
PRITARTA 

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 

2021 m. balandžio 1 d. sprendimu Nr. T-115 

 

ŠIAULIŲ PLAUKIMO CENTRAS „DELFINAS“  

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

I SKYRIUS  

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ 

 

1. Informacija apie įstaigą: 

1.1. įstaigos pavadinimas, adresas – Šiaulių plaukimo centras „Delfinas“ Ežero g.11A, Šiauliai; 

1.2. kultivuojamos sporto šakos – plaukimas, dailusis plaukimas. 

2. Informacija apie direktorių: 

 2.1. direktoriaus vardas, pavardė – Paulius Viktoravičius; 

 2.2. direktoriaus vadybinis stažas toje mokykloje – 3,8 metai; 

2.3. dalyvavimas komisijų, darbo grupių veikloje (ne įstaigos lygmeniu), kvalifikacijos kėlimo 

kursuose:  

2.3.1. 2020 m. vasario 27 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Sporto rėmimo fondo 

finansuojamo projekto „Lietuvos savivaldybių viešųjų sporto paslaugų teikėjų kompetencijų ugdymas“ 

mokymuose “Veiklos orientuotos į rezultatus organizavimas ir valdymas”; 

2.3.2. 2020 m. vasario 28 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Sporto rėmimo fondo 

finansuojamo projekto „Lietuvos savivaldybių viešųjų sporto paslaugų teikėjų kompetencijų ugdymas“ 

mokymuose “Regiono vystymas ir plėtra per sporto veiklą”; 

2.3.3. 2020 m. kovo 12 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Sporto rėmimo fondo 

finansuojamo projekto „Lietuvos savivaldybių viešųjų sporto paslaugų teikėjų kompetencijų ugdymas“ 

mokymuose “Strateginis planavimas viešajame sektoriuje”; 

2.3.4. 2020 m. birželio 18 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Sporto rėmimo fondo 

finansuojamo projekto prof. dr. Tado Sudnicko mokymuose “Lyderystė ir pokyčių valdymas”; 

2.3.5. 2020 m. birželio 22 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Sporto rėmimo fondo 

finansuojamo projekto prof. dr. Vilmos Čingienės mokymuose “Europos Sąjungos fizinio aktyvumo ir 

sporto politika”; 

2.3.6. 2020 m. gruodžio 3 d. seminare „Apskaitos tvarkymas biudžetinėse įstaigose“. 

 

3. Informacija apie sporto ugdymo centro sportininkus: sportininkų skaičius pagal sporto šakas: 

 

 

Sporto šaka 

Sportininkų skaičius  

 2019 metais 

Sportininkų skaičius  

 2020 metais 

Skirtumas lyginant 2019 

metus su 2020 metais 

6–18 m. Suaugusiųjų 6–18 m. Suaugusiųjų 6–18 m. Suaugusiųjų 

Plaukimas 565 - 573 - +8 - 

Dailusis plaukimas 50 - 37 - -13 - 

Iš viso 615 610 -5 

 

4. Informacija apie darbuotojus: 

 

Darbuotojų etatų skaičius  2019 metų faktas 2020 metų faktas 

Iš viso 33,25 34,9 

Administracija 9,1 9,1 

Treneriai  9,6  8,2 

Kiti darbuotojai 14,55 17,6 
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Vidutinis administracijos darbuotojų atlyginimas per mėn. 1034 1099 

Vidutinis trenerių atlyginimas per mėn. 1446 1722 

Vidutinis kitų darbuotojų atlyginimas per mėn. 813 786 

 

5. Įstaigos finansavimas (lėšų suma pagal finansavimo šaltinius, pokytis, palyginti su ankstesniais 

metais): 

 

Finansavimo šaltiniai 

2019 

metų 

faktas 

2020  

metų 

faktas 

2020 metų 

lėšų dalis 

darbo 

užmokesčiui / 

skirtumas, 

palyginti su 

2019  metais 

2020 lėšų dalis 

kitoms reikmėms 

/ skirtumas, 

palyginti  su 2019  

metais 

Iš viso (tūkst. Eur) 898,8 822,4 532,5/ (-30,1) 289,9/(-46,3) 

Savivaldybės biudžetas:    

aplinkos lėšos 360,7 359,2 

ugdymo lėšos 311,2 327,3 

Tėvų įmokos (mokestis) 

(su praėjusių metų likučiu) 

    89,0   45,9 

pajamos už teikiamas paslaugas 

(su praėjusių metų likučiu) 

67,5 42,4 

kitos savivaldybės biudžeto lėšos - 0,7 

labdaros, paramos lėšos  2,6  

sporto programų lėšos (Šiaulių sav.(2 

programos)) 

17,2 5,7 

Kitos lėšos (išvardinti šaltinius):   

 Parama, 2 proc. (GPM) lėšos 0,9 1,4 

vasaros užimtumo programa 1,8      2,7 

atlyginimo už neformalųjį švietimą už 

moksl. pravažiavimo išl.  gautos lėšos 

1,3 0,3 

sporto projekto lėšos (VŠI LPF 

informacijos ir paslaugų biuras) 

16,3 17,2 

kitų biudžetinių įstaigų lėšos, gautos už 

suteiktas paslaugas 

30,3 19,6 

 

6. Įstaigos infrastruktūra: 

6.1. pastatų (pavadinimas, adresas, bendras plotas; ar išduotas higienos pasas): 

6.1.1. plaukimo baseinas, adresas Ežero g. 11A, Šiauliai, bendras plotas - 1631,35 m2. Higienos 

pasas išduotas 2011 m. balandžio 24 d. (neterminuotai); 

6.1.2. plaukimo baseinas, adresas Dainų g. 33A, Šiauliai, bendras plotas – 1889,68 m2.. Higienos 

pasas išduotas 2011 m. balandžio 24 d. (neterminuotai). 

6.2. prižiūrimų teritorijų bendras plotas: 

6.2.1. prie plaukimo baseino, adresu Ežero g. 11A, prižiūrima teritorija – 716,00 m2; 

6.2.2. prie plaukimo baseino, adresu Dainų g. 11A, prižiūrima teritorija – 609,80 m2. 

 

II SKYRIUS  

VEIKLOS UŽDUOTYS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

7. Įstaigos direktoriaus 2020 metų veiklos užduotys ir jų įgyvendinimas: 
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Užduotys  

 
Siektini rezultatai 

Numatyti rezultatų vertinimo rodikliai ir faktas 

(ar rodiklis pasiektas) 

1.1. Sportinio ugdymo 

kokybės ir pasiekimų 

gerinimas 

1.Trenerių 

kvalifikacijos 

tobulinimas. 

 

 

 

 

2. Sportinių stovyklų 

organizavimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Padidintas įstaigos 

finansavimas 

sportiniam 

mokomajam darbui 

ne mažiau 3% 

lyginant su 2019 m. 

 

 

Numatyti rezultatų vertinimo rodikliai: 

1. Treneriai sudalyvaus nemažiau 5 - iuose 

kvalifikacijos kėlimo seminaruose (I - IV ketvirtis).  

Rezultatas: 

1.Treneriai 2020 m. sudalyvavo 19 seminarų (+14) 

kvalifikacijos kėlimo seminaruose. 

Numatyti rezultatų vertinimo rodikliai: 

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 2019 m. (dalyviu sk. ir 

dienų sk.) 

Rezultatas: 

2. 2020 m. bendradarbiaujant su šalies, kitų šalių 

sporto organizacijomis sudarytos sąlygos dalyvauti 

sporto stovyklose: 

Plaukimas: 2 (-1) 

Dailusis plaukimas: 1 (-1) 

Skaičių įtakojo Covid pandemija. 

Liepos-rugpjūčio mėn. suorganizuotos 3 

intensyvaus mokymo plaukti stovyklos (1 pamainos 

trukmė 10 darbo dienų). Iš jų 2 pamainos buvo 

dalinai finansuotos iš Šiaulių miesto savivaldybės. 

 

 

Numatyti rezultatų vertinimo rodikliai: 

3. 2019 m. išlaidos 56061 eur. : 

Seminarai – 1055.40 eur. 

Stovyklos – 8978 eur. 

Varžybos – 46028 eur.   

2020 m. išlaidos  16172.18 eur. : 

Seminarai – 828.45 

Stovyklos – 20919.64 

Varžybos – 13252.09         

Išlaidas įtakojo Covid pandemija. 

 

 

1.2. Vykdyti mokymo 

plaukti programą (antrų 

klasių vaikai) Šiaulių 

mieste 

 

Bendradarbiaujant  

su šalies plaukimo 

federacija, miesto 

savivaldybe 

įgyvendinti 

Numatyti rezultatų vertinimo rodikliai:  
Įgyvendinti mokymo plaukti programą Šiaulių 

mieste. Suteikti pilną plaukimo pradžiamokslį ir 

išugdyti pagrindinius plaukimo įgūdžius 2018/2019 
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 2019/2020 m. 

mokymo plaukti 

programą. 

mokslo metų Šiaulių miesto bendro lavinimo 

mokyklų antrokams. Tarpiniai rezultatai pateikti 

Sporto skyriui iki 2020-07-01. Galutiniai rezultatai 

pateikti iki 2020-12-22.  

2020 m. išmokinti plaukti nemažiau 80% miesto 

antrų klasių moksleivių. 

Rezultatas:  

2020 m. Bendradarbiaujant su Šiaulių miesto 

visuomenės sveikatos biuru buvo mokomi plaukti 

317 miesto antrokų, taip pat bendradarbiaujant su 

LPF paslaugų biuru buvo mokomi plaukti 437 

miesto antrokai, viso: 751 (67%) sutikusių 

dalyvauti Šiaulių miesto antrokų. 

1.3. Plaukimo sporto 

šakos populiarinimas, 

miesto įvaizdžio 

gerinimas. 

1. Plaukimo ir 

dailiojo plaukimo 

sporto šakų varžybų 

organizavimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 2020 m. inicijuoti 

neįgaliųjų žmonių 

plaukimo varžybas 

Šiaulių mieste. 

Numatyti rezultatų vertinimo rodikliai: 

1. Suorganizuoti sportines varžybas:  

Tarptautiniai renginiai (plaukimas – 4, dailusis 

plaukimas - 1); 

Respublikiniai (dailusis plaukimas  - 3); 

Draugiškos varžybos (plaukimas  - 3, dailusis 

plaukimas  - 2). 

1.1. Bendradarbiaujant su Lietuvos plaukimo 

federacija pravestos nemažiau 2 respublikinės 

reikšmės varžybos Šiaulių mieste.  

Rezultatas: 

1. 2020 m. suorganizuotos sportinės varžybos: 

Tarptautiniai renginiai (plaukimas – 0, dailusis 

plaukimas  - 0); 

Respublikiniai (dailusis plaukimas – 0, plaukimas – 

1) 

Draugiškos varžybos dailusis plaukimas – 0, 

plaukimas - 3). 

1.1. Bendradarbiaujant su Lietuvos plaukimo 

federacija pravestos 1 (-1) sportines varžybos. 

Rezultatą įtakojo Covid-19 pandemija. 

 

Numatyti rezultatų vertinimo rodikliai: 

2. Neįgaliųjų žmonių plaukimo varžybos – 1. 

2.1. Išanalizuoti neįgaliųjų integracijos į sportininkų 

rengimo procesą galimybes. Informacija pateikta 

sporto skyriui iki rugpjūčio 1d. 

Rezultatas: 

2. 2020 m. pravestos 1 (0) neįgaliųjų varžybos. 

2.1. 2020 m. sporto rėmimo fondui pateiktas 

projektas, dėl neįgaliųjų žmonių fizinio užimtumo 

skatinimo (treniruotės, varžybos) Šiaulių Delfino 

plaukimo baseinuose. 

Visos 2020 m. varžybos buvo viešinamos 

socialiniuose ir žiniasklaidos tinkluose. 
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1.4. Įstaigos 

infrastruktūros ir 

ekonominio 

naudingumo gerinimas. 

1. Pagerinti 

plaukimo baseinų 

ventiliacijos 

efektyvumą.  

 

 

 

 

 

 

2. Užbaigti 

praplatinti 

automobilių 

stovėjimo aikštelę 

Dainų g. 

33A. aikštelėje. 

 

 

3. Dainų g. 33A 

baseino dušų patalpų 

renovacija. 

 

 

 

 

 

 

4. Dainų g. 33A 

baseino pastato 

renovacijos projekto 

rengimo/derinimo 

darbai. 

 

 

 

 

5. Ežero g. 11A 

ventiliacinių ir 

vandens sistemų 

techninio projekto 

rengimo, kuravimo 

darbai.  

 

Numatyti rezultatų vertinimo rodikliai: 

1. 2020 m. ketvirtyje atlikti Ežero g. 11A baseino 

ventiliacinių sistemų valymo darbus, ko pasekoje 

pagerės variklių veikimo 

galingumas/efektyvumas.Ataskaitą pateikti II-III 

ketv. Sporto skyriui. 

 Rezultatas: 

1. 2020 m. II atlikti Ežero g. baseino pastato 

ventiliacinių sistemų (ortakių, difuzorių, variklio 

priedų) valymo darbai. 

 

Numatyti rezultatų vertinimo rodikliai: 

2. 2020 m. II-III ketv. užbaigti praplatinti Dainų g. 

baseino automobilių stovėjimo aikštelę įrengiant 

30% daugiau vietų. 

Rezultatas: 

2. 2020 m. užbaigta platinti Dainu g. baseino 

automobilių stovėjimo aikštelė (+30%) daugiau 

stovėjimo vietų. 

 

Numatyti rezultatų vertinimo rodikliai: 

3. 2020 m. III ketv. atlikti  Dainų g. baseino dušų 

patalpų renovaciją - grindinio dengimas 

hidroizoliacija, sienų, lubų atnaujinimas, sensorinių 

maišytuvų montavimas (vandens sąnaudų kaštų 

taupymas). 

Rezultatas: 

3. 2020 m. II-III ketv. atlikta Dainų g. baseino dušų 

patalpų renovacija. 

 

Numatyti rezultatų vertinimo rodikliai: 

4. 2020 m. laiku pateikti reikalingą dokumentaciją  

Dainų g. baseino modernizavimo darbus rengiančiai 

/atliekančiai  įstaigai/subjektui. 

Rezultatas: 

4. 2020 m. II-III ketv. laiku pateikti su Dainų g. 

baseino renovacija/modernizavimu  susiję 

dokumentai. 

 

Numatyti rezultatų vertinimo rodikliai: 

5. 2020 m. laiku pateikti reikalingą informaciją  

Ežero g. baseino ventiliacijos, vandens filtravimo 

inžinerinių sistemų techninius projektus rengiančiai 

įmonei. 

Rezultatas: 

5. 2020 m. laiku pateikta Ežero g. baseino pastato 

ventiliacinių sistemų ir vandens filtravimo sistemų 

techninių projektų dokumentacija. 

1.5. Įstaigos veiklos 

gerinimas pasitelkiant 

išmaniąsias 

Elektroninės laiko 

fiksavimo sistemos 

Numatyti rezultatų vertinimo rodikliai: 

2020 m. II-IV ketvirtyje inicijuoti elektroninės laiko 

sistemos įsigijimo procesą. 
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technologijas ir jų 

sistemas. 

įsigijimo projekto 

rengimas.  
Rezultatas: 

2020 m. IV ketvirtyje įsigyta plaukimo baseino 

elektroninė laiko fiksavimo sistema. 

 

           8. Įstaigos 2020 metų strateginio veiklos plane 2020 metams suplanuotos veiklos (tikslų ir 

priemonių įgyvendinimo rezultatai): 

 

Tikslas, uždaviniai, priemonės 

 

Siekiniai (rezultato vertinimo, 

produkto kriterijaus pavadinimas ir 

mato vienetas) 

Siekinių 

įgyvendinimo 

faktas  

Tikslas. Plėtoti plaukimo ir 

dailiojo plaukimo sporto šakų 

sportininkų rengimo sistemą, 

ieškoti talentingų sportininkų ir 

juos profesionaliai rengti. 

Uždaviniai: 

 1. Organizuoti nacionalinio ir 

tarptautinio lygmens sporto 

renginius ir sudaryti sąlygas 

sportininkams deramai 

pasirengti bei dalyvauti įvairaus 

lygmens sporto varžybose.  

2. Sportininkų rengimas ir 

darbuotojų kvalifikacijos 

kėlimas 

3. Užtikrinti optimalų plaukimo 

ir dailiojo plaukimo sporto šakų 

prieinamumą. 

4. Formuoti bendruomenės narių 

sveiką gyvenseną. 

5. Prižiūrėti sporto bazes,  

organizuoti ir vykdyti darbus, 

kita. 

Priemonės: 

1. Tarptautinių renginių 

organizavimas ir vykdymas.  

2. Dalyvavimas šalies 

čempionatuose, pirmenybėse, 

taurės varžybose, renginiuose, 

Europos, pasaulio 

čempionatuose, pirmenybėse, 

taurės varžybose, Europos 

olimpinių dienų festivalyje, 

olimpinėse žaidynėse ir kitose 

oficialiose varžybose. 

3. Inventoriaus įsigijimas ir 

darbo sąlygų gerinimas. 

4. Sportininkų parengimas. 

Surengtų sporto renginių skaičius, 

vnt.; (22) 4 

Surengtų sporto renginių dalyvių 

skaičius, asm.; (2100) 
484 

Sportininkų, dalyvaujančių šalies 

varžybose skaičius, asm.; (750) 
186 

Šalies varžybose laimėta 1-3 vietų 

sk.(180) 
75 

Europos ir pasaulio čempionatuose 

dalyvių skaičius, asm.; (5) 
0 

Dalyvauti darbuotojų kvalifikacijos 

kėlimo kursuose bei seminaruose, vnt. 
(23) 

18 

Dalyvavimas sporto stovyklose, vnt. 

(pagal kasmetinį rengimo planą) 
3 

Sportuojančių vaikų skaičius įstaigoje 

asm; ( 600) 

610 

Paslaugų teikimo sutartys su kt. 

įstaigomis, sudarytų sutarčių skaičius 

vnt.; (32) 

23 

Mokyti vaikus plaukti ir saugiai elgtis 

vandenyje ir prie vandens (išmokytų 

asmenų skaičius), asm; ( 820) 

751 

Centro ūkio dalies aptarnaujančio 

personalo (išskyrus trenerius, 

direktorių ir pavaduotojus) efektyvus 

valdymas. 

Kas metinis 

darbuotojų 

vertinimas. 

Ežero g. 11A pirties remontas. Suremontuota pirtis 

Ežero g. 11A 

baseine.  

Ežero g. 11A ventiliacijos ortakių 

valymas. 

Išvalyti ventiliacijos 

ortakiai. 

Dainų g.33A gerbūvio darbai 

(trinkelių klojimas). 

Sena danga pakeista 

į naują.  

Dainų g.33A pagalbinių patalpų 

remontas. 

Atliktas pagalbinės 

patalpos (valytojų 

persirengimo 

kambario) remontas. 
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5. Sudaryti sąlygas darbuotojų 

kvalifikacijos kėlimui. 

Ežero g.11A pasitarimų kambario 

dalinis remontas. 

Atliktas pasitarimų 

kambario dalinis 

remontas. 

Dainų g. 33A baseino dušų patalpų 

kapitalinis remontas. 

Atliktas Dainų g. 

33A baseino dušų 

patalpų kapitalinis 

remontas. 

 

III SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATAI 

 

9. Sporto pasiekimai: 

9.1. pasaulio, Europos čempionatų, pirmenybių varžybose: 

 

Sporto šakos 

pavadinimas 

Pasaulio čempionato varžybose 

užimta 1–20 vieta 

Europos čempionato varžybose 

užimta 1–10 vieta 

  2019 metai 2020 metai 2019 metai 2020 metai 

Plaukimas - - - - 

 Pastaba: dėl Covid-19 pandemijos nedalyvavome Europos dailiojo plaukimo čempionate. 

 

9.2. šalies čempionatuose, pirmenybėse, taurės varžybose: 

 

Sporto šakos pavadinimas Lietuvos čempionato / 

pirmenybių / taurės 

suaugusiųjų / jaunimo 

varžybose 

užimta 1–3 vieta 

Lietuvos čempionato / pirmenybių 

/ taurės jaunių / jaunučių 

varžybose 

užimta 1–3 vieta 

 

  2019 metai 2020 metai 2019 metai 2020 metai 

Plaukimas 33 17 13 26 

Dailusis plaukimas 9 Nevyko, dėl 

Covid-19 

6 Nevyko, dėl 

Covid-19 

Iš viso 41 17 19 26 

 

9.3. parengti rinktinės nariai: 

 

Rinktinės pavadinimas 2019 metai 2020 metai 

Plaukimas Dailusis plaukimas Plaukimas Dailusis plaukimas 

Olimpinės rinktinės kandidatai     

Olimpinės pamainos rinktinės     

Suaugusiųjų rinktinė 2 1   

Jaunimo rinktinė  8   

Jaunių rinktinė  5    

Jaunučių rinktinė 1  1  

Iš viso 8 9 1 0 

Pastaba: Europos jaunimo dailiojo plaukimo čempionate turėjo dalyvauti 2 dailiojo plaukimo atstovės 

ir viena sportininkė turėjo dalyvauti Europos dailiojo plaukimo suaugusiųjų čempionate, tačiau, dėl 

Covid-19 pandemijos čempionatai neįvyko. 
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10. Organizuoti renginiai (įskaitant bendradarbiavimą su kitomis sporto organizacijomis): 

10.1. Europos, pasaulio čempionatai, pirmenybės: 

 

2019 metai 2020 metai 

Renginio pavadinimas Dalyvių 

sk. 

Vals-

tybių 

sk. 

Žiūrovų 

sk. 

Renginio 

pavadinimas 

Dalyvių 

sk. 

Vals-

tybių 

sk. 

Žiū-

rovų 

sk. 

- - - - - - - - 

 

10.2. tarptautiniai sporto renginiai, įrašyti į tarptautinės sporto šakos federacijos varžybų kalendorių: 

 

2019 metai 2020 metai 

Renginio pavadinimas Dalyvių 

sk. 

Valsty-

bių sk. 

Žiūrovų 

sk. 

Renginio 

pavadinimas 

Dalyvių sk. Valsty-

bių sk. 

Žiūro-

vų sk. 

- - - - - - - - 

 

10.3. šalies sporto renginių skaičius: 2019 metai – 9, 2020 metai – 2 (skaičių įtakojo Covid-19 

pandemija); 

10.4. miesto sporto renginių skaičius: 2019 metai – 13, 2020 metai –2 (skaičių įtakojo Covid-19 

pandemija). 

11. Projektų įgyvendinimas: 

 

Projekto pavadinimas Skirta lėšų 

 2020 metais 

(Eur) 

Panaudota lėšų 

2020 metais 

(Eur) 

Atlikti darbai / 

pasiektas rezultatas 

Vasaros užimtumo 

projektas „Intensyvaus 

mokymo plaukti 

stovykla“ 

2700,00 2700,00 

Stovyklos metu buvo išmokinta plaukti 

60 Šiaulių miesto vaikų, kuriems taip pat 

buvo suteiktos ir įvairios edukacinės 

sporto veiklos. 

Šiaulių miesto 

savivaldybės sporto 

plėtros programos 

„Mokėk plaukti ir 

saugiai elgtis 

vandenyje“. 

 

15800,00 5700,00 

2020 metais buvo įgyvendinami antrų 

klasių mokinių mokymo plaukti 

projektai. 2020 m. kovo - birželio mėn. 

buvo tęsiamas LPF projektas, kuris buvo 

finansuojamas iš Šiaulių miesto 

savivaldybės kūno kultūros ir sporto 

plėtros programų. Šiam finansavimui 

buvo parašyta ir pateikta paraiška, kuriai 

buvo skirta lėšų. 2020 m. kovo-birželio 

mėn. 32 užsiėmimų praktinių plaukimo 

mokymo pratybų ciklą turėjo užbaigti 

437 moksleiviai, tačiau dėl COVID-19 

pandemijos projektas buvo sustabdytas. 

Projektas buvo tęsiamas rugsėjo – spalio 

mėn., tačiau dėl antros Covid-19 viruso 

bangos taip pat neužbaigtas. 
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,,Mokėk plaukti ir 

saugiai elgtis vandenyje 

– 2020” 

14981,04 14981,04 

Nuo 2020 m. rugsėjo mėnesio mokymo 

plaukti užsiėmimus taip pat lankė 330  

Šiaulių miesto antrokai, kuriems 18 

pamokų finansavo Lietuvos plaukimo 

federacijos informacijos ir paslaugų 

biuras. Taip pat mokymo plaukti 

užsiėmimus lankė 7 moksleiviai su spec. 

poreikiais iš Šiaulių „Ringuvos“ 

mokyklos. 

 

 

IV SKYRIUS  

ĮSTAIGOS VEIKLOS VERTINIMAS  

 

12. Įstaigos veiklos silpnosios, stipriosios ir tobulintinos sritys. Dėl įstaigos veiklos gauti 

apdovanojimai ir skundai (pokytis, palyginti su ankstesniais metais). 

12.1. Įstaigos veiklos silpnosios sritys: 

12.1.1. žmogiškieji ištekliai: trenerių ir sporto specialistų, rengiančių sportininkus aukšto 

meistriškumo varžyboms trūkumas; 

12.2. Įstaigos veiklos stipriosios sritys: 

12.2.1. aukšta teikiamų paslaugų kokybė; 

12.2.2. vis didėjantis sportinio ugdymo grupes lankančių sportininkų skaičius. 

12.3. Įstaigos veiklos tobulintinos sritys: 

12.3.1.teikiamų viešųjų paslaugų praplėtimas; 

12.3.2. darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. 

13. Įstaigos veiklos išorės vertinimas: 

 

Išorės vertinimą / patikrinimą 

atlikusios institucijos 

pavadinimas 

Vertintos, tikrintos įstaigos 

veiklos sritys ir patikrinimo 

rezultatai 

Įstaigos vadovo pastangos 

tobulinant išorės vertinimo, 

patikrinimo rezultatus 

Nacionalinio visuomenės 

sveikatos centro prie sveikatos 

apsaugos ministerijos Šiaulių 

departamentas. 

 

 

 

2020 metais sulaukta skundų 

dėl oro kokybės Ežero g. 11A 

baseino patalpose.  

Dėl neefektyvaus oro 

kondicionavimo sistemų 

darbo baseino oras neatitiko 

Lietuvos higienos normų HN 

109:2016 „Baseinų 

visuomenės sveiktos saugos 

reikalavimų“. 

Pažeidimai buvo pašalinti atlikus 

šiuos darbus:  

Ežero g. 11A baseine išvalius oro 

kondicionavimo sistemos ortakius, 

padidinta oro ištraukimo galia, dėl 

to pagerėjo oro kokybė baseino 

patalpose.  

 

 

V SKYRIUS  

AKTUALIAUSIOS ĮSTAIGOS PROBLEMOS IR GALIMI JŲ SPRENDIMO BŪDAI 

 

14. Nurodyti problemas ir galimus jų sprendimo būdus. 

14.1. Ežero g. 11 A plaukimo baseino būklė: 

14.1.1. baseino vandens filtravimo sistemų, persipylimo ir chloravimo sistemų nusidėvėjimas, 

gedimai - reikalingas atnaujinimas; 

14.1.2. baseino patalpos lubų nusidėvėjimas; 

14.1.3. oro ventiliacinės sistemos variklių galios trūkumas (nusidėvėjimas). 

14.2. Galimybės ir problemų sprendimo būdai: 
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14.2.1. Ežero g. 11 A plaukimo baseinas: 

14.2.1.1. reikalinga baseino (Ežero 11A) trečio etapo remonto darbų užbaigimas - vandens filtravimo 

sistemų, vandens persipylimo ir chloravimo  sistemų atnaujinimas; 

14.2.1.2. reikalinga baseino patalpos lubų renovacija/rekonstrukcija. 

14.2.1.3. reikalingas baseino patalpos ventiliacinės sistemos modernizavimas. 

14.3. Atlikta Dainų g. 33 A plaukimo baseino pastato renovacija. 

 

 

________________________ 


