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ŠIAULIŲ PLAUKIMO MOKYKLA „DELFINAS“ 

 
Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vasario 16-osios g. 62, 76295 Šiauliai. 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 145914357. 

Mokyklos duomenys: Ežero g. 11A, 77147 Šiauliai, tel.: (8 41)  52 05 08, faks. (8 41)  52 05 08, el. p. delfinas@splius.lt  

 

 

ŠIAULIŲ PLAUKIMO MOKYKLOS ,,DELFINAS“  

2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 
 

 

I. BENDRA INFORMACIJA 

 

1. Informacija apie direktorių: 

1.1. Direktoriaus vardas, pavardė – Paulius Viktoravičius. 

1.2. Direktoriaus vadybinis stažas toje mokykloje – 1 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 MOKYKLOS VEIKLOS REZULTATAI 

 

3. Sportinė veikla (2017 metai) 

3.1. Sportininkų skaičius pagal sporto šakas 

Pagal 2017 m. sausio 2 d. trenerių tarifikaciją plaukimo mokykloje „Delfinas“ buvo 
tarifikuotos 36 mokomosios grupės, iš kurių: 30 plaukimo ir 6 dailiojo plaukimo grupės. 

Mokyklos sportininkų sąrašuose buvo 555 sportininkai (482 - plaukimas, 73 - dailusis 
plaukimas).  
  2017 m. rugsėjo 1 d. buvo tarifikuotos 46 grupės, iš kurių 39 plaukimo ir 7 dailiojo 
plaukimo. 2017 m. gruodžio 31 d. mokyklą lankė 639 sportininkai. Bendras 2016-2017 ir 2017-

2018 mokslo 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 2017 m. balandžio 1 d. nuo mokesčio mokėjimo buvo atleisti 3 

sportininkai, nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. - 2 sportininkai. Taip pat, nuo atlyginimo už neformalųjį 

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

gaunamą socialinę pašalpą. 

2017 metais surengti 5 trenerių tarybos darbo posėdžiai.  

2017 m. pabaigoje plaukimo mokykloje „Delfinas“ treniravosi 518 sportininkų neturintys 

meistriškumo pakopų rodiklio, MP7-9 rodiklius pasiekę - 67 sportininkai, MP6 - 27 sportininkai,  

MP5 - 27 sportininkai, MP4 - 11 sportininkų, MP3 - 17 sportininkų, MP2 - 2 sportininkai. Moksleivių 

skaičius pagal meistriškumą pateiktas diagramoje. 
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3

20

9

3

1

6

27

8

3

0
0

5

10

15

20

25

30

Neformaliojo ugdymo Pradinio rengimo Meistriškumo ugdymo Meistriškumo tobulinimo Didelio meistriškumo

2016 12 31 2017 12 31

Moksleivių skaičius grupėse

39

365

120

25
6

93

407

111

28

0
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Neformaliojo ugdymo Pradinio rengimo Meistriškumo ugdymo Meistriškumo tobulinimo Didelio meistriškumo

2016 12 31 2017 12 31



 

 

 

 
3 

 
 

 

3.2. Sporto grupių struktūra 

 

Mokomųjų grupių struktūra, pagal kultivuojamos sporto šakos meistriškumą atsispindi 

pateiktoje diagramoje: 

 

 
 

 

3.3. Sporto pasiekimai (rezultatai) 

Šiaulių plaukimo mokyklos „Delfinas“ sportininkai įvairaus rango varžybose gerino 

asmeninius rezultatus.  Paulius Lašas, Ainis Želionis  ir Roman Pokalo įvykdė kandidato į Lietuvos 

plaukimo meistro normatyvą, o Alanas Tautkus pelnė Lietuvos plaukimo meistro vardą. 

Trenerė E. Vielavičiūtė parengė 2017 m. Lietuvos suaugusiųjų rinktinės narį (Baltijos valstybių 

plaukimo čempionatas), Lietuvos suaugusiųjų plaukimo varžybų nugalėtoją ir prizininką Valdą 

Abalikštą, kuris užbaikęs mokslo metus išvyko studijuoti į Šiaurės Karolinos universitetą (JAV). Taip 

pat, trenerė E. Vielavičiūtė parengė Lietuvos plaukimo žiemos pirmenybių ir 2017 m. Lietuvos 

plaukimo čempionato prizininkę G. Pleikytę. Be šių sportininkų trenerė dar parengė Lietuvos 

plaukimo žiemos pirmenybių prizininkę Vilitą Vainauskaitę. 

Trenerė D. Pocienė paruošė Nordic plaukimo čempionato nugalėtoją, Pasaulio taurės varžybų 

etapo dalyvį, Lietuvos plaukimo čempionato ir Lietuvos jaunimo pirmenybių prizininką Alaną 

Tautkų. Taip pat trenerė parengė ir Europos jaunių olimpinio festivalio dalyvę, Baltijos valstybių 

plaukimo jaunių mačo prizininkę ir Lietuvos jaunių plaukimo čempionato nugalėtoją Emą Guzaitę.  

Moksleivių skaičius pagal meistriškumą (2017 12 31)
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Dar trenerė parengė šiuos Lietuvos jaunių amžiaus grupės plaukimo čempionus ir prizininkus: Roman 

Pokalo, Gabiją Krasinkaitę, Ainį Želionį ir Joną Mumgaudį. 

Trenerė V. Staškuvienė ir treneris Robertas Šuipis parengė Lietuvos jaunimo plaukimo žiemos 

pirmenybių antros ir trečios vietos laimėtoją P. Lašą ir Lietuvos jaunių plaukimo čempionato 3 vietos 

laimėtoją M. Pocevičiūtę. 

Treneris E. Šiautkulis paruošė Lietuvos vaikų pirmenybių prizininkes U. Nemeikšytę ir U. 

Takuševičiūtę. 

Treneris K. Jankevičius - Lietuvos vaikų plaukimo pirmenybių nugalėtoją G. Šimkutę ir 

prizininkę G. Skrodenytę. 

Trenerė J. Dimšienė parengė Europos jaunimo plaukimo čempionato dalyvę A. Vandytę ir 2017 

m. Lietuvos jaunimo amžiaus grupės dailiojo plaukimo čempionato nugalėtojas N. Teišerskytę, U. 

Ivoškutę, A. Bartkutę, E. Pakulnevičiūtę, G. Vaitiekūnaitę, F. Abramavičiūtę ir M. Aukščionytę. 

Trenerė K. Zajauskienė parengė Europos jaunimo plaukimo čempionato dalyves bei 2017 m. 

Lietuvos jaunimo amžiaus grupės dailiojo plaukimo čempiones N. Ambrazaitę ir U. Dambrauskaitę.  

2018 m. sausio 31 d. buvo organizuoti 2017 metų geriausių plaukimo mokyklos 

„Delfinas“ sportininkų apdovanojimai. Šventės metu buvo apdovanoti 2017 m. Lietuvos čempionai ir 

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

norą siekti sportinių rezultatų bei apdovanotas 2017 m. geriausių Šiaulių miesto plaukikų penketukas, 

kuriame pirmąją vietą užėmė - A. Tautkus, antrąją - V. Abalikšta, trečiąją - E. Guzaitė, ketvirtąją - R. 

Pokalo ir penktąją - G. Pleikytė. Dailiojo plaukimo sporto šakoje geriausia sportininke išrinkta N. 

Ambrazaitė. 

3.3.1. Pasaulio, Europos čempionatuose, pirmenybėse 
2017 m. trys plaukimo mokyklos „Delfinas“ auklėtinės dalyvavo Europos jaunimo dailiojo 

plaukimo čempionate - A. Vandytė, N. Ambrazaitė ir U. Dambrauskaitė. Arūnė Vandytė Europos 

dailiojo plaukimo čempionate dalyvavo Solo programoje ir iškovojo 22 vietą. Natalija Ambrazaitė su 

Urte Dambrauskaite pasirodė Dueto programoje ir iškovojo 20 vietą.  

Taip pat Europos jaunių olimpiniame festivalyje dalyvavo Ema Guzaitė, kuri kartu su Lietuvos 

plaukimo rinktinės komanda iškovojo 21 vietą estafetėje 4x100 m laisvuoju stiliumi. 

3.3.2. Šalies čempionatuose, pirmenybėse, taurės varžybose 

2017 m. Šiaulių plaukimo mokyklos „Delfinas“  sportininkų pasirodymą varžybose 
galima vertinti patenkinamai. Įvairaus amžiaus grupių Lietuvos čempionatuose ir 
pirmenybėse iškovoti 15 aukso, 25 sidabro ir 32 bronzos medaliai. Atstovauta Lietuvai 
Baltijos šalių ir Nordic plaukimo čempionato varžybose, kuriose iškovoti 1 aukso, 1 sidabro 
ir 1 bronzos medaliai.  

3.3.3. Šalies rinktinės nariai 
2017 m. Lietuvos plaukimo suaugusių, jaunimo ir jaunių rinktinėms atstovavo 3 

plaukimo mokyklos „Delfinas“ sportininkai (V. Abalikšta - suaugusiųjų, A. Tautkus - jaunimo 
ir E. Guzaitė - jaunių).  
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3.4. Organizuota renginių (įskaitant bendradarbiavimai su kitomis organizacijomis) 

      2017 metais plaukimo mokykloje „Delfinas“ surengta 18 sporto varžybų (16 plaukimo 
mokyklos „Delfinas“ ir 2 buvo vykdytos bendradarbiaujant su Lietuvos plaukimo federacija), 
kuriose dalyvavo 2076 sportininkai.  Surengta varžybų Šiauliuose: 

 

 

 

2017 m. plaukimo mokyklos „Delfinas“ sportininkai dalyvavo 44 varžybose išvykose, kuriose 

turėjo galimybę pasirodyti 737 sportininkai. 

 

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

1. Tarptautinės varžybos 14 134 16 712,94 

2. Respublikinės 

varžybos 

13 264 14 325,28 

3. Draugiškos varžybos 17 339 4530,14 

 Iš viso: 44 737 35 568,36 

 

Surengta 11 mokomųjų sportinių treniruočių stovyklų, iš kurių 5 suorganizuotos 
plaukimo mokyklos „Delfinas“ iniciatyvą ir 6 bendradarbiaujant su Lietuvos plaukimo 
federacija, kuriose dalyvavo 446 sportininkai. Šioms stovykloms panaudota 27584,14 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. 2017 m. mokykloje dirbo 38 darbuotojai, 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 2017 m. gruodžio 31 d. mokėsi 639 mokiniai, suformuota 46 grupės. 

Buhalterinė apskaita buvo vykdoma, naudojant elektroninės bankininkystės programą ir 

buhalterinės apskaitos programomis FINALGA ir FINAS. 

5. Kvalifikacijos tobulinimas. Formalųjį švietimą papildančias ir neformaliojo sportinio 

ugdymo programas sporto mokymo įstaigoje vykdo 10 trenerių sporto mokytojų. Sportininkus rengė 

keturi pirmą (buvusi Lietuvos sporto trenerio) kvalifikacinę kategoriją turintys treneriai, 1 – antrą 

kvalifikacinę kategoriją turinti trenerė ir 3 trečią (buvusi nacionalinė sporto trenerio) kvalifikacinę 

kategoriją turintys treneriai. Trenerių skaičius pagal turimas kategorijas pateiktas diagramoje. 
 

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

1. Tarptautinės varžybos 5 931 3723,59 

2. Miesto varžybos 13 1983 2941,40 

 Iš viso: 18 2076 6664,99 
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Darbuotojams sudarytos galimybės tobulinti kvalifikaciją Lietuvoje. Treneriai sporto 

mokytojai dalyvavo šiuose kvalifikacijos kursuose (seminaruose): 

2017 m. kovo 7 d. „Svajonių sporto mokyklos ar sporto organizacijos kūrimas“; 

2017 m. balandžio 28 d. „Kardiotreniruotė. Atleto širdis“; 

2017 m. rugsėjo 8 d. ir spalio 20 d. „Dažniausios sportinės traumos - ką reiktų žinoti treneriui: 

prevencija, gydymas, reabilitacija, sugrįžimas į sportą“; 

2017 m. lapkričio 9 d. „Maksimalios jėgos lavinimo fiziologiniai ir pedagoginiai aspektai, jų 

suvokimas ir raiška štangos spaudimo gulomis varžybose“; 

         Administracijos darbuotojai (pagal poreikį) taip pat dalyvauja kvalifikacijos kėlimo 

mokymuose ir seminaruose: 

         2017 m. vasario 2 d.  dalyvauta seminare „Darbo apmokėjimo reforma viešajame sektoriuje nuo 

2017-02-01: valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo užmokestis, atostoginiai, premijos, 

pašalpos ir kompensacijos“;  

         2017 m. balandžio 25 d. - „Mažos vertės viešųjų pirkimų vykdymo ypatumai 2017 m.“;  

         2017 m. balandžio 25 d. - „Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų pareigybių aprašymo 

rengimas ir darbuotojų veiklos vertinimo tvarka 2017 m.“;  

         2017 m. gegužės 5 d. - „Darbo užmokesčio apskaita įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui“;  

         2017 m. spalio 26 d. - „Praktiniai elektroninių viešųjų pirkimų (CVPIS) mokymai: 2017 metų 

naujovės“;  

         2017 m. lapkričio 11 d. - „Personalo dokumentacijos rengimas ir tvarkymas pagal Darbo 

kodeksą“;  

         2017 m. gruodžio 18 d. - „Darbo užmokesčio apskaičiavimas, apskaita ir apmokestinimas 2017-

2018 m. Ginčai dėl darbo užmokesčio apskaičiavimo ir jų prevencija“.  

 

5. Darbo aplinka.  Pvz. 2017 m. Nuolat atnaujinamos mokymo priemonės. Sporto mokymo 

įstaiga turi higienos pasą. Geros trenerių – sporto mokytojų ir specialistų darbo sąlygos - atnaujintos 

darbo vietos.  

 

IV. FINANSŲ IR IŠTEKLIŲ VALDYMAS 

 

Lėšų šaltinis 2017 m. 

(tūkst. Eur) 
 

2016 m. 

(tūkst. Eur) 

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS 

Ugdymo lėšos 249,7 183 

Aplinkos lėšos 280,4 327,4 

ĮSTAIGOS PAJAMŲ LĖŠOS   

Pajamos už teikiamas paslaugas 84,7 82,8 

lėšos iš kitų biudžetinių įstaigų   5,8 6,2 

Tėvų įmokos (nario mokestis) 73 73,3 

KITŲ ŠALTINIŲ LĖŠOS 

2 proc. lėšos 0,7 0,9 

4

1

3 I kvalifikacinė kategorija

II kvalifikacinė kategorija

III kvalifikacinė kategorija
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Paramos lėšos 11,6 17,3 

PROJEKTŲ IR KITOS   LĖŠOS 

Sporto projektų  lėšos(Šiaulių m., LPF) 35,2 5 

Neformaliojo vaikų švietimo lėšos 23,3 20,6 

Valstybės biudžeto lėšos padidėjus darbo 

užmokesčiui  

6,1 3,3 

Atlyginimo už neformalųjį švietimą gautos lėšos 0,9 2,7 

Kitos biudžeto lėšos   

Iš viso: 771,4 721,9 

         

 7. Viešųjų pirkimų atlikta už 125971,20 Eurų. 

 

 

V. SPORTO INFRASTRUKTŪRA 

 

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). Remonto darbams iš biudžeto lėšų išleista  5,9 tūkst. Eurų ir iš  istaigos pajamų lėšų išleista – 8,3 

tūkst eurų. Iš jų : 
9. Ežero 11a baseine atlikti šie darbai: 

- atlikti starto bokštelių tvirtinimo darbai; 

         - II a. sporto salės inventoriaus atnaujinimas (treniruokliai); 

- atliktas kosmetinis sporto salės remontas ; 

- II a. nupirkti nauji oro kondicionieriai į sporto salę; 

- baseino patalpoje pakeistas apšvietimas; 

- baseino patalpoje pakeisti šviestuvai; 

- pakeistos baseino vandens nubėgimo (trapų) grotelės; 

- atnaujintas baseino inventorius (suoleliai, plauk. lentutės, inventoriaus dėžės). 

- I a. pakeistos senos durys 3 vnt.; 

- įrengta garso sistema varžybų pravedimui užtikrinti; 

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

          - pakeistas vandens šilumokaitis, skirtas baseino vandens pašildymui; 

          - pakeisti vandens filtrų užpildai ; 

          - sumontuotos naujos pakeliamos garažo durys 2 vnt. 

 - pirtyje sumontuota nauja pirties krosnelė; 

-  pakeisti  plaukimo takų paskirstymo diskai. 

11. Turto administravimas.  

           

 

VI. ĮSTAIGOS PARTNERYSTĖS IR BENDRADARBIAVIMO VALDYMAS 

 

13. Mokykla bendradarbiauja su Lietuvos plaukimo federacija, sporto mokymo įstaigomis, 

klubais ir bendrojo lavinimo mokyklomis. 

14. Treneriai palaiko ryšius su kolegomis iš Latvijos, Lenkijos, Rusijos ir Baltarusijos.  

15. Mokyklos komandos dalyvauja tarptautinėse varžybose užsienio šalyse. 

16. 2017 m. Sporto mokymo įstaiga įgyvendino šiuos projektus: 

Mokyklai bendradarbiaujant su Lietuvos plaukimo federacija buvo vykdomas projektas – 

„Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje - 2017“. 

Taip pat buvo vykdomi ir Šiaulių miesto savivaldybės kūno kultūros ir sporto klubų žaidimų 

komandų plėtros programos projektai: „Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“, „Pasirengimas ir 

dalyvavimas pagrindinėse Lietuvos plaukimo varžybose“ ir „Pasirengimas ir dalyvavimas Europos 

jaunimo dailiojo plaukimo čempionate“. 
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VII. ĮSTAIGOS PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMAS 

          17. Problemos:  

          18. Galimybės ir problemų sprendimo būdai: 

          18.1. Baseino (Ežero 11a) trečio etapo remonto darbams atlikti reikia 134150,34 Eur: 

       - Gaisrinė signalizacija – 19954,41 Eur; 

       - Vandentiekis, nuotekų šalinimas – 11762,87 Eur; 

 - Baseino vandens valymo įranga – 86594,12 Eur; 

 - Plytelių aplink baseino vonia pakeitimas – 15838,94 Eur; 

           (Parengta pagal Šiaulių statybos skyriaus informaciją). 

          

Dainų g.33a: 

 

- Reikalinga Dainų 33a pastato renovacija. 

- Mašinų aikštelės padidinimas.  

 

 

 

 

 

 

Direktorius                                Paulius Viktoravičius 


