
 
Šiaulių regbio ir žolės riedulio akademijos 

Direktoriaus Aivaro Strockio 
 

2023 m. veiklos užduotys, rezultatai ir rodikliai 
 

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 yra 
įvykdytos) 

2.1. Tarptautinių ir šalies 
sporto renginių kokybės 
gerinimas 

Plėtoti įstaigoje plėtojamas 
sporto šakas organizuojant 
šalies ir tarptautinius 
renginius Šiaulių mieste. 

Bendradarbiaujant su šalies sporto 
šakos federacija sėkmingai surengti 
šias varžybas: 
- 2023 m. Europos regbio 
čempionato Trophy diviziono 
varžybos Lietuva – Kroatija. 
Lietuva – Švedija. (I-II ketvirtis);  
- Tarptautinis regbio turnyras 
„Šiauliai7S“. (II ketvirtis); 
- Tarptautinis jaunučių ir jaunių 
smėlio regbio 3x3 turnyras „S-
Sportas – 2023“ taurei laimėti.  
 (I ketvirtis).               

2.2. Sporto infrastruktūros 
gerinimas.  

Pagerinti ir paįvairinti 
treniruočių ir varžybų 
procesą. 
 

- Sporto rėmimo fondo projekto 
„Šiaulių regbio ir žolės riedulio 
akademijos aikštyno 
rekonstrukcija“ užbaigimas. (I-IV 
ketvirtis); 
- II aukšto terasos akmens 
masėsplytelių kapitalinis remontas 
(Pumpučių g. 19). (II-III ketvirtis); 
- Pastato lauko terasos metalinių 
konstrukcijų (laiptų, turėklų, 
atramų) atnaujinimo ir remonto 
darbai. (II-IV ketvirtis). 

2.3. Tobulinti įstaigos 
sportininkų rengimo  procesą. 
 
 
 

Gerinti sporto specialistų 
kvalifikaciją. 
 
Tobulinti aukšto 
meistriškumo sportininkų 
rengimo sąlygas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Įstaigoje įdiegti kokybės valdymo 
standartą ISO 9001:2015; (I-III 
ketvirtis); 
- Dalyvauti kvalifikacijos kėlimo 
seminaruose (10-15 asmenų)                              
(I- IV ketvirtis); 
- Optimizuoti įstaigos finansinius 
resursus padidinant finansavimą 
sportiniam mokomajam darbui                  
5 procentais lyginant su 2022 m.; 
(I- IV ketvirtis); 
- Bendradarbiaujant su Šiaulių 
sporto gimnazija dalyvauti 
sportininkų atrankos procese nuo 6-
8 sportininkų. (III ketvirtis); 
- Pasirašyti bendradarbiavimo 
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Įgyvendinti Lietuvos 
Švietimo, mokslo ir sporto 
ministro patvirtintas 
Savivaldybių biudžetų 
lėšomis finansuojamų 
sportininkų rengimo įstaigų ir 
organizacijų veiklos 
reglamentavimo 
rekomendacijas (LR sporto 
įstatymas 21 str. 3 punktas). 

sutartis su federacijomis. (II 
ketvirtis); 
- Pasirašyti bendradarbiavimo 
sutartis su 4 socialiniais partneriais. 
(I-IV ketvirtis); 
- Papildyti akademiją naujais                   
1-2 specialistais (I - IV ketvirtis). 
- Duomenis pateikti Sporto skyriui  
(IV ketvirtis). 
- Bendradarbiaujant su Šiaulių 
savivaldybės administracijos Sporto 
skyriumi, įvykdyti parengiamieji 
darbai įgyvendinant 
rekomendacijas. (III-IV ketvirtis). 

2.4. Projektų įgyvendinimo 
inicijavimas 

Dalyvavimas inicijuojant 
sporto šakų projektus mieste. 

- Regbio ir žolės riedulio vasaros 
užimtumo stovyklos miesto 
bendruomenei. (II-IV ketvirtis). 
- Pateikti paraišką Sporto rėmimo 
fondui (inventoriui). (II-IV 
ketvirtis). 
- Pateikti paraišką Sporto rėmimo 
fondui (žolės riedulio stadiono 
dangos keitimas ir kiti darbai.2024-
2025 m. finansavimas). (II-IV 
ketvirtis). 
- Įgyvendinti 2-4 neformaliojo 
vaikų švietimo (NVŠ) programas 
(regbio, žolės riedulio). (I-IV 
ketvirtis) 

 
3. Rizika, kuriai esant nustatytos einamųjų metų veiklos užduotys / einamųjų metų užduotys 
gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti neigiamą įtaką šių užduočių įvykdymui) 
 

3.1. Negautas finansavimas. 

3.2. Nedarbingumas. 

3.3. Žmogiškųjų išteklių trūkumas. 

3.4. Nepriimti Vastybės ir savivaldybės institucijų teisės aktai. 
 
 


