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ŠIAULIŲ PLAUKIMO CENTRAS ,,DELFINAS“
2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
I. BENDRA INFORMACIJA
1. Informacija apie direktorių:
1.1. Direktoriaus vardas, pavardė – Paulius Viktoravičius.
1.2. Direktoriaus vadybinis stažas toje mokykloje – 2 metai.
2. Informacija apie įstaigą:
2.1. Įstaigos adresas- Ežero g.11a, Šiauliai, įkurta 1967 metais.
2.2. Kultivuojamos sporto šakos – plaukimas, dailusis plaukimas.
II. SPORTO CENTRO VEIKLOS REZULTATAI
3. Sportinė veikla (2018 metai)
3.1. Sportininkų skaičius pagal sporto šakas
Pagal 2018 m. sausio 2 d. trenerių tarifikacinį lapą - protokolą plaukimo centre „Delfinas“
buvo tarifikuotos 44 mokomosios grupės, iš kurių: 38 plaukimo ir 6 dailiojo plaukimo grupės.
Įstaigos sportininkų sąrašuose buvo 639 sportininkai (562 - plaukimas, 77 - dailusis plaukimas).
2018 m. rugsėjo 1 d. buvo tarifikuotos 43 grupės, iš kurių 36 plaukimo ir 7 dailiojo plaukimo.
2018 m. gruodžio 31 d. buvo patikslinta sportinio ugdymo grupių tarifikaciją, kurią sudarė 42
grupės - 35 plaukimo ir 7 dailiojo plaukimo. 2018 m. gruodžio 31 d. įstaigą lankė 604 sportininkai.
Bendras 2017-2018 ir 2018-2019 sportinio ugdymo metų mokomųjų grupių skaičius ir sportininkų
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 2018 m. balandžio 1 d. nuo mokesčio mokėjimo buvo atleisti 5
sportininkai, nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. - 6 sportininkai. Taip pat, nuo atlyginimo už neformalųjį
švietimą mokesčio mokėjimo mokesčio mokėjimo buvo atleisti vaikai, pristatę pažymas apie
gaunamą socialinę pašalpą.
2018 metais surengti 5 trenerių tarybos darbo posėdžiai ir vienas susitikimas / susirinkimas su
Šiaulių miesto meru Artūru Visocku ir Kūno kultūros ir sporto skyriaus vedėju Gintaru Jasiūnu.
2018 m. pabaigoje plaukimo centre „Delfinas“ treniravosi 428 sportininkai neturintys
meistriškumo pakopų rodiklio, MP 7-9 rodiklius pasiekę - 80 sportininkų, MP 6 - 33 sportininkai,
MP 5 - 29 sportininkai, MP 4 - 6 sportininkai, MP 3 - 24 sportininkai, MP 2 - 4 sportininkai.
Sportininkų skaičius pagal meistriškumą pateiktas diagramoje.

3.2. Sporto grupių struktūra
Mokomųjų grupių struktūra, pagal kultivuojamos sporto šakos meistriškumą atsispindi
pateiktoje diagramoje:
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Grupių struktūra (2018 12 31)
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3.3. Sporto pasiekimai (rezultatai)
Šiaulių plaukimo centro „Delfinas“ sportininkai įvairaus rango varžybose gerino asmeninius
rezultatus. Justas Jankauskas įvykdė kandidato į Lietuvos plaukimo meistro normatyvą, o Ainis
Želionis ir Greta Pleikytė pelnė Lietuvos plaukimo meistro vardus.
Trenerė D. Pocienė parengė III Olimpinių jaunimo žaidynių ir Europos jaunimo plaukimo
čempionato dalyvį, 2018 m. Lietuvos jaunių rinktinės narį (Baltijos šalių plaukimo čempionatas),
Lietuvos plaukimo čempionatų ir pirmenybių nugalėtoją ir prizininką Alaną Tautkų. Taip pat,
trenerė D. Pocienė parengė dar vieną Europos jaunimo plaukimo čempionato dalyvį, Baltijos šalių
plaukimo čempionato nugalėtoją ir prizininką, Lietuvos plaukimo čempionatų ir pirmenybių
nugalėtoją ir prizininką A. Želionį. Be šių sportininkų trenerė dar parengė Lietuvos plaukimo
čempionato nugalėtojus ir prizininkus Roman Pokalo, Emą Guzaitę, Vilitą Vainauskaitę, Joną
Mumgaudį ir Gretą Pleikytę. Taip pat 6i trenerė paruošė ir Lietuvos vaikų plaukimo pirmenybių
prizininkes E. Pociūtę, P. Geringsonaitę ir G. Tručinskaitę.
Trenerė V. Staškuvienė parengė Lietuvos vaikų plaukimo pavasario pirmenybių prizininkus:
E. Mockaitytę, N. Belovą, A. Rudytę, G. Grigalaitytę ir D. Žiedą.
Treneris E. Šiautkulis paruošė Lietuvos vaikų plaukimo pirmenybių nugalėtoją N. Vaičiulį ir
prizininkę U. Šiautkulytę.
Treneris K. Jankevičius - Lietuvos jaunučių plaukimo žiemos pirmenybių nugalėtoją G.
Šimkutę ir prizininkę G. Skrodenytę.
Trenerė E. Vielavičiūtė parengė 2018 m. Lietuvos vaikų žiemos pirmenybių prizininkus A.
Jegorovą ir A. Apinį.
Trenerė J. Dimšienė parengė 2018 m. Lietuvos jaunimo amžiaus grupės dailiojo plaukimo
čempionato nugalėtojas N. Teišerskytę, A. Vandytę, U. Ivoškutę, A. Bartkutę, E. Pakulnevičiūtę, G.
Vaitiekūnaitę, F. Abramavičiūtę ir M. Aukščionytę. Taip pat trenerė paruošė ir 2018 m. Lietuvos
jaunučių amžiaus grupės dailiojo plaukimo čempionato nugalėtojas L. Liandzbergaitę, M.
Dambrauskaitę, I. Panelytę, U. Lazutkaitę, S. Poškutę, D. Kavaliauskaitę, I. Drukteinytę, I.
Kazlauskaitę, R. Barzinskaitę ir B. Gineitytę.
Trenerė K. Zajauskienė parengė Europos jaunimo plaukimo čempionato ir Pasaulio jaunių
dailiojo plaukimo čempionato dalyvę N. Ambrazaitę bei 2018 m. Lietuvos jaunimo amžiaus grupės
dailiojo plaukimo nugalėtoją U. Dambrauskaitę.
2019 m. sausio 24 d. buvo organizuoti 2018 metų geriausių plaukimo centro „Delfinas“
sportininkų apdovanojimai. Šventės metu buvo apdovanoti 2018 m. Lietuvos čempionai ir
prizininkai savo amžiaus grupėse, įteiktos nominacijos sportininkams už asmeninius pasiekimus ir
norą siekti sportinių rezultatų bei apdovanotas 2018 m. geriausių Šiaulių miesto plaukikų
penketukas, kuriame pirmąją vietą užėmė - A. Tautkus, antrąją - A. Želionis, trečiąją - R. Pokalo,
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ketvirtąją - G. Pleikytė ir penktąją - E. Guzaitė. Dailiojo plaukimo sporto šakoje geriausia
sportininke išrinkta N. Ambrazaitė.
Taip pat renginio metu buvo apdovanotas ir geriausias 2018 m. treneris, kurį rinko visa
plaukimo bendruomenė (sportininkai, tėveliai ir kolegos). Daugiausia balsų surinko ir geriausio
trenerio titulą laimėjo treneris Robertas Šuipis.
3.3.1. Pasaulio, Europos čempionatuose, pirmenybėse
2018 m. plaukimo centro „Delfinas“ ugdytinis A. Tautkus dalyvavo III Olimpinėse jaunimo
žaidynėse, kuriose 100 m nugara rungtyje iškovojo 10 vietą. Taip pat šis sportininkas su dar vienu
centro auklėtiniu A. Želioniu dalyvavo Europos jaunimo plaukimo čempionate. A. Tautkus šiose
varžybose iškovojo 16 vietą 100 m nugara rungtyje, o A. Želionis geriausiai pasirodė 200 m
peteliške rungtyje iškovodamas 33 vietą.
Taip pat Baltijos jūros šalių „Nordic“ plaukimo čempionate dalyvavo Ema Guzaitė, kuri
iškovojo 10 vietą 100 m laisvuoju stiliumi rungtyje.
Lietuvai Europos jaunimo dailiojo plaukimo čempionate ir Pasaulio jaunių dailiojo plaukimo
čempionate atstovavo N. Ambrazaitė, kuri Europos jaunimo dailiojo plaukimo čempionate Solo
laisvojoje programoje iškovojo 21 vietą, o Pasaulio jaunių dailiono plaukimo čempionate techninėje
programoje iškovojo 22 vietą.
3.3.2. Šalies čempionatuose, pirmenybėse, taurės varžybose
2018 m. Šiaulių plaukimo centro „Delfinas“ sportininkų pasirodymą varžybose galima
vertinti gerai. Įvairaus amžiaus grupių Lietuvos čempionatuose ir pirmenybėse iškovoti 24 aukso,
40 sidabro ir 29 bronzos medaliai. Atstovauta Lietuvai III olimpinėse jaunimo žaidynėse, Pasaulio
jaunių dailiojo plaukimo čempionate, Europos jaunimo plaukimo ir dailiojo plaukimo
čempionatuose, Baltijos šalių ir „Nordic“ plaukimo čempionato varžybose, kuriose iškovoti 3
aukso, 3 sidabro ir 5 bronzos medaliai.
3.3.3. Šalies rinktinės nariai
2018 m. Lietuvos plaukimo suaugusiųjų, jaunimo ir jaunių rinktinėms atstovavo 4 plaukimo
centro „Delfinas“ sportininkai (G. Pleikytė - suaugusiųjų, A. Tautkus - jaunimo ir jaunių, A.
Želionis - jaunimo ir jaunių ir E. Guzaitė - jaunių).
2018 m. rinktinės nariai
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3.4. Organizuota renginių (įskaitant bendradarbiavimai su kitomis organizacijomis)
2018 metais plaukimo centre „Delfinas“ surengta 21 sporto varžybos (15 plaukimo centro
„Delfinas“ ir 6 buvo vykdytos bendradarbiaujant su Lietuvos plaukimo federacija ir Lietuvos
mokinių neformaliojo švietimo centru), kuriose dalyvavo 2358 sportininkai. Surengta varžybų
Šiauliuose:
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Nr.
1.
2.
3.

Varžybų tipas
Varžybų sk. Dalyvių sk.
Tarptautinės varžybos
3
500
Respublikinės
6
607
varžybos
Miesto varžybos
12
1426
Iš viso:
21
2533

Panaudota lėšų
2001,77
1372,26
2125,65
5499,68

2018 m. plaukimo centro „Delfinas“ sportininkai dalyvavo 51 varžybose išvykose, kuriose
turėjo galimybę pasirodyti 744 sportininkai.
Nr.
1.
2.
3.

Varžybų tipas
Varžybų sk. Dalyvių sk.
Tarptautinės varžybos
19
199
Respublikinės
15
226
varžybos
Draugiškos varžybos
17
319
Iš viso:
51
744

Panaudota lėšų
19 134,52
10 731,15
5271,86
35 137,53

Surengtos 9 ugdomosios sportinės treniruočių stovyklos, iš kurių 6 suorganizuotos plaukimo
centro „Delfinas“ iniciatyvą ir 3 bendradarbiaujant su Lietuvos plaukimo federacija, kuriose
dalyvavo 250 sportininkų. Šioms stovykloms panaudota 7474,03 Eur.
III. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS
4. 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. 2018 m. plaukimo centre dirbo 38
darbuotojai, tarp jų 10 trenerių. Visi įstaigoje dirbantys treneriai turi aukštąjį universitetinį arba jam
prilygstantį išsilavinimą.
Sporto centro įstaigos išoriniai ir vidiniai informacijos srautai perduodami dažniausiai per IT
(elektroninis paštas, plaukimo centro interneto svetainę).
Sporto mokymo įstaigoje 2018 m. gruodžio 31 d. mokėsi 604 sportininkai, suformuotos 42
grupės.
Buhalterinė apskaita buvo vykdoma, naudojant elektroninės bankininkystės programą ir
buhalterinės apskaitos programomis FINALGA ir FINAS.
5. Kvalifikacijos tobulinimas. Sportinio ugdymo ir neformaliojo sportinio ugdymo
programas įstaigoje vykdo 10 trenerių. Sportininkus rengė trys pirmą (buvusi Lietuvos sporto
trenerio) kvalifikacinę kategoriją turintys treneriai, 2 – antrą kvalifikacinę kategoriją turinčios
trenerės ir 3 trečią (buvusi nacionalinė sporto trenerio) kvalifikacinę kategoriją turintys treneriai.
Trenerių skaičius pagal turimas kategorijas pateiktas diagramoje.
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Darbuotojams sudarytos galimybės tobulinti kvalifikaciją Lietuvoje. Treneriai dalyvavo
šiuose kvalifikacijos kursuose (seminaruose):
2018 m. sausio 19 d. - “Greitumo ugdymo filosofija pagal prof. Dr. Aleksą Stanislovaitį”.
2018 m. sausio 27 d. - “Jėgos diržų naudojimas treniruotėse. Treniruočių metodikos ir
programos sudarymas”.
2018 m. vasario 22 d. - “Efektyvus treniravimas”.
2018 m. kovo 22 d. - “Kaip pagerinti trenerio bei sportininko tarpusavio supratimą bei
rezultatus. Nuo svajotojo iki Olimpinės rinktinės nario”.
2018 m. rugsėjo 19 d. - “Nestabilaus paviršiaus priemonių panaudojimo galimybės
sportininkų rengime”.
2018 m. lapkričio 8 d. - “Efektyvaus treniravimo principai”.
2018 m. birželio 14-15 d. - “Vaikų mokymo plaukti” trenerių profesinio meistriškumo
konferencija.
Administracijos darbuotojai (pagal poreikį) taip pat dalyvauja kvalifikacijos kėlimo
mokymuose ir seminaruose:
2018 m. sausio 23 d. dalyvauta seminare “Darbo užmokestis viešajame sektoriuje 2018 m.:
apskaičiavimas, apskaita ir apmokestinimas”.
2018 m. sausio 25 d. dalyvauta mokymuose “Dokumentų tvarkymas ir archyvavimas 2018
m”.
2018 m. vasario 15 d. dalyvauta seminare “Duomenų pateikimas į VSAKIS”.
2018 m. vasario 21 d. dalyvauta seminare “Švietimo įstaigų elektroninių dokumentų valdymo
aktualijos, praktika, esminiai aspektai”.
2018 m. vasario 22 d. dalyvauta seminare “Mažos vertės pirkimų vykdymas CVP IS
priemonėmis 2017-2018” .
2018 m. kovo 8 d. dalyvauta kursuose “Viešjų pirkimų vykdymas pradedantiesiems 2018 m.”
2018 m. kovo 22 d. dalyvauta seminare “Kaip pagerinti trenerio bei sportininko tarpusavio
supratimą bei rezultatus. Nuo svajotojo iki olimpinės rinktinės nario”.
2018 m. balandžio 12 d. dalyvauta seminare “Darbo apmnokėjimo, apmokestinimo, kitų
išmokų ir darbo santylių aktualijos biudžetinėse įstaigose”.
2018 m. gegužės 3 d. dalyvauta seminare “Asmens duomenų valdymas. Bendrasis duomenų
apsaugos reglamentas: reguliavimo pokyčiai, praktika, esminiai aspektai Švietimo įstaigose”.
2018 m. birželio 14 - 15 d. dalyvauta seminare “Vaikų mokymo plaukti” trenerių profesinio
meistriškumo konferencijoje.
2018 m. rugsėjo 18 d. dalyvauta privalomuose higienos įgūdžių mokymuose.
2018 m. rugsėjo 19 d. dalyvauta seminare “Darbo užmokesčio skaičiavimo ir apmokestinimo
reforma nuo 2019-01-01 ir 2018 m. aktualijos (darbai, kuriuos reikia padaryti dar 2018 m.).
2018 m. spalio 10 - 11 d.dalyvauta seminare “Kultūros įstaigų finansinės veiklos
reglamentavimas bei pakeitimai, taikomi 2018 m. atskaitomybei”.
2018 m. lapkričio 15 d. dalyvauta mokymuose “Viešųjų pirkimų naujovės bei efektyvus
procesų vykdymas”.
2018 m. gruodžio 5 d. dalyvauta mokymuose “Personalo dokumentų valdymas bei darbo
santykių reglamentavimas”.
2018 m. gruodžio 17 d. dalyvauta privalomi higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos
mokymuose.
5. Darbo aplinka.
2018 m. Nuolat atnaujinamos ugdymo priemonės, sporto salės,
gerinamos trenerių, administracijos ir kitų darbuotojų darbo vietos, darbo aplinka, atsižvelgiant į jų
poreikius.
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IV. FINANSŲ IR IŠTEKLIŲ VALDYMAS
Lėšų šaltinis

2017 m.
(tūkst. Eur)

2018 m.
(tūkst. Eur)

249,7
280,4

308
330,9

84,7
73

71,2
86,8

0,7
5,8
11,6

0,7
8,2
0,6

12,0
23,2
23,3
6,1
0,9

18,3
-

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS
Ugdymo lėšos
Aplinkos lėšos
ĮSTAIGOS PAJAMŲ LĖŠOS
Pajamos už teikiamas paslaugas (su praėjusių metų likučiu)
Tėvų įmokos ((nario mokestis , su praėjusių metų likučiu)
KITŲ ŠALTINIŲ LĖŠOS
2 proc. lėšos
Lėšos iš kitų biudžetinių įstaigų
Paramos lėšos
PROJEKTŲ IR KITOS LĖŠOS
Sporto projekto lėšos (Šiaulių m.,)
Sporto projekto lėšos (LPF)
Neformaliojo vaikų švietimo lėšos
Valstybės biudžeto lėšos padidėjus darbo užmokesčiui
Atlyginimo už neformalųjį švietimą gautos lėšos
Kitos biudžeto lėšos
Iš viso:

771,4

1,2
61,7
887,6

7. Viešųjų pirkimų atlikta už 110622,35 Eurų.
V. SPORTO INFRASTRUKTŪRA
8. 8. Įstaiga patikėjimo teise naudoja du baseinus: Ežero 11a (baseino patalpos plotas -511m2 ,
sporto salės plotas – 86 m2) ir Dainų g.33a (baseino patalpos plotas -513m2, sporto salės plotas –
103 m2). Atlikti darbai :
9. Ežero 11a baseine atlikti šie darbai:
- III a. sporto salės dangos atnaujinimas ;
- renovuota baseino vandens nubėgimo sistema ;
- atliktas baseino patalpos grindų remontas (hidroizoliacijos dengimas, plytelių klojimas);
- atnaujintas baseino inventorius (suoleliai, plauk. lentutės, inventoriaus dėžės).
- sumontuota nauja baseino logotipo ir pavadinimo išorinės reklamos iškaba.
10. Dainų g. 33a baseine atlikti šie darbai:
- sporto salės dangos atnaujinimas ;
- sumontuotas baseino vandens filtravimo kokybę gerinantis įrenginys (ZPM) ;
- atliktas kapitalinis pirties remontas ;
- pakeistas vandens šilumokaitis (šildantis baseino vandenį) ;
- pakeista dalis šiluminio punkto vamzdyno ;
- praplatinta automobilių stovėjimo aikštelė ;
- rekonstruoti paradiniai laiptai ;
- naujai sumontuotas neįgaliųjų pandusas ir neįgaliųjų laiptinis keltuvas ;
- atnaujintas baseino inventorius (suoleliai, plauk. lentutės, inventoriaus dėžės).
11. Turto administravimas.
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VI. ĮSTAIGOS PARTNERYSTĖS IR BENDRADARBIAVIMO VALDYMAS
13. Centras bendradarbiauja su Lietuvos plaukimo federacija, sporto ugdymo įstaigomis,
klubais ir bendrojo lavinimo mokyklomis.
14. Treneriai palaiko ryšius su kolegomis iš Latvijos, Lenkijos, Rusijos ir Baltarusijos.
15. Centro komandos dalyvauja tarptautinėse varžybose užsienio šalyse.
16. 2018 m. Sporto ugdymo įstaiga įgyvendino šiuos projektus:
2018 m. plaukimo centre buvo vykdomas antrų klasių moksleivių mokymas plaukti. Nuo
2018 m. balandžio mėn. 316 Šiaulių miesto vaikų buvo skirtas projekto tęsinys - 17 pamokų (iš
Šiaulių miesto mokinių mokymo plaukti programos (proceso) finansavimo).
Taip pat nuo 2018 m. balandžio mėn. vyko Šiaulių miesto mokinių mokymo plaukti
programos procesas (18 pamokų), kuriame dalyvavo: Šiaulių Salduvės progimnazijos - 28 vaikai,
Šiaulių Ragainės progimnazijos - 51 vaikai, Šiaulių Rėkyvos progimnazijos - 30 vaikų, Šiaulių
Vinco Kudirkos progimnazijos - 52 vaikai, Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos - 75 vaikai, Šiaulių
Santarvės gimnazijos - 17 vaikų, Šiaulių „Saulės“ pradinės mokyklos - 32 vaikai, Šiaulių Gytarių
progimnazijos - 27 vaikai, Šiaulių Sandoros progimnazijos - 24 vaikų, Šiaulių Centro pradinės
mokyklos - 16 vaikų, Šiaulių Medelyno progimnazijos - 19 vaikų, Šiaulių Jėzuitų mokyklos - 27
vaikai, Šiaulių „Rasos“ progimnazijos - 11 vaikų.
18 pamokų užsiėmimuose dalyvavo 409 vaikai. Šiems vaikams užsiėmimai vyko Ežero g. 11a
ir Dainų g. 33a baseinuose. Užsiėmimai taip pat vyko ir Šiaulių Sanatorinės mokyklos baseine.
Šiame baseine iki 2018 m. gegužės mėnesio lankėsi 62 vaikai: Šiaulių Logopedinės mokyklos - 14
vaikų, Šiaulių Zoknių progimnazijos - 24 vaikai, Šiaulių Salduvės progimnazijos - 24 vaikai.
Iš viso 2018 metais mokymo plaukti užsiėmimuose dalyvavo 787 vaikai:
316 vaikų užbaigė LPF pradėtą projektą;
409 vaikai užbaigė 18 mokymo plaukti pamokų procesą;
62 vaikai lankė mažiau nei 18 užsiėmimų.
Nuo 2018 metų rugsėjo mėn. mokymo plaukti užsiėmimus lankė 438 vaikai (iš jų 76 Šiaulių
rajono vaikai), kuriems finansavimas buvo skirtas iš VŠĮ Lietuvos plaukimo federacijos paslaugų ir
informacijos biuro.
VII. ĮSTAIGOS PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMAS
17. Problemos:
17.1. Ežero g. 11a:
- baseino vandens filtravimo sistemų, persipylimo ir chloravimo sistemų nusidėvėjimas,
gedimai - reikalingas atnaujinimas.
- baseino patalpos lubų nusidėvėjimas.
17.2. Dainų g. 33a:
- pastato nusidėvėjimas (kiauras stogas ir pastato sienos).
18. Galimybės ir problemų sprendimo būdai:
18.1. Ežero g. 11a:
- reikalinga baseino (Ežero 11a) trečio etapo remonto darbų užbaigimas - vandens filtravimo
sistemų, vandens persipylimo ir chloravimo sistemų atnaujinimas.
- reikalinga baseino patalpos lubų renovacija/rekonstrukcija.
18.2. Dainų g.33a:
- reikalinga pastato renovacija/modernizavimas.
- reikalingas šilumos punkto atnaujinimas/modernizavimas.

Direktorius

Paulius Viktoravičius
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