
 

 

 

Šiaulių m. savivaldybės biudžetinė įstaiga Šiaulių teniso akademija 
(valstybės ar savivaldybės įstaigos pavadinimas) 

 

Direktorius, Mindaugas Šerepka 
(biudžetinės įstaigos vadovo pareigos, vardas ir pavardė) 

2023 m. sausio 31 d. 

Šiauliai 

 

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. Tarptautinių ir šalies sporto 

renginių kokybės gerinimas. 

1. Plėtoti teniso sporto šaką 

svarbiausius šalies teniso 

renginius organizuojant Šiaulių 

mieste. 

 

 

 

1. Bendradarbiaujant su šalies sporto šakos 

federacija suorganizuoti šiuos  renginius (I-IV 

ketv.): 

• Europos teniso asociacijos turnyra (5 

turnyrai); 

• Tarptautinės teniso federacijos 

turnyrai (2 turnyrai);  

• Nacionalinės varžybos. 

 

2. Bendradarbiaujant su Lietuvos teniso 

sąjunga nustatyti reikalavimus ir galimybes 

organizuoti Tarptautinės teniso federacijos 

vyrų profesionalų turnyrą (ITF M15).  Pateikti 

paraišką įtraukti renginį į Šiaulių miesto 2024-

2026 metų reprezentacinių renginių sąrašą (II-

IV ketv.). 

3. Įvertinti varžybų viešinimo galimybes. 

Viešų pranešimų spaudoje ir el. erdvėje 

padidėjimas 5 %. 

Įvertintos žiūrovų skaičiaus 

augimo/mažėjimo tendencijos. Pateiktos 

įžvalgos ir pasiūlymai tobulinimui. 

Duomenis pateikti savivaldybės Sporto 

skyriui (IV ketv.). 

2.2. Bendradarbiavimo su socialiniais 

partneriais plėtojimas. 

1. Ikimokyklinių, mokyklinių, 

aukštojo mokslo įstaigų bei 

privataus sektoriaus 

supažindinimas su teniso sporto 

šaka. 

1. Supažindinti su teniso sporto šaka ne 

mažiau kaip 500 darželinukų, moksleivių ar 

privataus sektoriaus atstovų (III-IV ketv.).  

 

2. Esant galimybei pritraukti švietimo įstaigą 

(mokyklos, darželiai) vykdyti pažintines ar 

fizinio aktyvumo pamokas įstaigoje (III-IV 

ketv). 
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2.3. Sportininkų rengimo sąlygų 

gerinimas. 

1. Didesnių finansinių resursų 

skyrimas sportiniam mokomajam 

darbui.  

 

2. Trenerių kvalifikacijos kėlimas. 

 

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) 

1. Šalies rinktinei atstovaujančių įstaigos 

sportininkų skaičiaus padidėjimas  (7 

sportininkai) (IV ketv.).  

 

2. Padidintas finansavimas sportiniam 

mokomajam darbui (iš įstaigos resursų) ne 

mažiau kaip 5 % lyginant su 2022 m. (IV 

ketv.). 

 

3. Tarptautinės teniso federacijos trenerio 

licencijos įgyjimo mokymai ir 

sertifikavimasis CBI (1 lygio) licencijai gauti. 

Ne mažiau kaip 2 treneriai dalyvaus 

mokymuose (IV ketv.). 

 

4. Bendradarbiaujant su Šiaulių savivaldybės 

administracijos Sporto skyriumi, įvykdyti 

parengiamieji darbai įgyvendinant 

rekomendacijas. 

III-IV ketvirtis. 

2.4. Įstaigos veiklos efektyvinimas. 1. Siekti efektyvesnio įstaigos 

resursų panaudojimo. 

 

2. Kokybės vadybos sistemos 

įdiegimas. 

1. Už teikiamas paslaugas gaunamų pajamų 

padidinimas 5 %  (IV ketv.) lyginant su 2022 

m. 

 

2. Atnaujintas įstaigos internetinis puslapis 

įdiegiant teniso aikštelių rezervacijos sistemą 

(III-IV ketv.). 

 

3. Įstaigoje įdiegti kokybės vadybos standartą 

ISO 9001 (III-IV ketv.). 

2.5. Teniso kortų infrastruktūros 

gerinimas. 

1. Pagerinti teniso kortų pastato 

energetinį efektyvumą.  

 

 

2. Įstaigos infrastruktūros 

pritaikymas neįgaliesiems.  

 

1. Parengti investicinį projektą teniso kortų 

pastato esančio Gardino g. 8 šildymo sistemos 

atnaujinimui (II – III ketv.). 

 

2. Pateikti paskaičiavimus finansavimui bei 

esant finansavimui įrengti neįgaliųjų liftą 

uždaruose teniso kortuose. Nustatyti paramos 

fondus kuriuose galima gauti finansavimą 

liftui įsirengti, esant galimybei dalyvauti juose 

(III-IV ketv.). 

 

3.  Pateikti paskaičiavimus finansavimui bei 

esant finansavimui paruošti techninį projektą 

dėl rangos darbų vykdymo uždarų teniso kortų 

esamos infrastruktūros pritaikymui 

neįgaliesiems (III-IV ketv.). 

2.6. Žmonių su fizine negalia sporto 

plėtojimas ir neformalus vaikų 

švietimas. 

1. Žmonių su fizine negalia sporto 

bendruomenės įtraukimas į teniso 

sporto šaką. 

2. Neformaliojo vaikų švietimo 

plėtojimas. 

1. Vykdyti pažintines treniruotes žmonėms su 

fizine negalia ne mažiau kaip mėnesį du kartus 

per savaitę (II-III ketv.). 

 

2. Sudaryti bendradarbiavimo sutartį su 

Šiaulių „Spindulio“ ugdymo centru (II – III 

ketv.). 
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3. Esant galimybei formuoti neįgaliųjų arba 

mišrią sportinę teniso grupę 1-2 sportininkai 

su negalia (III-IV ketv.). 

4. Suformuotos 3 neformoliojo vaikų švietimo 

grupės. (II-III 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. Negautas finansavimas: 

3.2. Nedarbingumas: 

3.3. Žmogiškųjų išteklių trūkumas; 

3.4. Nepriimti Valstybės ir savivaldybės institucijų teisės aktai; 

 

 


