
 

 

 

______________Šiaulių plaukimo centras „Delfinas“_____________ 
(valstybės ar savivaldybės įstaigos pavadinimas) 

 

_________________direktorius Paulius Viktoravičius_________________ 
(darbuotojo / biudžetinės įstaigos vadovo pareigos, vardas ir pavardė) 

 

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS 
 

__2022 vasario 10 d. Nr. ________ 
(data)    

_____Šiauliai_____ 
(sudarymo vieta) 

 

  

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys) 

 

Einamųjų metų 

veiklos užduotys / 

einamųjų metų 

užduotys 

Siektini rezultatai 

Nustatyti rezultatų 

vertinimo rodikliai 

(kiekybiniai, kokybiniai, 

laiko ir kiti rodikliai, 

kuriais vadovaudamasis 

tiesioginis darbuotojo 

vadovas/į pareigas 

priimantis ar jo įgaliotas 

asmuo vertina, ar 

nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

2.1. Sportinio ugdymo 

kokybės ir pasiekimų 

gerinimas 

 

2.1.1.Trenerių kvalifikacijos 

tobulinimas; 

2.1.2. Naujų LTU1 plaukimo 

standartą atitinkančių plaukikų 

pritraukimas į mini centrą  

2.1.3. Buvusių LTU1 („žalių“) mini 

centro auklėtinių Rudolpho taškų 

vidurkio pokytis lyginant su 

ankstesnio periodo vidurkiu. 

2.1.4. Vaikų skaičiaus pokytis 

lyginant su ankstesniu periodu 

Lietuvos vaikų čempionate 25 m. 

baseine (2022 11 25-26 Palanga) 

surinkusių daugiau kaip nustatytą 

FINA taškų skaičių individualiose 

olimpiniuose nuotoliuose: 

 Berniukai daugiau kaip 250 

FINA tšk. 

 Mergaitės daugiau kaip 300 

FINA tšk. 

2.1.1.1. Treneriai sudalyvaus 

nemažiau 5 kvalifikacijos 

kėlimo seminaruose (I - IV 

ketvirtis). 

2.1.2.1.  2 (du) nauji 

plaukikai papildys Šiaulių 

plaukimo mini centro sąrašus.  

(III ketvirtis) 

2.1.3.1. 2022 01 01 d. mini 

centro vertinimo vidurkis – 

14,35 balai. Siekiamas tikslas 

2022 08 31 d. vidurkis – 

14,75 balai; 

2.1.4.1. 2021 m. rodiklis – 6 

vnt. 

Siekiamas tikslas 2022 m. – 8 

vnt. 

Vertinimo data (IV ketvirtis) 

2.2. Vykdyti mokymo 

plaukti programą 

2.2.1. Bendradarbiaujant  su šalies 

plaukimo federacija, miesto 

2.2.1.1. Įgyvendinti mokymo 

plaukti programą  Šiaulių 
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(antrų klasių vaikai) 

Šiaulių mieste. 

savivaldybe,VSB, įgyvendinti 

2021/2022 m. mokymo plaukti 

programą. 

mieste. Suteikti pilną 

plaukimo pradžiamokslį ir 

išugdyti pagrindinius 

plaukimo įgūdžius 2021/2022  

mokslo metų Šiaulių miesto  

bendro lavinimo mokyklų 

antrokams. Tarpiniai 

rezultatai pateikti 

savivaldybės sporto skyriui 

iki 2022-07-01. 

Galutiniai rezultatai pateikti 

iki 2022-12-22. 

2022 m. suteikti 32 plaukimo 

užsiėsimus  nemažiau 750  

miesto  2 -3 klasių 

moksleiviams. 

 

2.3. Plaukimo sporto 

šakos populiarinimas, 

miesto įvaizdžio 

gerinimas. 

2.3.1. Plaukimo ir dailiojo 

plaukimo sporto šakų varžybų 

organizavimas. 

2.3.2. 2022 m. inicijuoti neįgaliųjų 

žmonių plaukimo varžybas Šiaulių 

mieste. 

2.3.3. Žmonių su negalia 

integravimas į plaukimo užsiėmimų 

grupes, sudarant tam skirtas 

sąlygas. 

2.3.1.1. Suorganizuoti 

sportines varžybas  

Tarptautiniai renginiai 

(plaukimas – 4, dailusis 

plaukimas - 1); 

Respublikiniai (dailusis 

plaukimas  - 3); 

Draugiškos varžybos 

(plaukimas  - 3, dailusis 

plaukimas  - 2). 

Bendradarbiaujant su 

Lietuvos plaukimo federacija 

pravestos nemažiau 3 

respublikinės reikšmės 

varžybos Šiaulių mieste.  

2.3.2.1. Neįgaliųjų žmonių 

plaukimo varžybos – 1. 

2.3.3.1. 2022 m. pravesti 

nemažiau 10 plaukimo 

užsiėmimų 12 neįgaliųjų 

žmonių. 

2.4. Įstaigos 

infrastruktūros ir 

ekonominio 

naudingumo 

gerinimas. 

2.4.1. Dainų g. 33A baseino 

patalpos sienų remontas (plytelių 

dangos keitimas), dušų patalpų 

pertvarų įrengimas, lauko dangos 

dalinis keitimas trinkelėmis. 

2.4.2. Ežero g. 11A baseino pastato 

stogo parapetų remontas/keitimas ir 

vonios nustatytų defektų pašalinimo 

projekto parengimas. 

 

2022 metais įvykdyti 

numatytus remonto ir kitus 

darbus.  

Informacija pateikta Sporto 

skyriui (IV ketvirtis); 

2.5. Įstaigos veiklos 

gerinimas pasitelkiant 

išmaniąsias 

2.5.1. 2022 m. įdiegti sporto 

organizacijos valdymo platformą 

„Stats 4sport“. 

2.5.1.1. 2022 m. III-IV ketv. 

inicijuoti sporto organizacijos 

valdymo platformos „Stats 
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technologijas ir jų 

sistemas. 

 

 

2.5.2. 2022 m.  apmokyti įstaigos  

specialistą dirbti su elektronine 

laiko fiksavimo sistema „ALGE“ ir 

varžybų organizavimo-vykdymo 

sistema „Meet Manager“.  

2.5.3. Bendradarbiaujant su 

savivaldybės administracijos 

atstovais užtikrinti įstaigos 

lankytojų elektroninę apskaitą. 

4sport“  įdiegimą įstaigos 

veikloje. 

2.5.2.1. 2022 m. inicijuoti 

įstaigos specialisto dirbančio 

su  laiko fiksavimo sistema 

„Alge“ ir varžybų 

organizavimo/vykdymo  

programa „Meet manager“ 

apmokymus. 

2.5.3.1. Užtikrintas sistemos 

veikimas (II ketvirtis) 

 

3. Rizika, kuriai esant nustatytos einamųjų metų užduotys gali būti neįvykdytos 

(aplinkybės, kurios gali turėti neigiamą įtaką šių užduočių įvykdymui) 

(pildoma suderinus su darbuotoju / biudžetinės įstaigos vadovu) 

 

3.1. Žmoniškieji faktoriai - laikinas nedarbingumas; 

3.2. Teisės aktų pasikeitimai; 

3.3. Negautas finansavimas iš  miesto biudžeto, projektų, programų, įstaigos veiklos 

užtikrinimui. 

3.4. Žmogiškųjų išteklių trūkumas. 

 

 


