
2. Einamųjų metų užduotys 

(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. Plėtoti partnerystę su šalies ir 

miesto sporto organizacijomis 

gerinant didelio meistriškumo 

sportininkų pasirengimo sąlygas. 

2.1.1. Pagerinti didelio 

meistriškumo sportininkams 

pasirengti svarbiausioms 

tarptautinėms varžyboms sąlygas 

2.1.2. Gerinti centro darbuotojų 

kvalifikaciją; 

2.1.3. Įgyvendininti Lietuvos 

Švietimo, moklso ir sporto 

minsitro patvirtintas Savivaldybių 

biudžetų lėšomis finansuojamų 

sportininkų rengimo įstaigų ir 

organizacijų veiklos 

reglamentavimo rekomendacijas 

(LR Sporto įstatymas 21 str. 3 

punktas)  

2.1.1.1. Pasirašytos 

bendradarbiavimo sutartys su 

šalies sporto šakų federacijomis 

(imtynės, irklavimas, baidarių ir 

kanojų irklavimas, teakvando) 

dėl aukšto meistriškumo 

sportininkų rengimo  

(I ketvirtis) 

2.1.2.1. Sudarytos sąlygos 

dalyvauti ne mažiau kaip 2 

kvalifikacijos kėlimo 

seminaruose. (administracija, 

treneriai) 

(I-IV ketvičiai) Duomenys 

pateikti Sporto skyriui. 

2.1.3.1. Bendradarbiaujant su 

Šiaulių savivaldybės 

administracijos Sporto skyriumi, 

įvykdyti parengiamieji darbai 

įgyvendinant rekomendacijas. 

(III-IV ketvirčiai).  

2.2. Dalyvavimas projektinėje 

veikloje.  

2.2.1.Teikti projektus  ir pritraukti 

papildomą finansavimą sporto 

centro veiklai organizuoti 

2.2.2. Neformaliojo švietimo 

programų įgyvendinimas 

 

2.2.1.1. Pateikti projektai 

Lietuvos Respublikos sporto 

rėmimo fondui dėl sporto fizinio 

aktyvumo skatinimo ir imtynių 

salės remonto (Bielskio g. 13 

a.),   

2024 m. gautas finansavimas. 

2.2.1.2. Pateiktas projektas 

vasaros poilsio stovyklai 

organizuoti. 

(I-II ketvirtis) 

2.2.2.1. Parengtos ir 

įgyvendintos ne mažiau 2 

programos neformaliojo 

švietimo. Suformuotos ne 

mažiau 2 neformaliojo švietimo 

grupės (I-IV katvirtis) 

2.3. Įstaigos ūkinės veiklos 

efektyvinimas ir infrastruktūros 

gerinimas. 

2.3.1.Sporto centro infrastruktūros 

gerinimas. 

2.3.2. Kokybės vadybos 

efektyvinimas. 

2.3.1.1. Įvestas naujas elektros 

tiekimo įvadas imtynių salėje 

(Bielskio g. 13a.) 

(II ketvirtis) 



 2.3.1.2. Naujos administracinės 

patalpos pritaikytos kokybiškam 

darbui. 

 (II ketvirtis) 

2.3.2.1. Įstaigoje įdiegtas 

kokybės vadybos standartas ISO 

9001 (II ketvirtis.). 

2.4. Bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais ir 

švietimo įstaigomis. 

2.4.1. Įgyvendinti bendrus 

vandens ir dvikovės sporto šakų 

plėtojimo projektus. 

2.4.1.1. Pravestos Šiaulių 

miesto įstaigų/įmonių, 

progimnazijų ir gimnazijų 

„Drakono“ valčių regatos. 

 (3 renginiai)  

II-III ketvirtis 

2.4.1.2. Organizuoti sporto 

šakų pristatymai švietimo 

įstaigų auklėtiniams. (ne 

mažiau 5 kartai).  

2.5. Gerinti dvikovinių ir 

vandens sporto šakų varžybų 

organizavimo kokybę.  

2.5.1. Pasirengti ir organizuoti 

tarptautinius dvikovinių ir 

vandens sporto šakų sporto 

renginius. 
 

2.5.1.1. Suorganizuotos šios 

tartpautnės važybos: 

• graikų-romėnų ir 

moterų imtynių 

turnyras ,,Sun City 

cup 2023“; 

• irklavimo ,,Salduvės“ 

regata; 

• pasaulio čempiono S. 

Kulikausko vardo  

sambo turnyras; 

• O. Truchano 

buriavimo regata 

•  ,,Talkšos“ baidarių ir 

kanojų irklavimo 

regata.  

Dalyvių skaičiaus lyginamoji 

analizė su 2022 m.  

Duomenis pateikti sporto 

skyriui. (IV ketvirtis) 

Sudarytos sąlygos dalyvauti 

ne mažiau kaip 2 

kvalifikacijos kėlimo 

seminaruose. 

Duomenys pateikti Sporto 

skyriui. 

(IV ketvirtis) 

 
 


