: Ežero g. baseine – 15 560 

žm., Dainų g. baseine – 10108 žm. 

 

Lankytojų skaičius 2014 m.
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Šiaulių plaukimo mokykloje „Delfinas“ 2014 m. gruodžio 31 d. dirbo 39 darbuotojai, iš jų 11 

trenerių. 
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Metų pradžioje (pagal 2013 m. rugsėjo 2 d. tarifikaciją) buvo tarifikuota 27 mokomosios 

sportinės grupės ir 311 sportininkų. Metų eigoje nustojo sportuoti 95 moksleiviai, buvo priimti 104 

moksleiviai, perkelta į aukštesnio meistriškumo grupes 104 sportininkai. Pagal 2014 m. rugsėjo 1 d. 

tarifikaciją tarifikuotos 27 mokomosios grupės, iš kurių: 23 plaukimo ir 4 dailiojo plaukimo grupės. 

Metų pabaigoje mokyklos sportininkų sąrašuose buvo 308 sportininkai. Bendras mokomųjų grupių 

skaičius ir moksleivių skaičius jose atsispindi pateiktose diagramose: 

 

Mokomųjų grupių skaičius (2014 12 31)
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Moksleivių skaičius grupėse (2014 12 31)

212

64

32

0 50 100 150 200 250

Pradinio rengimo

Meistriškumo ugdymo

Meistriškumo tobulinimo

Didelio meistriškumo

 
 

Du kartus per metus sudaryti sportininkų sąrašai dėl atleidimo nuo atlyginimo už neformalųjį 

švietimą mokesčio mokėjimo. Nuo 2014 m. balandžio 1 d. nuo mokesčio mokėjimo buvo atleisti 12 

sportininkų, nuo 2014 m. rugsėjo 1 d., taipogi, 12 sportininkų. Taip pat, nuo atlyginimo už 

neformalųjį švietimą mokesčio mokėjimo mokesčio mokėjimo buvo atleisti vaikai, pristatę pažymas 

apie gaunamą socialinę pašalpą. 



2014 metais surengti 7 trenerių tarybos darbo posėdžiai. Sudarytos sąlygos mokyklos 

darbuotojams dalyvauti kvalifikacijos kėlimo kursuose bei seminaruose. Dalyvauta 8 kvalifikacijos 

kėlimo renginiuose, panaudota  1439,20 lt., dalyvavo 28 dalyviai. 

 

 

II. MOKOMASIS-SPORTINIS DARBAS 

 

2014 m. Šiaulių plaukimo mokyklos „Delfinas“  sportininkų pasirodymą varžybose galima 

laikyti sėkmingu. Įvairaus amžiaus grupių Lietuvos čempionatuose ir pirmenybėse iškovoti 54 

aukso, 53 sidabro ir  49 bronzos medaliai. Sėkmingai atstovauta Lietuvai Baltijos šalių varžybose, 

kuriose iškovoti 3 aukso, 5 sidabro ir 3 bronzos apdovanojimai. Dvi mokyklos sportininkės 

dalyvavo Europos čempionatuose: Eva Gliožerytė dalyvavo Europos suaugusiųjų plaukimo 

čempionate ir Viktorija Valiūtė - Europos jaunimo plaukimo čempionate. 

2014 metais plaukimo mokykloje „Delfinas“ surengta 15 varžybų, kuriose dalyvavo 1288 

sportininkai.  Surengta varžybų Šiauliuose: 

 

Nr. Varžybų tipas Varžybų sk. Dalyvių sk. Panaudota lėšų 

1. Tarptautinės varžybos 4 471 19 121,07 

2. Respublikinės varžybos 4 263 1 105,36 

3. Miesto varžybos 7 554 7 268,83 

 Iš viso: 15 1 288 27 495,26 

 

2014 m. plaukimo mokyklos „Delfinas“ sportininkai dalyvavo 37 varžybose išvykose, kuriose 

turėjo galimybę pasirodyti 445 sportininkai. 

 
Nr. Varžybų tipas Varžybų sk. Dalyvių sk. Panaudota lėšų 

1. Tarptautinės varžybos 15 109 37 699,37 

2. Respublikinės varžybos 13 196 26 394,95 

3. Draugiškos varžybos 9 140 2 165,08 

 Iš viso: 37 445 66 259,37 

 

Surengtos 7 mokomosios treniruočių stovyklos iš jų 1 dailiojo plaukimo, jose dalyvavo 25 

sportininkai, panaudota 22 643,63 Lt. 

Šiaulių plaukimo mokyklos „Delfinas“ sportininkai įvairaus rango varžybose gerino 

asmeninius rezultatus. Paulius Urbonas, Valdas Abalikšta ir Aurimas Andrulis įvykdė kandidato į 

Lietuvos plaukimo meistrus normatyvus. 

Treneris R. Šuipis 2014 m. parengė Lietuvos plaukimo suaugusiųjų rinktinės narę, Lietuvos 

suaugusiųjų plaukimo varžybų čempionę ir prizininkę, Baltijos šalių čempionę ir prizininkę  E. 

Gliožerytę. R. Šuipis, taip pat, parengė 2014 m. Lietuvos plaukimo jaunimo rinktinės narę, Baltijos 

šalių čempionato antros vietos laimėtoją, Lietuvos suaugusių plaukimo varžybų prizininkę, Lietuvos 

jaunimo plaukimo varžybų čempionę ir prizininkę, Lietuvos plaukimo federacijos taurės trijų trečių 

vietų laimėtoją V. Valiūtę, Lietuvos jaunimo plaukimo čempionato ir pirmenybių prizininkę A. 

Astrauskaitę. 

Treneriai K. Jankevičius ir V. Staškuvienė parengė Lietuvos suaugusiųjų rinktinės narę, 

Baltijos šalių čempionę ir prizininkę, Lietuvos suaugusiųjų plaukimo čempionę ir prizininkę S. 

Raudonytę. Taip pat, trenerė V. Staškuvienė parengė Lietuvos jaunučių plaukimo žiemos 

pirmenybių antros vietos laimėtoją H. Tinterytę. 

Trenerė E. Vielavičiūtė parengė 2014 m. Lietuvos suaugusiųjų rinktinės narę, Lietuvos 

suaugusiųjų plaukimo varžybų prizininkę, Lietuvos jaunimo plaukimo varžybų čempionę ir 

prizininkę, Lietuvos plaukimo federacijos taurės čempionę ir prizininkę G. Pleikytę. Taip pat, 

trenerė E. Vielavičiūtė parengė kandidatus į plaukimo meistrus, Lietuvos jaunių plaukimo varžybų 

čempionus bei prizininkus - V. Abalikštą ir P. Urboną, bei Lietuvos jaunių plaukimo varžybų 

prizininkes V. Povilionytę ir V. Vainauskaitę.  



Trenerė D. Pocienė parengė Lietuvos jaunučių pirmenybių sidabro medalio laimėtoją M. 

Jaugėlį. 

Treneris A. Bičkus parengė Lietuvos vaikų plaukimo pirmenybių prizininką B. Laurinavičių. 

Trenerė J. Dimšienė parengė Lietuvos dailiojo plaukimo jaunučių ir jaunių čempiones A. 

Kasperavičiūtę, A.Vandytę, K. Dirvonskytę bei prizininkes - D. Juciūtę, U. Vanagaitę ir G. 

Vandytę. 

 Trenerė K. Zajauskienė parengė Lietuvos dailiojo plaukimo jaunučių čempiones U. 

Dambrauskaitę ir A. Vagrytę, Lietuvos vaikų dailiojo plaukimo čempiones K. Railaitę ir V. 

Račkauskaitę. 

2014 m. gruodžio 30 d. organizuota geriausių plaukimo mokyklos „Delfinas“ sportininkų 

pagerbimo šventė. Šventės metu buvo apdovanoti 2014 m. Lietuvos čempionai ir prizininkai savo 

amžiaus grupėse, įteiktos nominacijos sportininkams už asmeninius pasiekimus ir norą siekti 

sportinių rezultatų bei apdovanotas 2014 m. geriausių Šiaulių miesto plaukikų penketukas.  

 

 

III. LIETUVOS RINKTINĖS NARIAI 

 

2014 m. Lietuvos plaukimo suaugusių, jaunimo ir jaunių rinktinėms priklausė 10 plaukimo 

mokyklos „Delfinas“ sportininkų.  
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2014 m. Lietuvos suaugusiųjų plaukimo rinktinei priklausė 4 mokyklos sportininkai: Eva 

Gliožerytė, Alina Taran, Greta Pleikytė ir Simona Raudonytė. 

2014 m. Lietuvos jaunimo plaukimo rinktinei priklausė 3 mokyklos sportininkės: Aneta 

Astrauskaitė, Kamilė Smilgytė ir Viktorija Valiūtė. 

2014 m. Lietuvos jaunių plaukimo rinktinei priklausė 3 mokyklos sportininkai: Viktorija 

Povilionytė, Paulius Urbonas ir Valdas Abalikšta. 

 

 

IV. KVALIFIKACINĖS KATEGORIJOS 

 

Plaukimo mokykloje „Delfinas“ 2014 m. pabaigoje dirbo 11 trenerių. Trenerių skaičius pagal 

turimas kategorijas pateiktas diagramoje.  
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Plaukimo mokykloje „Delfinas“ dirba viena neturinti kategorijos trenerė - D. Leinartienė, trys 

treneriai turintys sporto trenerio kategoriją - D. Belovas, A. Bičkus ir E. Šiautkulis, šeši Lietuvos 

sporto treneriai – V. Staškuvienė, K. Jankevičius, E. Vielavičiūtė, D. Pocienė, J. Dimšienė ir K. 

Zajauskienė; bei 1 treneris turintis Nacionalinio sporto trenerio kategoriją – R. Šuipis. 

2014 m. Lietuvos sporto trenerio kategorijos suteiktos trims trenerėms - K. Zajauskienei, E. 

Vielavičiūtei ir V. Staškuvienei.  
Moksleivių skaičius pagal meistriškumą pateiktas diagramoje. 
 

Moksleivių skaičius pagal meistriškumą (2014 12 31)
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2014 m. pabaigoje plaukimo mokykloje „Delfinas“ treniravosi 186 sportininkai neturintys 

meistriškumo pakopų rodiklio, MP7-9 rodiklius pasiekę - 53 sportininkai, MP6 - 22 sportininkai,  

MP5 - 21 sportininkas, MP4 - 12 sportininkų, MP3 - 10 sportininkų, MP2 - 4 sportininkai. 

 

 

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. Dėl netinkamų sąlygų, svarbiausios sezono 

varžybos yra rengiamos kituose miestuose. 

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, kuriuos reikia pakeisti ir 

būtinas pastato apšiltinimas bei stogo remontas. 

Plaukimo mokyklos „Delfinas“ investicijų poreikis pateiktas lentelėje. 



 

Nr. Investicinis objektas Investicijų poreikis (tūkst. eur.) 

 Ežero g. 11a 

1. Starto bokšteliai (6 vnt.) 9,0 

2. Elektroninė laiko fiksavimo sistema 58,0 

3. Skiriamieji plaukimo takai (5 vnt.) 6,9 

4. Sėdėjimo vietos žiūrovams balkone 14,5 

 Iš viso (Ežero g. 11a): 88,4 

 Dainų g. 33a 

1. Langai 11,6 

2. Pastato apšiltinimas ir stogo remontas 202,7 

 Iš viso (Dainų g. 33a): 214,3 

 Iš viso: 302,7 

  

Iš viso svarbiausiems darbams bei objektams reikalingos investicijos yra 302,7 tūkst. eurų. 

Šios investicijos yra būtinos užtikrinti tinkamas treniruočių sąlygas bei reprezentuoti miestą 

rengiant aukšto rango varžybas. 

 

 

VI. ŪKINĖS VEIKOS ATASKAITA 

 

Plaukimo mokyklos „Delfinas“ remonto darbams 2014 m. panaudota 128 tūks.lt.  

1. Ežero g. 11a baseine atlikti darbai: 

1.1. Sutvarkyti pagrindinio įėjimo laiptai ir aplink pastatą esanti teritorija; 

1.2. Priešais pastatą įrengti vėliavų stiebai; 

1.3. Pakeistos persirengimo kambarių spintelės. 

2. Dainų g. 33a baseine atlikti darbai: 

2.1. Sutvarkyta administracijos patalpa ir fojė; 

2.2. Pakeistos pagrindinio įėjimo lauko durys; 

2.3. Priešais pastatą įrengti vėliavų stiebai; 

2.4. Pakeistos persirengimo kambarių spintelės. 

 

Kitoms būtinoms priemonės skirtoms užtikrinti baseino patalpų atitikimą Lietuvos higienos 

normoms bei sklandžiam darbui išleista 87,2 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). 

 

VII. FINANSINĖ VEIKLOS ATASKAITA 

 

Plaukimo mokykla ”Delfinas” 2014 m. gavo 2049,7 tūkst. Lt. pajamų. Jų pasiskirstymas 

pagal lėšų šaltinį pateiktas lentelėje. 

 

 

 

 

 

 

  



Nr. Pajamų šaltinis Suma (tūkst. lt.) 

1. Nario mokestis 185,0 

2. Kompensuotas nario mokestis 3,5 

3. Lėšos už atsitiktines paslaugas 222,0 

4. Moksleivio krepšelis  28,7 

5. Programinės lėšos 7,2 

6. Biudžeto lėšos 1493,3 

7. Rėmėjų lėšos 8,7 

8. GPM (2 proc.) 3,4 

9. Privatizavimo fordo lėšos 67,0 

10. Likutis 30,9 

 Iš viso: 2049,7 

 

 2014 m. gautos lėšos panaudotos darbo užmokesčiui, mokomajam sportiniam darbui ir 

varžyboms, inventoriaus ir ilgalaikio turto bei medikamentų ir maisto papildų įsigijimams, 

transportui, komunalinėms paslaugoms ir kitoms išlaidoms. 

 

 

  

 

 

Direktorius                    Valerijus Belovas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Šileikytė, (8 41) 39 99 05 


