
        PRITARTA 

        Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 

        2022 m. gegužės 5 d. sprendimu Nr. T-184  

 

 

ŠIAULIŲ PLAUKIMO CENTRAS  „DELFINAS“  
 

2021 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 įstaigoje – 4,9 metai; 

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

kursuose:  

 2.3.1.  2021 m. balandžio 27 d.  nuotoliniame sporto teisės seminare „Sporto teisės pagrindai“; 

 2.3.2. 2021 m. gegužės 5 d. nuotoliniuose mokymuose “Strateginis planavimas viešajame 

sektoriuje”; 

 2.3.3. 2021 m. gruodžio 6 d., 7 d. ir 13 d. nuotoliniuose kursuose “Kokybės vadybos sistemų diegimo 

nauda ir iššūkiai. Ilgalaikė programa”. 

 

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

 

 

Sporto šaka 

Sportininkų skaičius  

 2020 metais 

Sportininkų skaičius  

 2021 metais 

Skirtumas lyginant 2020 

metus su 2021 metais 

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

Plaukimas 573 - 513 - -60 - 

Dailusis plaukimas 37 - 33 - -4 - 

Iš viso 610 546 -64 

 

4. Informacija apie darbuotojus: 

 

Darbuotojų etatų skaičius  2020 metų faktas 2021 metų faktas 

Iš viso 34,9 34,65 

Administracija 9,1 8,6 

Treneriai  8,2 8,45 

Kiti darbuotojai 17,6 17,6 

Vidutinis administracijos darbuotojų atlyginimas per mėn. 1086 1267 

Vidutinis trenerių atlyginimas per mėn. 1397 1787 

Vidutinis kitų darbuotojų atlyginimas per mėn. 761 826 

 

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

metais): 
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Finansavimo šaltiniai 

2020 

metų 

faktas 

2021  

metų 

faktas 

2021 metų 

lėšų dalis 

darbo 

užmokesčiui / 

skirtumas, 

palyginti su 

2020  metais 

2021 lėšų dalis 

kitoms reikmėms 

/ skirtumas, 

palyginti  su 2020  

metais 

Iš viso (tūkst. Eur.) 822,4 817,9 536,2/ (+1) 281.7/(-2,9) 

Savivaldybės biudžetas:  668,8  

    aplinkos lėšos 359,2 336,2 

    ugdymo lėšos 327,3 332,6 

Tėvų įmokos (mokestis) 

(su praėjusių metų likučiu) 

  45,9    65,9 

pajamos už teikiamas paslaugas 

(su praėjusių metų likučiu) 

42,4 29,3 

kitos savivaldybės biudžeto lėšos:   

     Sporto programų lėšos  5,7 18,0 

      Kompensuotos lėšos už  suteiktas 

ugdymo paslaugas 

0,3 0,5 

Kitos lėšos (išvardinti šaltinius):   

    Parama, 2 proc. (GPM) lėšos 1,4 0,9 

    vasaros užimtumo programa      2,7       - 

     sporto projekto lėšos (VŠI LPF 

informacijos ir paslaugų biuras 

17,2 15,4 

     Sporto rėmimo fondo lėšos - 4,1 

     Kitų biudžetinių įstaigų lėšos, gautos 

už suteiktas paslaugas 

19,6 15,0 

    

 

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 2021 metų veiklos užduotys ir jų įgyvendinimas: 

 

Užduotys  

 
Siektini rezultatai 

Numatyti rezultatų vertinimo rodikliai ir 

faktas (ar rodiklis pasiektas) 

1.1. Sportinio ugdymo 

kokybės ir pasiekimų 

gerinimas 

1.Trenerių 

kvalifikacijos 

tobulinimas. 

 

Numatyti rezultatų vertinimo rodikliai: 

1. Treneriai sudalyvaus nemažiau 5 - iuose 

kvalifikacijos kėlimo seminaruose (I - IV 

ketvirtis).  
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2. Sportinių stovyklų 

organizavimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Padidintas įstaigos 

finansavimas sportiniam 

mokomajam darbui ne 

mažiau 3% lyginant su 

2020 m. 

 

 

Rezultatas: 

1.Treneriai 2021 m. sudalyvavo 12 seminarų 

(+7) 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 2020 m. (dalyviu sk. ir 

dienų sk.) 

Rezultatas: 

2. 2021 m. bendradarbiaujant su šalies, kitų šalių 

sporto organizacijomis sudarytos sąlygos 

dalyvauti sporto stovyklose: 

Plaukimas: 4 (+1) 

Dailusis plaukimas: 4 (+2) 

 

Numatyti rezultatų vertinimo rodikliai: 

3. 2020 m. išlaidos  35000 Eur. : 

Seminarai – 828.45 

Stovyklos – 20919.64 

Varžybos – 13252.09    

 Rezultatas:     

3. 2021 m. išlaidos  39578 Eur. : 

Seminarai – 240  

Stovyklos – 14561  

Varžybos – 24777         

Palyginus su  2020 metais sportiniam darbui ir 

trenerių kvalifikacijos kėlimui panaudota 13,1%  

daugiau lėšų. 

4. Birželio-rugpjūčio mėn. suorganizuotos 4 

intensyvaus mokymo plaukti stovyklos, kuriose 

dalyvavo 120 vaikų. 

1.2. Vykdyti mokymo 

plaukti programą (antrų 

klasių vaikai) Šiaulių 

mieste 

 

 

Bendradarbiaujant  su 

šalies plaukimo 

federacija,  miesto 

savivaldybe įgyvendinti 

2020/2021 m. mokymo 

plaukti programą. 

Numatyti rezultatų vertinimo rodikliai:  

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 savivaldybės Sporto 

skyriui iki 2021-07-01. Galutiniai rezultatai 

pateikti iki 2021-12-22. 

2021 m. išmokinti plaukti nemažiau 750 (miesto 

antrų klasių moksleivių). 
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Rezultatas:  

2021 m. balandžio mėn. buvo tęsiamas mokymo 

plaukti projektas, kuris buvo finansuojamas iš 

Šiaulių miesto savivaldybės sporto plėtros 

programos lėšų. Šio projekto tęsinyje dalyvavo 

330 Šiaulių miesto antrokų. 

Taip pat nuo 2021 m. gegužės mėn. 

bendradarbiaujant su Šiaulių miesto Visuomenės 

sveikatos biuru mokymo plaukti užsiėmimus tęsė 

316 trečiokų (buvusių antrokų), kurie 2020 m. 

negalėjo užbaigti mokymo plaukti užsiėmimų, 

dėl Covid-19 pandemijos.  

Iš viso: I-II ketv. mokymo plaukti užsiėmimus 

lankė 646 2-3 klasių moksleiviai. 

2021 m. IV ketv. mokymo plaukti programą  

pradėjo lankyti užsiėmimus  850 antrokų. 

1.3. Plaukimo sporto 

šakos populiarinimas, 

miesto įvaizdžio 

gerinimas. 

1. Plaukimo ir dailiojo 

plaukimo sporto šakų 

varžybų organizavimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 2021 m. inicijuoti 

neįgaliųjų žmonių 

plaukimo varžybas 

Šiaulių mieste. 

 

2.1. Žmonių su negalia 

integravimas į plaukimo 

užsiėmimų grupes, 

sudarant tam skirtas 

sąlygas. 

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.  2021 m. suorganizuotos sportinės varžybos: 

Tarptautiniai renginiai (plaukimas – 1(-3), 

dailusis plaukimas  - 2(+1); 

Respublikiniai   (dailusis plaukimas – 2(-1). 

Draugiškos varžybos dailusis plaukimas – 2, 

plaukimas - 3). 

1.1. Bendradarbiaujant su Lietuvos plaukimo 

federacija pravestos 2  sportines varžybos. 

 

Numatyti rezultatų vertinimo rodikliai: 

2. Pravesti neįgaliųjų žmonių plaukimo varžybas 

– 1. 

2.1. Inicijuoti neįgaliųjų žmonių plaukimo 

užsiėsimus 2021 m. II-III ketvirtyje. 

Rezultatas: 

2. 2021 m. nepravestos neįgaliųjų varžybos dėl 

Covid ligos  ribojimų. 

2.1. 2021 m. IV ketvirtyje,  10 vaikų turinčių  

autizmo spektro sutrikimą  buvo pravesta 10-15 

plaukimo užsiėmimų. 
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1.4. Įstaigos 

infrastruktūros ir 

ekonominio 

naudingumo gerinimas. 

1. Ežero g. 11A 

Vandens filtravimo ir 

ventiliacinių sistemų 

renovacijos darbai. 

Numatyti rezultatų vertinimo rodikliai: 

2021m. užtikrinti sąlygas Ežero g. 11A baseino 

vandens filtravimo ir ventiliacinių sistemų 

renovacijos darbus atliekančiam subjektui.   

Rezultatas: 

2021 m. IV ketvirtyje suderinus su miesto 

savivaldybės atstovais ir remonto darbus 

atlikusia įmone, buvo atlikti baseino filtravimo 

sistemų esančių ežero g. 11A pastate keitimas. 

  

1.5. Įstaigos veiklos 

gerinimas pasitelkiant 

išmaniąsias 

technologijas ir jų 

sistemas. 

Elektroninės laiko 

fiksavimo sistemos 

rezultatų vaizdavimo 

monitoriaus įsigijimas. 

Numatyti rezultatų vertinimo rodikliai: 

2021m. II-III ketv. įsigyti elektroninės laiko 

fiksavimo sistemos monitorių. 

Rezultatas: 

2021m. IV įsigyta laiko fiksavimo sistemos 

švieslentė ir pradėta naudoti įstaigos sportinėje 

veikloje. 

 

    8. Įstaigos 2021 metų strateginio veiklos plane 2021 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.  

Surengtų sporto renginių sk. -15 

vnhbjhb 

12 

Surengtų sporto renginių dalyvių sk.- 

490 
353 

Sportininkų, dalyvaujančių šalies 

varžybose sk. -195 
207 

Šalies varžybose laimėta 1-3 vietų sk.-

75 
78 

Europos ir pasaulio čempionatuose 

dalyvių skaičius 2 
5 

Dalyvauti darbuotojų kvalifikacijos 

kėlimo kursuose bei seminaruose,  

vnt. -5 

12 

Dalyvavimas sporto stovyklose,  

vnt.- 8 
8 

Sportuojančių vaikų sk. Įstaigoje -682 

 

682 682sk. 

546 

Paslaugų teikimo sutartys su kt. 

įstaigomis, sudarytų sutarčių sk.-22 

 

22 

Mokyti vaikus plaukti ir saugiai elgtis 

vandenyje ir prie vandens (išmokytų 

asmenų skaičius -750).  

646 

Centro ūkio dalies aptarnaujančio 

personalo (išskyrus trenerius, direktorių 

ir pavaduotojus) efektyvus valdymas. 

Kas metinis 

darbuotojų 

vertinimas. 

Ežero g. 11A baseino filtravimo-

chloravimo sistemos modernizavimas. 

Sumontuoti nauji 

vandens filtrai, 

cirkuliaciniai 

siurbliai, nauja 
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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. 

5. Sudaryti sąlygas darbuotojų 

kvalifikacijos kėlimui. 

vandens chloravimo 

sistema.    

Įsigyti elektroninę laiko fiksavimo 

sistemą ir švieslentę. 

Įsigyta laiko 

fiksavimo sistema 

bei švieslentė ir 

pradėta naudoti 

varžybinėje veikloje  

Dainų g. 33A baseino patalpos grindų 

dangos keitimas (pakeistos grindų 

plytelės). 

Dainų g. 33A 

baseino patalpos 

grindys išklijuotos 

naujomis 

plytelėmis. 

 

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 

  2020 metai 2021 metai 2020 metai 2021 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 

 

  2020 metai 2021 metai 2020 metai 2021 metai 

Plaukimas 17 19 26 37 

Dailusis plaukimas Neįvyko, dėl 

Covid-19 

7 Neįvyko, dėl 

Covid-19 

15 

Iš viso 17 26 26 52 

 

9.3. parengti rinktinės nariai: 

 

Rinktinės pavadinimas 2020 metai 2021 metai 

Plaukimas Dailusis plaukimas Plaukimas Dailusis plaukimas 

Olimpinės rinktinės kandidatai     

Olimpinės pamainos rinktinės     

Suaugusiųjų rinktinė    2 

Jaunimo rinktinė   3  
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Jaunių rinktinė      

Jaunučių rinktinė 1    

Iš viso 1 0 3 2 

 

10. Organizuoti renginiai (įskaitant bendradarbiavimą su kitomis sporto organizacijomis): 

10.1. Europos, pasaulio čempionatai, pirmenybės: 

 

2020 metai 2021 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: 

 

2020 metai 2021 metai 

Renginio pavadinimas Dalyvių 

sk. 

Valsty-

bių sk. 

Žiūrovų 

sk. 

Renginio 

pavadinimas 

Dalyvių sk. Valsty-

bių sk. 

Žiūro-

vų sk. 

- - - - Atviras Lietuvos 

dailiojo 

plaukimo 

čempionatas 

Birželio 12 d. 

38 2 - 

    XXIII 

tarptautinės 

plaukimo 

varžybos „A. 

Dambrausko 

taurė – 2021“ 

Spalio 22-23 d. 

154 - - 

    Atviras Lietuvos 

dailiojo 

plaukimo 

čempionatas 

Lapkričio 20-21 

d. 

78 3 - 

 

10.3. šalies sporto renginių skaičius: 2020 metai – 2 (skaičių įtakojo Covid-19 pandemija), 2021 

metai – 4; 

10.4. miesto sporto renginių skaičius: 2020 metai – 2 (skaičių įtakojo Covid-19 pandemija), 2021 

metai – 4. 

11. Projektų įgyvendinimas: 

 

Projekto pavadinimas Skirta lėšų 

 2021 metais 

(Eur.) 

Panaudota lėšų 

2021 metais 

(Eur.) 

Atlikti darbai / 

pasiektas rezultatas 
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Šiaulių miesto 

savivaldybės kūno 

kultūros ir sporto 

plėtros programos 

„Pasirengimas ir 

dalyvavimas Europos 

dailiojo ir plaukimo 

čempionatuose 

(jaunimo ir 

suaugusiųjų) bei 

Lietuvos plaukimo 

čempionatuose“ 

3300,00 3300,00 

Projekto vykdymo metu Šiaulių 

plaukimo centro „Delfinas 

sportininkėms suteikta galimybė 

tinkamai pasirengti ir dalyvauti Europos 

dailiojo plaukimo čempionate 

Vengrijoje bei Europos jaunių dailiojo 

plaukimo čempionate Maltoje. 

Šiaulių miesto 

savivaldybės kūno 

kultūros ir sporto 

plėtros programos 

„Mokėk plaukti ir 

saugiai elgtis vandenyje 

2020 tęsinys ir naujų 

antrokų mokymas 

plaukti“. 

 

13300,00 13300,00 

2021 metais buvo įgyvendinami antrų 

klasių mokinių mokymo plaukti 

projektai. 2021 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. 2021 m. kovo-birželio 

mėn. 32 užsiėmimų praktinių plaukimo 

mokymo pratybų ciklą turėjo užbaigti 

moksleiviai, tačiau dėl COVID-19 

pandemijos projektas buvo sustabdytas. 

Nuo 2021 m. rugsėjo iki gruodžio 

mėnesio projektas buvo skirtas 209 

Šiaulių miesto bendrojo lavinimo antrų 

klasių moksleiviams, kurie 18 praktinių 

užsiėmimų lankė iki gruodžio mėnesio. 

VšĮ Lietuvos plaukimo 

federacijos 

informacijos ir 

paslaugų biuro 

programa ,,Mokėk 

plaukti ir saugiai elgtis 

vandenyje” 

15435,00 15435,00 

Nuo 2021 m. rugsėjo mėnesio mokymo 

plaukti užsiėmimus taip pat lankė 330  

Šiaulių miesto antrokai, kuriems 18 

pamokų finansavo Lietuvos plaukimo 

federacijos informacijos ir paslaugų 

biuras. 

Šiaulių miesto 

savivaldybės kūno 

kultūros ir sporto 

plėtros programos 

„Žmonių su negalia 

fizinių, emocinių, 

psichologinių savybių 

stiprinimas per 

plaukimą“ 

1400,00 1400,00 

Projekto metu Šiaulių plaukimo centras 

„Delfinas“ bendradarbiaudamas su 

asociacija „Šiaulių lietaus vaikai“ vykdė 

nuolatinius plaukimo užsiėmimus 

asociacijos vaikams, kuriems nustatytas 

sunkus arba vidutinis neįgalumo lygis, 

bei didelis ar vidutiniai specialieji 

ugdymosi poreikiai.  
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Sporto rėmimo fondo 

projektas „Šiaulių 

apskrities statutinių 

pareigūnų plaukimo 

varžybos“ 

10845,00 2715,00 

Projekto trukmė du metai. Pradžia 2021-

09-01, pabaiga 2022-11-30. Per 2021 

metų laikotarpį suorganizuoti trys 

renginiai, kuriuose varžėsi policijos, 

priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 

pareigūnai bei kariai.  

 

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; 

12.3. Įstaigos veiklos tobulintinos sritys: 

12.3.1.teikiamų viešųjų paslaugų praplėtimas; 

12.3.2. darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. 

13. Įstaigos veiklos išorės vertinimo 2021 metais nebuvo.  

 

V SKYRIUS  

AKTUALIAUSIOS ĮSTAIGOS PROBLEMOS IR GALIMI JŲ SPRENDIMO BŪDAI 

 

14. Nurodyti problemas ir galimus jų sprendimo būdus. 

14.1. Ežero g. 11A plaukimo baseino būklė: 

14.1.1. baseino patalpos lubų nusidėvėjimas; 

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

14.2. Galimybės ir problemų sprendimo būdai: 

14.2.1. Ežero g. 11A plaukimo baseinas: 

14.2.1.1. reikalinga baseino patalpos lubų renovacija/rekonstrukcija. 

14.2.1.2. reikalingas baseino patalpos ventiliacinės sistemos modernizavimas. 

14.3. Dainų g. 33A plaukimo baseino būklė: 

14.3.1. pasenusi oro rekuperatoriaus programinė įranga. 

14.4. Galimybės ir problemų sprendimo būdai: 

14.4.1. reikia atnaujinti oro rekuperatoriaus programinės įrangos valdiklį.  

 

________________________ 


