
ŠIAULIŲ MIESTO SPORTO MOKYKLOS ,,DELFINAS“ DIREKTORIAUS 

VALERIJAUS BELOVO 2015 METŲ ATASKAITA 

 

 

I. BENDRA INFORMACIJA 

 

1.Oficialusis pavadinimas - .Šiaulių plaukimo mokykla „Delfinas“, įregistruota Juridinių 

asmenų registre, kodas 145914357 

2. Įstaigos adresas- Ežero g.11a, Šiauliai , įkurta 1967 metais. 

3. Mokyklos pagrindinė paskirtis – sportinio ugdymo mokykla. 

4. Mokyklos veiklos sritis – kūno kultūra ir sportas. 

5. Kultivuojamos sporto šakos – plaukimas, dailusis plaukimas. 

 

 

II. SPORTO MOKYKLOS VEIKLOS REZULTATAI 

 

6. Sportinė veikla (2014, 2015 metai) 

6.1.  Sportininkų skaičius pagal sporto šakas: 
         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.  

        2015 m. rugsėjo 1 d. buvo tarifikuotos 31 grupė, iš kurių 26 plaukimo ir 5 dailiojo plaukimo. 

2015 m. gruodžio 31 d. šias grupes lankė 405 sportininkai. Bendras 2014-2015 metų mokomųjų 

grupių skaičius ir moksleivių skaičius jose atsispindi pateiktose diagramose: 
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Du kartus per metus sudaryti sportininkų sąrašai dėl atleidimo nuo atlyginimo už neformalųjį 

švietimą mokesčio mokėjimo. Nuo 2015 m. balandžio 1 d. nuo mokesčio mokėjimo buvo atleista 16 

sportininkų, nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. - 19 sportininkų. Taip pat, nuo atlyginimo už neformalųjį 

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

gaunamą socialinę pašalpą. 

2015 metais surengti 7 trenerių tarybos darbo posėdžiai.  

2015 m. pabaigoje plaukimo mokykloje „Delfinas“ treniravosi 242 sportininkai neturintys 

meistriškumo pakopų rodiklio, MP7-9 rodiklius pasiekę - 90 sportininkų, MP6 - 17 sportininkų,  

MP5 - 20 sportininkų, MP4 - 15 sportininkų, MP3 - 14 sportininkų, MP2 - 7 sportininkai. 

Moksleivių skaičius pagal meistriškumą pateiktas diagramoje. 

 

 
 

 

 

         6.2. Sporto grupių struktūra 

 

 
 

6.3. Sporto pasiekimai (rezultatai) 

Šiaulių plaukimo mokyklos „Delfinas“ sportininkai įvairaus rango varžybose gerino 

asmeninius rezultatus. Valdas Abalikšta įvykdė Lietuvos plaukimo meistro normatyvą, o Lukas 

Staškus - kandidato į Lietuvos plaukimo meistro normatyvą. 

Treneris R. Šuipis 2015 m. parengė Lietuvos suaugusiųjų plaukimo varžybų čempionę ir 

prizininkę E. Gliožerytę. R. Šuipis, taip pat, parengė Lietuvos suaugusių plaukimo varžybų 

prizininkę V. Valiūtę ir prizininką M. Kasperavičių.  

Trenerė E. Vielavičiūtė parengė 2015 m. Lietuvos suaugusiųjų rinktinės narę, Lietuvos 

suaugusiųjų plaukimo varžybų nugalėtoją ir prizininkę, Lietuvos jaunimo plaukimo varžybų 

čempionę ir prizininkę, Lietuvos plaukimo federacijos taurės čempionę ir prizininkę bei Europos 

žaidynių dalyvę G. Pleikytę. Taip pat, trenerė E. Vielavičiūtė parengė Lietuvos plaukimo meistrą, 

Moksleivių skaičius pagal meistriškumą (2015 12 31)
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Nordic plaukimo čempionato prizininką, Lietuvos plaukimo varžybų čempioną ir prizininką - V. 

Abalikštą bei Lietuvos jaunimo plaukimo varžybų prizininkes V. Povilionytę ir V. Vainauskaitę ir 

prizininkus A. Andrulį, R. Ulvydą, P. Urboną.  

Trenerė V. Staškuvienė parengė Lietuvos jaunių plaukimo žiemos pirmenybių antros vietos 

laimėtoją H. Tinterytę. 

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

Vandytę, Ainą Bartkutę ir Nedą Teišerskytę bei prizininkes - A. Kasperavičiūtę, A.Vandytę, K. 

Dirvonskytę, S. Bitę, U. Jokubauskaitę, E. Pakulnevičiūtę, M. Aukščionytę ir G. Vaitiekūnaitę. 

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

Dambrauskaitę ir A. Vagrytę ir prizininke - D. Kaučikaitę, M. Birutytę, S. Karmazinaitę ir R. 

Stankevičiūtę. 

2015 m. sausio 6 d. buvo organizuota 2015 metų geriausių plaukimo mokyklos „Delfinas“ 

sportininkų pagerbimo šventė. Šventės metu buvo apdovanoti 2015 m. Lietuvos čempionai ir 

prizininkai savo amžiaus grupėse, įteiktos nominacijos sportininkams už asmeninius pasiekimus ir 

norą siekti sportinių rezultatų bei apdovanotas 2015 m. geriausių Šiaulių miesto plaukikų 

penketukas, kuriame pirmąją vietą užėmė - V. Abalikštas, antrąją - E. Gliožerytė, trečiąją - G. 

Pleikytė, ketvirtąją - V. Valiūtė ir penktąją - A. Taran.  

      6.3.1. Pasaulio, Europos čempionatuose, pirmenybėse nedalyvavome. 

      6.3.2. Šalies čempionatuose, pirmenybėse, taurės varžybose: 

      2015 m. Šiaulių plaukimo mokyklos „Delfinas“  sportininkų pasirodymą varžybose galima 

vertinti patenkinamai. Įvairaus amžiaus grupių Lietuvos čempionatuose ir pirmenybėse iškovoti 11 

aukso, 40 sidabro ir  41 bronzos medaliai. Atstovauta Lietuvai Baltijos šalių ir Nordic plaukimo 

čempionato varžybose, kuriose iškovoti 1 aukso ir 1 sidabro apdovanojimas. Viena mokyklos 

sportininkė Greta Pleikytė dalyvavo Europos žaidynėse Baku. 

 

 
 

 

      6.3.3. Šalies rinktinės nariai: 

      2015 m. Lietuvos plaukimo suaugusių, jaunimo ir jaunių rinktinėms priklausė 3 plaukimo 

mokyklos „Delfinas“ sportininkų.  

 

8 5

28 16

28 19

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

1 vieta

2 vieta

3 vieta

Iškovos vietos įvairaus rango varžybose (išskyrus draugiškas)

Plaukimas Dailusis plaukimas



 

 

 
 

2015 m. Lietuvos suaugusiųjų plaukimo rinktinei atstovavo 2 mokyklos sportininkės: Alina 

Taran ir Greta Pleikytė. 

2015 m. Lietuvos jaunimo plaukimo rinktinei priklausė 1 mokyklos sportininkas - Valdas 

Abalikšta. 

6.4. Organizuota renginių (įskaitant bendradarbiavimai su kitomis organizacijomis) 
2015 metais plaukimo mokykloje „Delfinas“ surengta 13 sporto varžybų, kuriose dalyvavo 

1502 sportininkai.  Surengta varžybų Šiauliuose: 

 
Nr. Varžybų tipas Varžybų sk. Dalyvių sk. Panaudota lėšų 
1. Tarptautinės varžybos 5 690 8436,94 
2. Respublikinės varžybos 2 63 14,88 
3. Miesto varžybos 6 749 1948,38 

 Iš viso: 13 1502 10400,20 

 

2015 m. plaukimo mokyklos „Delfinas“ sportininkai dalyvavo 37 varžybose išvykose, kuriose 

turėjo galimybę pasirodyti 619 sportininkų. 

 
Nr. Varžybų tipas Varžybų sk. Dalyvių sk. Panaudota lėšų 
1. Tarptautinės varžybos 14 159 9286,63 
2. Respublikinės varžybos 13 216 8042,63 
3. Draugiškos varžybos 10 244 2011,62 

 Iš viso: 40 619 19340,88 

 

Surengtos 7 mokomosios treniruočių stovyklos, jose dalyvavo 100 sportininkų, panaudota 

35151,81 Eur. 

 

 

 

III. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS 

 

7. Darbuotojų funkcijos. Darbuotojų funkcijos, teisės ir pareigos yra reglamentuotos įstaigos 

nuostatuose, vidaus tvarkos ir darbo tvarkos taisyklėse, direktoriaus parengtuose pareigybės 

aprašymuose bei parengtose ir patvirtintose tvarkose. 2015 m. mokykloje dirbo 40 darbuotojų, tarp 

jų 10 pedagogai. Visi įstaigoje dirbantys mokytojai turi aukštąjį universitetinį arba jam prilygstantį 

išsilavinimą. 

Sporto mokymo įstaigos išoriniai ir vidiniai informacijos srautai perduodami dažniausiai per 

IT  (elektroninis paštas, mokyklos interneto svetainę).  

Sporto mokymo įstaigoje 2015 m. gruodžio 31 d. mokėsi 405 mokiniai, suformuota 31 grupė. 

2015 m. rinktinės nariai

1

2

Lietuvos jaunimo rinktinės nariai Lietuvos suaugusių rinktinės narės



 

 

Buhalterinė apskaita buvo vykdoma, naudojant elektroninės bankininkystės programą ir 

buhalterinės apskaitos programomis Finalga ir FINAS. 

8. Kvalifikacijos tobulinimas. Neformalųjį ugdymą sporto mokymo įstaigoje vykdo 10 

trenerių sporto mokytojų. Sportininkus rengė keturi sporto trenerio kvalifikacinę kategoriją turintys 

treneriai, penki Lietuvos sporto trenerio kvalifikacinę kategoriją turintys treneriai ir 1 – nacionalinę 

sporto trenerio kvalifikacinę kategoriją turintys treneriai. Trenerių skaičius pagal turimas 

kategorijas pateiktas diagramoje. 

 

 
 

Darbuotojams sudarytos galimybės tobulinti kvalifikaciją Lietuvoje ir užsienyje. Treneriai 

sporto mokytojai dalyvavo šiuose kvalifikacijos kursuose (seminaruose): 

Plaukimo trenerių seminaras su Dr. Genadijumi Sokolovu, 2015 m. lapkričio 25 d. 

FINA plaukimo teisėjų mokykla, 2015 m. spalio 13-14 d. 

Dailiojo plaukimo seminaras, 2015 m. spalio 8-11 d. 

Plaukimo trenerių seminaras su Dr. Dimitrij Mancevič, 2015 m. spalio 3 d. 

VIII tarptautinė konferencija Sankt Peterburge, 2015 m. rugsėjo 24-29 d. 

Seminaras „Kinezioterapavimo pagrindai“, 2015 m. rugsėjo 5 d. 

Seminaras „Funkcinė treniruotė naudojant elastinio pasipriešinimo sistemą“, 2015 m. gegužės 

14 d. 

9. Darbo aplinka.  2015 m  atliktas kosmetinis pirmojo aukšto koridoriaus remontas. Nuolat 

atnaujinamos mokymo priemonės, IT bazė, programinė įranga. Visuose kabinetuose įrengta 

interneto prieiga, veikia bevielis internetas, kabinetai aprūpinami mokymo priemonėmis. Ugdytiniai 

naudojasi sporto sale, organizuojamos plaukimo varžybos. Mokymo įstaigoje yra 9 kompiuterizuotų 

administracijos ir specialistų darbo vietų.  Sporto mokymo įstaiga turi higienos pasą. Šiaulių 

plaukimo mokykla „Delfinas“ turi reikalavimus atitinkančią sporto salę. Geros trenerių – sporto 

mokytojų ir specialistų darbo sąlygos - atnaujintos darbo vietos, keičiama ir atnaujinama 

kompiuterinė įranga ir programos.  

 

IV. FINANSŲ IR IŠTEKLIŲ VALDYMAS 

 
Lėšų šaltinis 2014 m.  

(tūkst. Eur) 

2015 m.  

(tūkst. Eur) 

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS 

Ugdymo lėšos 136,9 131,0 

Aplinkos lėšos 295,6 303,3 

ĮSTAIGOS PAJAMŲ LĖŠOS   

Pajamos už teikiamas paslaugas 67,5 82,8 

lėšos iš kitų biudžetinių įstaigų    3,0 

Tėvų įmokos (nario mokestis) 53,7 59,5 

KITŲ ŠALTINIŲ LĖŠOS 

2 proc. lėšos 1,0 1,1 

Paramos lėšos 2,5 25,2 

4

5
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Sporto treneris Lietuvos sporto treneris Nacionalinis sporto treneris



 

 

PROJEKTŲ,  PAVEDIMINĖS LĖŠOS 

Privatizavimo fondo lėšos (persirengimo spintelėms) 19,4  

Neformaliojo vaikų švietimo lėšos 8,3 14,0 

sporto programų lėšos 1,8 2,4 

sveikatinimo programa 0,3  

kompensuotas mokestis už soc,. remtinus vaikus ir 

pagal trenerių tarybos sprendimą iki 5% tarifikuotų 

vaikų 

1,0 4,1 

kitos biudžeto lėšos  58,6  

(2014m. skoloms dengti , 

padidėjus DU 2015 

metais ) 

Iš viso: 588,0 685,0 

  
         10. Viešieji pirkimų atlikta už 23539.56 Eurus. 

 

 

V. SPORTO INFRASTRUKTŪRA 

 

11. Įstaiga patikėjimo teise naudoja du baseinus: Ežero 11a (baseino patalpos plotas -

511m
2
 , sporto salės plotas –   86 m

2
) ir Dainų g.33a (baseino patalpos plotas -513m

2
 , sporto salės 

plotas – 103 m
2
). 

12.  Ežero 11a baseine atlikti šie darbai: 

- atliktas kosmetinis pirmojo aukšto (foje) remontas; 

- modernizuota šilto vandens tiekiamo į dušines sistema; 

- dušinėse pakeisti vandens maišytuvai;  

         13. Dainų g.33a baseine atlikti šie darbai: 

          - modernizuota šilto vandens tiekiamo į dušines sistema; 

          - dušinėse pakeisti vandens maišytuvai;  

          - pakeistos laukinės durys; 

          - pakeisti pastato langai. 

14. Turto administravimas.  

14.1. Biudžeto lėšos  23,0 tūkst.eurų, iš jų: 

- remonto darbai (langai , durys, berėmio stiklo pertvara) - 22,5 tūkst.eurų; 

- kompiuteris (dalinės lėšos)  - 0,5 tūkst.eurų; 

          14.2. Nemokamai gautas turtas: 

- kompiuterinė įranga  (kompiuteriai, turniketai, serveris, kompiuterinės programos) - 19,1 

tūkst. eurų. 

 

VI. ĮSTAIGOS PARTNERYSTĖS IR BENDRADARBAVIMO VALDYMAS 

 

15. 2015 m . rugsėjo 9 d. buvo sudaryta sutartis tarp Šiaulių plaukimo mokyklos „ Delfinas“ ir 

Šiaulių miesto verslininkais ( UAB „Transalda“, UAB „Ruvera“ ), kurie finansavo Šiaulių Sauliaus 

Sondeckio menų gimnazijos mokiniams 18 plaukimo pamokų. 

16. 2015 m. Sporto mokymo įstaiga įgyvendino šiuos projektus: 

Šiaulių miesto savivaldybės kūno kultūros ir sporto klubų žaidimų komandų plėtros 

programos projektą „Mokyklinio amžiaus vaikų mokymas plaukti ir plaukimo įgūdžių lavinimas“. 

 

VII. ĮSTAIGOS PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMAS 

 

          23. Problemos: 

          23.1. Turtui prižiūrėti ir atnaujinti skiriama mažai lėšų. 



 

 

          23.2. Dainų 33a tik  dalinai apšiltintas  pastatas.  

24. Galimybės ir problemų sprendimo būdai: 

24.1. Reikalinga Dainų 33a pastato renovacija.  

24.2. Trečias etapas remonto darbų, Ežero 11a: 

       - Gaisrinė signalizacija- 68403,72 Lt.( 19954,41 Eurai) 

       - Vandentiekis, nuotekų šalinimas- 40614,86 Lt. (11762,87 Eurai) 

 - Baseino vandens valymo įranga- 298992,21 Lt. (86594,12 Eurai) 

 - Pandusas neįgaliesiems, persipylimo indas- 140317,65 Lt.(40638,80 Eurai.) 

       - Plytelių aplink baseino vonia pakeitimas- 54688,70 Lt.(15838,94 Eurai.) 

       - Vidaus elektros tinklai- 13552,60 Lt.( 3925,10 Eurai.) 

       Parengta pagal Šiaulių statybos skyriaus informaciją. 

24.3. Miestui reikalingas 50 metrų baseinas. 

 

    

 

     Valerijus Belovas 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


