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Einamųjų metų veiklos 

užduotys / einamųjų metų 

užduotys 

Siektini rezultatai 

Nustatyti rezultatų vertinimo 

rodikliai (kiekybiniai, 

kokybiniai, laiko ir kiti 

rodikliai, kuriais 

vadovaudamasis vadovas / 

institucijos vadovas ar jo 

įgaliotas asmuo vertins, ar 

nustatytos užduotys įvykdytos) 

1. Sportinio ugdymo 

kokybės ir pasiekimų 

gerinimas 

Trenerių kvalifikacijos tobulinimas, 

sportinių stovyklų organizavimas 

1. Treneriai sudalyvaus 

nemažiau 5 - iuose 
kvalifikacijos kėlimo 
seminaruose (I - IV ketvirtis). 
2. Bendradarbiaujant su šalies, 
kitų šalių sporto organizacijomis 
sudarytos sąlygos dalyvauti 
sporto stovyklose: 

Dailusis plaukimas nemažiau 2 
stovyklose; 
Plaukimas nemažiau 3 
stovyklose. Pateikti lyginamieji 
duomenys su 2020 m. (dalyviu 
sk. ir dienu sk.) 
3. Padidintas įstaigos 

finansavimas sportiniam 

mokomajam darbui ne mažiau 

3% lyginant su 2020 m. 

2. Vykdyti mokymo plaukti 

programą (antrų klasių 

vaikai) Šiaulių mieste. 

Bendradarbiaujant  su šalies 

plaukimo federacija, miesto 

savivaldybe,VSB, įgyvendinti 

2020/2021 m. mokymo plaukti 

programą. 

Įgyvendinti mokymo plaukti 
programą  Šiaulių mieste. 

Suteikti pilną plaukimo 
pradžiamokslį ir išugdyti 
pagrindinius plaukimo įgūdžius 
2020/2021  mokslo metų Šiaulių 
miesto  bendro lavinimo 
mokyklų antrokams. Tarpiniai 
rezultatai pateikti miesto sp. 

skyriui iki 2021-07-01. 
Galutiniai rezultatai pateikti iki 
2021-12-22. 
2021 m. išmokinti plaukti 
nemažiau 750  (miesto antrų 
klasių moksleivių. 

 

3. Plaukimo sporto šakos 

populiarinimas, miesto 

1. Plaukimo ir dailiojo plaukimo 
sporto šakų varžybų organizavimas. 
2. 2020 m. inicijuoti neįgaliųjų 

1. Suorganizuoti sportines 
varžybas  
Tarptautiniai renginiai 
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įvaizdžio gerinimas. žmonių plaukimo varžybas Šiaulių 

mieste. 

3. Žmonių su negalia integravimas į 

plaukimo užsiėmimų grupes, 

sudarant tam skirtas sąlygas. 

(plaukimas – 4, dailusis 
plaukimas - 1); 
Respublikiniai (dailusis 
plaukimas  - 3); 
Draugiškos varžybos (plaukimas  

- 3, dailusis plaukimas  - 2). 
2. Bendradarbiaujant su 
Lietuvos plaukimo federacija 
pravestos nemažiau 2 
respublikinės reikšmės varžybos 
Šiaulių mieste.  
3. Neįgaliųjų žmonių plaukimo 

varžybos – 1. 
4. Inicijuoti neįgaliųjų žmonių 
plaukimo užsiėmimus 2021 m. 
II-III ketv. 

4. Įstaigos infrastruktūros ir 

ekonominio naudingumo 

gerinimas. 

Ežero g. 11A Vandens filtravimo ir 

ventiliacinių sistemų renovacijos 

darbai. 

2021m. užtikrinti sąlygas Ežero 

g. 11A baseino vandens 

filtravimo ir ventiliacinių 

sistemų renovacijos darbus 

atliekančiam subjektui.   

5. Įstaigos veiklos 

gerinimas pasitelkiant 

išmaniąsias technologijas ir 

jų sistemas. 

Elektroninės laiko fiksavimo 

sistemos rezultatų vaizdavimo 

monitoriaus (screenboard) 

įsigijimas. 

2021. II-III ketv. įsigyti 

elektroninės laiko fiksavimo 

sistemos monitorių. 

 

 


