
ŠIAULIŲ SPORTO CENTRO „DUBYSA“ DIREKTORIAUS AIVARO STROCKIO  

2023 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 
 

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 

Plėtoti įstaigoje 

plėtojamas sporto šakas 

organizuojant šalies, 

tarptautinius renginius 

Šiaulių mieste. 

Bendradarbiaujant su šalies 

sporto šakų federacijomis 

suorganizuoti ir vykdyti šiuos 

renginius: 

 - reprezentacinį tarptautinį                     

12-tą  dviračių  renginį ,,Šiaulių 

dviračių diena“.  

Siekiamybė, kad dalyvių 

skaičius išaugtų 10 procentų 

(420). 

(III ketvirtis); 

 - XXI tarptautinį  Julijos 

Urbšienės vardo stalo teniso 

turnyrą. 

Siekiamybė, kad dalyvių 

skaičius išaugtų 3 procentais.                                     

(I ketvirtis);  
 

  - Tarptautinį vaikų šachmatų 

turnyrą ,,Grafaitės taurė – 2023“.                                      

Siekiamybė, kad dalyvių 

skaičius išaugtų 3 procentais.                                     

(I ketvirtis);  

2.2. Sporto infrastruktūros 

gerinimas. 

Pagerinti ir paįvairinti 

treniruočių ir varžybų 

procesą. 

  - Drenažo sistemos 

įrengimas. Nuogrindos  

remontas aplink visą pastatą 

(Gumbinės g.18A);                               

(I-III ketvirtis); 

 - Administracinio pastato 

laiptinės  sienų  kapitalinis  



remontas.                                                    

(I ketvirtis);  

 - Informacija pateikta Sporto 

skyriui.                                                      

(IV ketvirtis); 

2.3.  Projektų įgyvendinimo 

inicijavimas. 

Siekimas geresnės 

kokybės treniruočių. 

Dalyvavimas inicijuojant 

tinklinio  ir  kitų sporto 

šakų  projektus  mieste. 

 - Atnaujinti ir gausinti sporto 

šakų ugdymo priemones ne 

mažiau 3 procentais, lyginant su 

2022 m.                                                

(IV ketvirtis);  

 - Suorganizuoti ir vykdyti 

tinklinio ,,S-Sportas“ salės 

tinklinio lygą.                                         

(I-IV ketvirtis); 

- Suorganizuoti ir vykdyti 

atviras paplūdimio tinklinio 

pirmenybes. 

(III ketvirtis); 

- Suorganizuoti ir vykdyti 

,,Šiaulių naktys“ paplūdimio 

tinklinio varžybas.                            

(III ketvirtis); 

 - Suorganizuoti ir vykdyti 

Šiaulių apskrities žydų 

bendruomenei  tradicinį 13-tą 

Liovos Taico atminimo sporto 

turnyrą.                                                

(I ketvirtis); 

- Suorganizuoti ir vykdyti 

Šiaulių ,,Pump track“ taurės 

varžybas.                                              

(III-IV ketvirtis); 

 - Suorganizuoti ir vykdyti 

renginį ,,Daugiausiai dviračių 

ant stogo“.                                              

(II-III ketvirtis); 



- Įgyvendinti ne mažiau 2-4 

neformaliojo vaikų švietimo 

(NVŠ) programas;                                   

(I-IV ketvirčiai); 

- Informacija bus pateikta 

Sporto skyriui (IV ketvirtis); 

2.4. Tobulinti įstaigos 

sportininkų rengimo  procesą. 

Gerinti sporto 

specialistų kvalifikaciją. 

Stiprinti 

bendradarbiavimą su 

šalies sporto 

institucijomis. 

Įgyvendintini Lietuvos 

Švietimo, mokslo ir 

sporto ministro 

patvirtintas Savivaldybių 

biudžetų lėšomis 

finansuojamų sportininkų 

rengimo įstaigų ir 

organizacijų veiklos 

reglamentavimo 

rekomendacijas                     

(LR Sporto įstatymas 

21str. 3 punktas) 

 - Dalyvauti kvalifikacijos 

kėlimo seminaruose (iki 10-15 

asmenų).                                                   

(I-IV ketvirčiai); 

 

 

- Bendradarbiaujant su Šiaulių 

savivaldybės administracijos 

Sporto skyriumi, įvykdyti 

parengiamieji darbai 

įgyvendinant rekomendacijas. 

III-IV ketvirtis. 

  - Baigti diegti kokybės 

valdymo sistemą pagal ISO 

9001:2015 standartą.                                                    

(I-III ketvirčiai); 

 - Optimizuoti įstaigos 

finansinius resursus padidinant 

finansavimą sportiniam 

mokomajam darbui ne mažiau            

3 procentais, lyginant su 2022 

m. (I-IV ketvirtis); 

 - Bendradarbiaujant su Šiaulių 

sporto gimnazija dalyvauti 

sportininkų atrankos procese 4-6 

sportininkai.                                             

(III ketvirtis); 



 
  - Pasirašyti bendradarbiavimo 

sutartis su federacijomis dėl 

šalies rinktinių sportininkų 

rengimo.                                                 

(I-IV ketvirtis); 

 - Informacija bus pateikta 

Sporto skyriui IV ketvirtis;  

 - Toliau tęsti tarptautinį 

partnerystės projektą (2023-

2024 m.),  finansuojamą  

pasaulio (FIVB) ir Europos 

(CEV)  tinklinio federacijų, 

Šiaulių sporto gimnazijos ir 

Šiaulių sporto centro ,,Dubysa“ 

lėšomis.                                                     

(I-IV ketvirtis);  
 

 - Papildyti Sporto centrą 

naujais 1-2 specialistais.                                      

(I-IV ketvirtis); 

2.5. Bendradarbiavimas su 

socialiniais ir verslo partneriais  

Šiaulių švietimo įstaigų 

moksleivių 

supažindinimas su sporto 

šakomis. 

Bendradarbiavimas su 

verslo įmonėmis 

 - Pasirašyti ir įgyvendinti ne 

mažiau kaip 5 bendradarbiavimo 

sutartis.                                             

(I-IV ketvirčiai); 

 - Gauta parama sportininkų 

rengimui ne mažiau 5000 Eur. 

 - Duomenys pateikti Sporto 

skyriui.                                                     

(IV ketvirtis); 

 

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; 

 


