
ŠIAULIŲ MIESTO SPORTO MOKYKLOS ,,DELFINAS“ DIREKTORIAUS 

VALERIJAUS BELOVO 2016 METŲ ATASKAITA 

 

 

I. BENDRA INFORMACIJA 

 

1.Oficialusis pavadinimas - ............, įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas ........ 

2. Įstaigos adresas- ............... Mokykla  įkurta ..... m. 

3. Mokyklos pagrindinė paskirtis – .................. 

4. Mokyklos veiklos sritis – ...................  

5. Kultivuojamos sporto šakos – plaukimas ir dailusis plaukimas. 

 

II. SPORTO MOKYKLOS VEIKLOS REZULTATAI 

 

6. Sportinė veikla (2015, 2016 metai) 

6.1.  Sportininkų skaičius pagal sporto šakas 
  Pagal 2015 m. rugsėjo 1 d. tarifikaciją tarifikuota 31 mokomoji grupė, iš kurių: 26 

plaukimo ir 5 dailiojo plaukimo grupės. Metų pabaigoje mokyklos sportininkų sąrašuose buvo 408 

sportininkai.  

  2016 m. rugsėjo 1 d. buvo tarifikuotos 31 grupė, iš kurių 25 plaukimo ir 6 dailiojo 

plaukimo. 2016 m. gruodžio 31 d. mokyklą lankė 555 sportininkai. Bendras 2015-2016 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 2016 m. balandžio 1 d. nuo mokesčio mokėjimo buvo atleista 20 

sportininkų, nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. - 4 sportininkai. Taip pat, nuo atlyginimo už neformalųjį 

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

gaunamą socialinę pašalpą. 

2016 metais surengti 6 trenerių tarybos darbo posėdžiai.  

2016 m. pabaigoje plaukimo mokykloje „Delfinas“ treniravosi 399 sportininkai neturintys 

meistriškumo pakopų rodiklio, MP7-9 rodiklius pasiekę - 68 sportininkai, MP6 - 28 sportininkai,  

MP5 - 26 sportininkai, MP4 - 13 sportininkų, MP3 - 17 sportininkų, MP2 - 4 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. Ema Guzaitė ir Alanas Tautkus įvykdė kandidato į Lietuvos plaukimo meistro 

normatyvą. 

Treneris R. Šuipis 2016 m. parengė Lietuvos suaugusiųjų plaukimo varžybų prizininkę V. 

Valiūtę.  

Trenerė E. Vielavičiūtė parengė 2016 m. Lietuvos suaugusiųjų rinktinės narį, Lietuvos 

suaugusiųjų plaukimo varžybų nugalėtoją ir prizininką, Lietuvos jaunimo plaukimo varžybų 

čempioną ir prizininką, Lietuvos plaukimo federacijos taurės prizininką bei Europos jaunimo 

Moksleivių skaičius pagal meistriškumą 2016 12 31

399

68

28

26

13

17

4

Sportininkai be MP rodiklio

MP7-9

MP6

MP5

MP4

MP3

MP2

Grupių struktūra 2016 12 31

3

17

8

1

1

3

1

2

0 5 10 15 20 25

Neformaliojo ugdymo

Pradinio rengimo

Meistriškumo ugdymo

Meistriškumo tobulinimo

Didelio meistriškumo

Plaukimas Dailusis plaukimas



 

 

plaukimo čempionato dalyvį Valdą Abalikštą. Taip pat, trenerė E. Vielavičiūtė parengė Baltijos šalių 

čempionato ir Lietuvos plaukimo varžybų prizininkę - A. Taran bei Lietuvos jaunimo plaukimo 

varžybų prizininkę G. Pleikytę.  

Trenerė D. Pocienė paruošė Nordic Age group čempionato dalyvę, Lietuvos jaunių plaukimo 

čempionato nugalėtoją ir prizininkę, Lietuvos plaukimo federacijos taurės prizininkę E. Guzaitę. Taip 

pat Lietuvos jaunių plaukimo pirmenybių ir čempionatų prizininkus A. Tautkų, R. Pokalo, M. Jaugelį, 

A. Želionį. 

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

laimėtoją H. Tinterytę ir Lietuvos jaunučių žaidynių 3 vietos laimėtoją M. Pocevičiūtę. 

Treneris A. Bičkus paruošė Lietuvos jaunučių čempionato prizininką B. Laurinavičių. 

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

Trenerė J. Dimšienė parengė Europos jaunimo plaukimo čempionato dalyvę, Lietuvos jaunimo 

dailiojo plaukimo čempionę Arūnę Vandytę, Lietuvos jaunimo čempiones Kamilę Dirvonskytę, Nedą 

Teišerskytę, Ugnę Ivoškutę, Ainą Bartkutę, Enriką Pakulnevičiūtę, Godą Vaitiekūnaitę, Faustą 

Abromavičiūtę ir Mildą Aukščionytę. 

Trenerė K. Zajauskienė parengė Lietuvos jaunių dailiojo plaukimo prizininkes U. 

Dambrauskaitę, A. Vagrytę, N. Ambrazaitę, Dorotėją Kaučikaitę, Simoną Karmazinaitę, Kamilę 

Railaitę ir Rugilę Stankevičiūtę. 

2017 m. sausio 19 d. buvo organizuoti 2016 metų geriausių plaukimo mokyklos 

„Delfinas“ sportininkų apdovanojimai. Šventės metu buvo apdovanoti 2016 m. Lietuvos čempionai ir 

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

norą siekti sportinių rezultatų bei apdovanotas 2016 m. geriausių Šiaulių miesto plaukikų penketukas, 

kuriame pirmąją vietą užėmė - V. Abalikštas, antrąją - A. Taran, trečiąją - G. Pleikytė, ketvirtąją - V. 

Valiūtė ir penktąją - E. Guzaitė. Dailiojo plaukimo sporto šakoje geriausia sportininke išrinkta A. 

Vandytė. 

      6.3.1. Pasaulio, Europos čempionatuose, pirmenybėse 

2016 m. du plaukimo mokyklos „Delfinas“ auklėtiniai dalyvavo Europos plaukimo ir dailiojo  

plaukimo čempionatuose. Arūnė Vandytė Europos dailiojo plaukimo čempionate dalyvavo Solo 

programoje ir iškovojo 21 vietą. Valdas Abalikšta atstovavo Lietuvos plaukimo rinktinei ir Europos 

jaunimo plaukimo čempionate 100 m krūtine rungtyje iškovojo 15 vietą. 

6.3.2. Šalies čempionatuose, pirmenybėse, taurės varžybose 

2016 m. Šiaulių plaukimo mokyklos „Delfinas“  sportininkų pasirodymą varžybose galima 

vertinti patenkinamai. Įvairaus amžiaus grupių Lietuvos čempionatuose ir pirmenybėse iškovoti 12 

aukso, 22 sidabro ir 24 bronzos medaliai. Atstovauta Lietuvai Baltijos šalių ir Nordic plaukimo 

čempionato varžybose, kuriose iškovoti 1 aukso, 1 sidabro ir 3 bronzos apdovanojimas. Vienas 

plaukimo mokyklos sportininkas Valdas Abalikšta ir viena dailiojo plaukimo sportininkė Arūnė 

Vandytė dalyvavo Europos jaunimo čempionatuose. 

      6.3.3. Šalies rinktinės nariai 

2016 m. Lietuvos plaukimo suaugusių, jaunimo ir jaunių rinktinėms atstovavo 3 plaukimo 

mokyklos „Delfinas“ sportininkai (V. Abalikšta, E. Guzaitė ir A. Vandytė).  
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6.4. Organizuota renginių (įskaitant bendradarbiavimai su kitomis organizacijomis)  

      2016 metais plaukimo mokykloje „Delfinas“ surengta 15 sporto varžybų (13 plaukimo mokyklos 

„Delfinas“ ir 2 buvo vykdytos bendradarbiaujant su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru), 

kuriose dalyvavo 1536 sportininkai.  Surengta varžybų Šiauliuose: 

 

Nr. Varžybų tipas Varžybų sk. Dalyvių sk. Panaudota lėšų 
1. Tarptautinės varžybos 4 591 4640,30 
2. Respublikinės varžybos 

(dailiojo plaukimo) 
2 50 0,00 

3. Miesto varžybos 9 895 2103,99 

 Iš viso: 15 1536 6744,29 

 

2016 m. plaukimo mokyklos „Delfinas“ sportininkai dalyvavo 45 varžybose išvykose, kuriose 

turėjo galimybę pasirodyti 617 sportininkų. 

 

Nr. Varžybų tipas Varžybų sk. Dalyvių sk. Panaudota lėšų 
1. Tarptautinės varžybos 22 203 19895,03 
2. Respublikinės varžybos 13 237 10242,80 
3. Draugiškos varžybos 10 177 2094,80 

 Iš viso: 45 617 32232,63 

 

Surengta 12 mokomųjų sportinių treniruočių stovyklų, iš kurių 6 suorganizuotos plaukimo 

mokyklos „Delfinas“ iniciatyvą ir 6 bendradarbiaujant su Lietuvos plaukimo federacija, kuriose 

dalyvavo 62 sportininkai. Šioms stovykloms panaudota 34241,42 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 .... darbuotojai, tarp 

jų .... pedagogai, ....4 iš jų dirba antraeilėse pareigose. Visi įstaigoje dirbantys mokytojai turi aukštąjį 

universitetinį arba jam prilygstantį išsilavinimą. 

Sporto mokymo įstaigoje veikė savivaldos institucijos –...... taryba, pedagogų taryba. 

Sporto mokymo įstaigos išoriniai ir vidiniai informacijos srautai perduodami dažniausiai per IT  

(elektroninis paštas, Facebook grupės, tinklaraštį).  

Sporto mokymo įstaigoje 2016 m. gruodžio 31 d. mokėsi 555 mokiniai, suformuota 36 grupės. 

Buhalterinė apskaita buvo vykdoma, naudojant elektroninės bankininkystės programą ir 

buhalterinės apskaitos programą .................... 

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. Treneriai sporto 

mokytojai dalyvavo šiuose kvalifikacijos kursuose (seminaruose): 

Seminaras „Kaip parengti išsamią galingumo sporto šakų treniruočių programą“, 2016 m. 

vasario 17 d. 

Seminaras „Optimali mityba šiuolaikiniame sporte“, 2016 m. vasario 27 d. 

Seminaras „Funkcinių treniruoklių (TRX) naudojimas kūno kultūros pamokose ir neformaliojo 

ugdymo veiklose“, 2016 m. balandžio 5 d. 

Seminaras „Optimali mityba ir kūno masės reguliavimas šiuolaikiniame sporte“, 2016 m. 

lapkričio 9 d. 

 

 

 

9. Darbo aplinka. Pvz. 2015 m  buvo rekonstruotas ............, įdiegta ventiliacijos sistema, 

atliktas kosmetinis pirmojo aukšto koridoriaus remontas. Parengti rekonstrukcijos detalieji planai ir 

pradėta pastato, esančio ... , rekonstrukcija. Nuolat atnaujinamos mokymo priemonės, IT bazė, 

programinė įranga. Visuose kabinetai įrengta interneto prieiga, veikia bevielis internetas, kabinetai 

aprūpinami mokymo priemonėmis. Ugdytiniai naudojasi ......sale, sporto renginiai 

organizuojami................. Mokymo įstaigoje yra .... kompiuterizuotų administracijos ir specialistų 

darbo vietų.  Sporto mokymo įstaiga (....bazė) turi higienos pasą (neturi higienos paso, 

nes.................... Sporto mokymo įstaiga turi ......reikalavimus atitinkančią sporto salę, sporto aikštyną 

(todėl dalis užsiėmimų organizuojami sporto mokyklos bazėje. Blogos (geros) trenerių – sporto 

mokytojų ir specialistų darbo sąlygos: labai sporto bazių žiemos sezono metu ( puikus renovuotas 

maniežas)....... ir kt.  

 

IV. FINANSŲ IR IŠTEKLIŲ VALDYMAS 

 

10. Biudžetas (savivaldybės) (2014, 2015 metai); 

10.1. Ugdymo lėšos 

10.2. Aplinkos lėšos. 

11. Pajamos už teikiamas paslaugas (2014, 2015 metai) 

12. Tėvų įmokos (nario mokestis) (2014, 2015 metai) 

13. 2 proc. lėšos (2014, 2015 metai) 

14. Paramos lėšos (2014, 2015 metai) 

15. Projektų,  pavediminės lėšos (2014, 2015 metai) 

16. Viešieji pirkimai 

      1) atlikta pirkimu už 

 

 

V. SPORTO INFRASTRUKTŪRA 

 

17.  Turima sporto bazė (plotas lauke ir patalpose) 
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18.  Atliktas remontas, investicijos... 

19. Turto administravimas.  

Per 2015 m. iš savivaldybės skirtų lėšų gedimams (avarinės būklės .....)    šalinti 

įsigijo................. už ...........Eur., iš mokinio krepšelio lėšų įsigijo (pvz. 2 kompiuterius, treniruoklių 

komplektą ...už .....Eur , baldų..........Eur...............) Iš tėvų įnašų įsigijo kompiuterių (ar baldų ar kt) 

už ..........Eur. Iš paramos lėšų įsigijo ................ aparatūros už ....Eur. Sporto mokymo įstaiga per 2015 

m. daugiau reikšmingo turto neįsigijo. 

 

VI. ĮSTAIGOS PARTNERYSTĖS IR BENDRADARBAVIMO VALDYMAS 

 

20. Vykdoma bendradarbiavimo, partnerystės sutarčių (išvardinti su kuo ir kokiu tikslu) 

21. Sudarytos naujos bendradarbiavimo, partnerystės sutartys (išvardinti su kuo ir kokiu tikslu)  

22. 2016 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“ ir „Šiaulių 

plaukimo mokyklos „Delfinas“ perspektyvių sportininkų skatinimas“. 

 

 

 

VII. ĮSTAIGOS PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMAS 

 

23. Problemos: 

23.1. Turtui prižiūrėti ir atnaujinti skiriama mažai lėšų. 

23.2. Sporto mokymo įstaiga organizuoja ugdymo procesą be higienos paso . 

23.3. Blogai apšiltintas (dalis visiškai neapšiltinta) pastato stogas  

23.4. Blogos sąlygos ugdymui organizuoti: nėra sporto salės, aikštyno 

24. Dalis problemų sprendžiama, organizuojant ugdymą Bendrojo ugdymo mokyklų sporto salėse, 

tačiau jų suteikiamas laikas yra labai mažas.. Rekonstravus (pastačius) pastatą būtų išspręsta salės 

stygiaus problema. 

25. Galimybės ir problemų sprendimo būdai: 

25.1. 
_________________________________ 

 

 

 


