
 

              PRITARTA 

              Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 

              2020 m. birželio 4 d. sprendimu Nr. T-209 

 

ŠIAULIŲ SPORTO CENTRAS  „ATŽALYNAS“ 

 

 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

I SKYRIUS  

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ 

 

1. Informacija apie įstaigą: 

1.1. įstaigos pavadinimas, adresas – Sporto centras „Atžalynas“, Ežero g. 70, Šiauliai; 

1.2. kultivuojamos sporto šakos – buriavimas, baidarių ir kanojų irklavimas, irklavimas, dziudo 

imtynės, graikų-romėnų imtynės, moterų imtynės, laisvosios imtynės, sambo, tekvondo. 

2. Informacija apie direktorių: 

2.1. vardas, pavardė – Giedrius Snudaitis; 

2.2. vadybinis stažas įstaigoje (metais) – 14 metų; 

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

kursuose. Direktorius yra: 

2.3.1. Lietuvos savivaldybių sporto mokymo įstaigų vadovų asociacijos valdybos narys; 

2.3.2. dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose 2020 m. vasario 27 d. „Veiklos orientuotos į rezultatus 

organizavimas ir valdymas“,  2020 m. vasario 28 d. „Regiono vystymas ir plėtra per sporto veiklą“ 2020 

m. kovo 12d. „Strateginis planavimas viešajame sektoriuje“. 

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

 

 

Sporto šaka 

Sportininkų skaičius  

2018 metais 

Sportininkų skaičius 

2019 metais 

Skirtumas lyginant 

2018 metus su 2019 

metais 

6–18 m. Suaugu-

siųjų 

6–18 m. Suaugu-

siųjų 

6–18 m. Suaugu-

siųjų 

Buriavimas 15 2 17 1 +2 -1 
Baidarių ir kanojų irklavimas 76 12 68 23 -8 +11 

Dziudo 83 17 85 15 +2 -2 
Graikų-romėnų ir moterų 

imtynės 
64 13 74 21 +10 +8 

Irklavimas 46 3 37 8 -9 +5 
Laisvosios imtynės 32 2 17 5 -17 +3 
Sambo 16 7 9 13 -7 +6 
Tekvondo 2 4 2 4 0 0 

Iš viso 394 399 +5 

 

4. Informacija apie darbuotojus: 

 

Darbuotojų etatų skaičius  2018 metų faktas 2019 metų faktas 

Iš viso 32,75 31 

Administracija 10  10 

Treneriai 12 12 

Kiti darbuotojai 10,75 9 

Vidutinis administracijos darbuotojų atlyginimas per mėn. 845,80 1042,76 

Vidutinis trenerių atlyginimas per mėn. 839,68 1087,29 

Vidutinis kitų darbuotojų atlyginimas per mėn. 420,38 633,07 
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5. Įstaigos finansavimas (lėšų suma pagal finansavimo šaltinius, pokytis, palyginti su ankstesniais 

metais): 

 

Finansavimo šaltiniai 

2018 

metų 

faktas 

2019 

metų 

faktas 

2019 metų 

lėšų dalis darbo 

užmokesčiui / 

skirtumas, 

palyginti su  

2018 metais 

2019 metų lėšų 

dalis kitoms 

reikmėms / 

skirtumas, 

palyginti su 2018 

metais 

Iš viso (tūkst. Eur) 612,9 633,0   

Savivaldybės biudžetas: 520,3 563,2 +142,4 

 

-99,5 

 

ugdymo lėšos 296,0 359,4 +85,2 

 

 

aplinkos lėšos 224,3 203,8 +57,2 

 

 

 

kitos savivaldybės lėšos (153) 16,7   

 

-16,7 

 

Tėvų įmokos (mokestis) 15,3 16.3  +1,0 

pajamos už teikiamas paslaugas  4,6 8.2  +3,6 

labdaros, paramos lėšos  0,4 0,2  -0,2 

Kitos lėšos (projektų, pavediminės 

lėšos) 

55,6 45,1  -10,5 

 

6. Įstaigos infrastruktūra: 

6.1. Sporto centras administruoja 2 km irklavimo trasą Talkšos ežere ir pastatus, kurių bendras plotas 

sudaro 4 450,63 kv. m: 

6.1.1. imtynių sporto salė (V.Bielskiog.13A), žemės sklypas 0,2367 ha; bendras pastato plotas 

1101,73 kv. m; (higienos pasas išduotas); 

6.1.2. irklavimo sporto bazė (Žvyro g. 34), žemės sklypas 13 2200 ha; bendras pastatų plotas 2800 

kv. m.; 

6.1.3. buriavimo sporto bazė (Poilsio g. 10A), žemės sklypas 1,0347 ha; 

6.1.4. gelbėjimo stotis (Vilniaus g. 49), žemės sklypo plotas 3,0645 ha: bendras pastato plotas 254,00 

kv. m; 

6.1.5. administracinės patalpos (Ežero g. 70), bendras plotas 208,85 kv. m; 

6.1.6. garažas (Aušros alėja g. 48), bendras plotas 26,05 kv. m.; 

6.1.7. Rėkyvos gelbėjimo stoties pastatas, bendras plotas 30,0 kv. m. 

6.2. Įstaiga panaudos sutartimi administruoja ir prižiūri įteisintą 4 ha žemės plotą ir  prižiūri neįteisintą 

13 ha plotą Talkšos ežero pakrantėje. 

 

II SKYRIUS  

VEIKLOS UŽDUOTYS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

          7. Įstaigos direktoriaus 2019 metų veiklos užduotys ir jų įgyvendinimas: 

Užduotys  Siektini rezultatai 
Numatyti rezultatų vertinimo rodikliai ir faktas (ar rodiklis 

pasiektas)  

1. Plėtoti partnerystę 

su šalies ir miesto 

sporto 

organizacijomis 

gerinant didelio 

meistriškumo 

sportininkų 

pasirengimo sąlygas 

Bendradarbiauti su 

Lietuvos  dziudo, 

imtynių, tekvando bei 

baidarių ir kanojų 

irklavimo  

federacijomis 

Numatyti rezultatų vertinimo rodikliai: 

-pasirašyti bendradarbiavimo sutartis dėl Olimpinės 

rinktinės kandidatų rengimo su Lietuvos dziudo, imtynių, 

baidarių ir kanojų irklavimo, tekvondo federacijomis; 

Rezultatas: 

- pasirašytos 3 bendradarbiavimo sutartys dėl Olimpinės 

rinktinės kandidatų rengimo su Lietuvos imtynių, baidarių ir 

kanojų irklavimo, tekvondo federacijomis. Suderinus su 
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federacijomis skirta 108 500 eurų. 20500 eurų daugiau nei 2018 

m. 

2. Dalyvavimas 

projektinėje 

veikloje 

Rašyti projektus 

įvairioms 

institucijoms ir 

pritraukti papildomą 

finansavimą įstaigos 

veikloje. 
Įgyvendinti pradėtus 

inovatyvius projektus 

Numatyti rezultatų vertinimo rodikliai: 

- parašyti projektą Lietuvos kūno kultūros ir sporto rėmimo 

fondui bei gauti finansavimą sporto inventoriaus įsigijimui; 

- praktikoje įgyvendinti projektą dėl naujai sukurtos irklavimo 

varžybų pravedimo sistemos. 

Rezultatas: 
-parašytas projektas kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui. 

Finansavimas negautas. 2020 m. parengtas naujas projektas sporto 

inventoriui įsigyti; 

- parašytas projektas ir gautas 1400 eurų finansavimas vasaros 

stovyklų pravedimui ir organizavimui. Organizuotos 2 vasaros 

stovyklų pamainos, kuriose sudalyvavo 43 Šiaulių miesto vaikai. 

- bendradarbiaujant su savivaldybės administracija ir Šiaulių 

kolegija sukurta irklavimo varžybų pravedimo elektroninė 

sistema. Naudojant programinę įrangą pravestos 2 varžybos. 

3.  Įstaigos ūkinės 

veiklos efektyvinimas 

ir infrastruktūros 

gerinimas 

Dalyvavimas irklavimo 

bazės statybos procese. 

Reikalingų duomenų 

pateikimas buriavimo 

bazės statybos 

techninio projekto 

rengimui 

Numatyti rezultatų vertinimo rodikliai : 

- Irklavimo bazės statybos I etapo užbaigimas  

- Buriavimo bazės techninio projekto parengimas  

Rezultatas: 

- pilnai įgyvendintas ir užbaigtas irklavimo bazės I etapas; 

- parengti visi dokumentai, reikalingi buriavimo bazės techninio 

projekto sąlygų parengimui. Įvykdyta. 

 projektavimo darbų viešojo pirkimo konkurso procedūra. Tačiau 

dėl pasiūlytos per didelės projektavimo darbų kainos, konkursas 

nutrauktas. 

4. Bendradarbiavimas 

su socialiniais 

partneriais ir švietimo 

įstaigomis 

Įgyvendinti bendrus 

vandens ir dvikovės 

sporto šakų plėtojimo 

projektus 

Numatyti rezultatų vertinimo rodikliai: 

- pravesti Šiaulių miesto progimnazijų ir gimnazijų „Drakono“ 

valčių regatas; 

- priimti ar vykti į švietimo įstaigas supažindinant moksleivius su 

plėtojamomis sporto šakomis; 

-pasirašyti ir įgyvendinti partnerystės sutartis. 

Rezultatas: 
- įvykdytas „Drakonų“ valčių irklavimo projektas įtraukiant 

miesto gyventojus. 9 komandos. 

-pravestos Šiaulių miesto gimnazijų ir progimnazijų mokinių 

„Drakono“ valčių regatos. 

- priimta ir vykta į švietimo įstaigas supažindinant su 

plėtojamomis sporto centre sporto šakomis 

- pasirašyta ir įgyvendinta 11 partnerystės sutarčių: 6 sutartys su 

progimnazijomis, 3 sutartys su ikimokyklinio ugdymo 

įstaigomis, Šiaulių sporto gimnazija ir Šiaulių Universitetu. 

5. Plėtoti 

dvikovinių ir 

vandens sporto šakų 

varžybų sistemą, 

sudaryti sąlygas 

mokyklos 

auklėtiniams 

varžytis 

tarptautiniuose 

sporto renginiuose 

ir reprezentuoti 

miestą 

Pasirengti ir 

organizuoti 

tarptautinius 

dvikovinių ir vandens 

sporto šakų sporto 

renginius. 

Numatyti rezultatų vertinimo rodikliai: 

- pasirengti ir suorganizuoti tarptautinius sporto renginius: 

moterų imtynių turnyras ,,Sun City cup 2019“, irklavimo 

,,Salduvės regata“, pasaulio čempiono S. Kulikausko vardo 

sambo turnyras, O. Truchano buriavimo regata ir ,,Talkšos“ 

baidarių ir kanojų irklavimo regata. Įvertintas varžybų 

viešinimas, dalyvių, žiūrovų skaičius, užsienio valstybių 

sportininkų dalyvavimas. 

Rezultatas: 

- plėtojant dvikovinių ir vandens sporto šakas pravesti visi 

numatyti tarptautiniai renginiai: moterų imtynių turnyras 

,,Sun City cup 2019“, irklavimo ,,Salduvės regata“, 

pasaulio čempiono S. Kulikausko vardo sambo turnyras, O. 
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Truchano buriavimo regata ir ,,Talkšos“ baidarių ir kanojų 

irklavimo regata;  

- įvertintas varžybų viešinimas, dalyvių, žiūrovų skaičius. 

Užsienio valstybių sportininkų dalyvavimas. 

 

 

  8. Įstaigos 2019 metų strateginio veiklos plane 2019 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 dvikovinių ir vandens sporto 

šakų sportininkų rengimo sistemą, ieškoti 

talentingų sportininkų ir juos profesionaliai 

rengti. Gerinti sporto bazių sąlygas. 

Uždaviniai: 

1. Organizuoti tarptautinius renginius ir 

sudaryti sąlygas sportininkams deramai 

pasirengti bei dalyvauti įvairaus lygmens 

sporto varžybose; 

2. Prižiūrėti, renovuoti ir remontuoti sporto 

bazes; 

3. Sportininkų rengimas ir kvalifikacijos 

kėlimas; 

4. Geresnių sąlygų sudarymas dalyvaujant 

oficialiose varžybose; 

5. Užtikrinti sportininkų poreikius tenkinančią 

sveikatos paslaugų kokybę. 

Priemonės: 

Tarptautinių renginių organizavimas ir 

vykdymas.  

Dalyvavimas šalies čempionatuose, 

pirmenybėse, taurės varžybose, 

kompleksiniuose renginiuose, Europos, 

pasaulio čempionatuose, pirmenybėse, taurės 

varžybose, Europos olimpinių dienų 

festivalyje, olimpinėse žaidynėse ir kitose 

oficialiose varžybose. 

Inventoriaus įsigijimas ir darbo sąlygų 

gerinimas. 

Surengtų sporto renginių 

skaičius, vnt. 
7 

Surengtų sporto renginių 

dalyvių skaičius 
1650 

Sportininkų, dalyvaujančių 

šalies varžybose skaičius, 
275 

Šalies varžybose laimėta 

1-3 vietų  
156 

Europos ir pasaulio 

čempionatuose dalyvių 

skaičius 

25 

Įrengti dviračių parkavimo 

voljerą prie imtynių sporto 

salės, vnt. 

1 

Įsigyti irklavimo, baidarių ir 

kanojų irklavimo 9 takų 

starto tiltą, vnt. 
1 

Sportininkų švietimas sporto 

medicinos klausimais, vnt.  394 

Organizuoti savalaikį 

sportininkų medicininį 

sveikatos patikrinimą, vnt. 
394 

Sporto bazės irklavimo 

bazėje statyba (Žvyro g. 34) 

 

Įgyvendintas I-ais irklavimo 

bazės statybų etapas. 

Parengti imtynių sporto salės, 

irklavimo ir buriavimo sporto 

bazių priežiūros priemonių 

planus. 

 

Planai parengti. 

Suprojektuoti ir pastatyti 

buriavimo elingą prie 

Rėkyvos ežero. 

 

Parengtas buriavimo bazės 

techninis projektas. Įvykdyta 

projektavimo darbų viešojo 

pirkimo konkurso procedūra, 

tačiau dėl pasiūlytos per didelės 

projektavimo darbų kainos 

konkursas nutrauktas.  
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Sportininkų parengimas 

Sportininkų švietimas sporto medicinos 

klausimais. 

Sportininkų medicininė kontrolė. Medicinos 

medikamentų įsigijimas.  

Organizuoti darbuotojų sveikatos patikrinimus 

ir teikti treneriams rekomendacijas apie 

atstatomąsias priemones po fizinio krūvio, 

traumų. 

Dalyvauti darbuotojų, 

trenerių ir medicinos  

darbuotojų kvalifikacijos 

kėlimo kursuose bei 

seminaruose. 

43 

Dalyvavimas sporto 

stovyklose užsienyje 26 

 

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 

  2018 metai 2019 metai 2018 metai 2019 metai 

Buriavimas 1 2   

Baidarių ir kanojų irklavimas 2 3 6 4 

Dziudo 1 1  1 

Graikų-romėnų imtynės   1  

Irklavimas 1  1  

Laisvosios imtynės     

Sambo 4 1 3 1 

Tekvondo  1 1 3 

Moterų imtynės 3 3 2 3 

Iš viso 12 11 14 12 

 

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 

 

  2018 metai 2019 metai 2018 metai 2019 metai 

Buriavimas 11 12 12 11 

Baidarių ir kanojų irklavimas 20 22 23 20 

Dziudo 7 6 5 6 

Graikų-romėnų imtynės 5 4 11 7 

Irklavimas 11 10 13 11 

Laisvosios imtynės 2 3 8 10 

Sambo 9 7 9 11 

Tekvondo 3 5 1 2 

Moterų imtynės 4 6 2 3 

Iš viso 72 75 84 81 
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 9.3. parengti rinktinės nariai: 

 

Rinktinės pavadinimas 2018 2019 metai 

Olimpinės rinktinės kandidatai 8 9 

Olimpinės pamainos rinktinės 3 6 

Suaugusiųjų rinktinė 9 9 

Jaunimo rinktinė 9 15 

Jaunių rinktinė  6 2 

Iš viso 35 41 

 

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

 10.1. Europos, pasaulio čempionatai, pirmenybės: 

 

2018 metai 2019 metai 

Renginio 

pavadinimas 

Dalyvių 

sk. 

Vals-

tybių 

sk. 

Žiūrovų 

sk. 

Renginio pavadinimas Dalyvių 

sk. 

Vals-

tybių 

sk. 

Žiū-

rovų 

sk. 

Pasaulio ir Europos 

ledo jachtų   jaunių 

čempionatas 

110 9 250 Pasaulio ir Europos ledo 

jachtų   jaunių čempionatas 
150 11 300 

 

 10.2. tarptautiniai sporto renginiai, įrašyti į tarptautinės sporto šakos federacijos varžybų kalendorių: 

 

2018 metai 2019 metai 

Renginio 

pavadinimas 

Dalyvių 

sk. 

Valsty-

bių sk. 

Žiūrovų 

sk. 

Renginio 

pavadinimas 

Dalyvių 

sk. 

Valsty-

bių sk. 

Žiūrovų 

sk. 

Baltijos šalių ledo 

jachtų „Ice-Blokart“ 

čempionatas 

53 3 150 Baltijos šalių „Ice 

blokart“ ledrogių 

čempionatas 

65 5 170 

 

 10.3. šalies sporto renginių skaičius:  2018 metai – 16, 2019 metai - 14 

 10.4. miesto sporto renginių skaičius: 2018 metai – 12, 2019 metai - 13 

  

11. Projektų įgyvendinimas: 

Projekto pavadinimas Skirta lėšų 

2019 metais 

(Eur) 

Panaudota 

lėšų 2019 

metais (Eur) 

Atlikti darbai / 

pasiektas rezultatas 

Vasaros užimtumo projektas Edukacinė 

sporto stovykla „Europa“ 
1400  1400 Įvykdytos 2 pamainos Šiaulių 

miesto vaikams su įvairiomis 

edukacinėmis sporto 

veiklomis. 

 

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 silpnosios sritys: 

12.1.1. prasta buriavimo sporto bazės būklė.  

12.1.2. šiuolaikinio sportinio inventoriaus trūkumas (mokomosios ir varžyboms skirtos jachtos, 

baidarės, kanojos, akademinio irklavimo valtys);  

12.1.3. sportininkų karjeros tęstinumo, baigus bendrojo lavinimo mokyklas, užtikrinimas; 

12.1.4. žmogiškieji ištekliai: jaunų specialistų – trenerių stoka. 
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12.2. Įstaigos stipriosios sritys: 

12.2.1. kvalifikuoti sporto srities specialistai; 

12.2.2. didžiausias išugdytų olimpinės rinktinės kandidatų (9 sportininkai) ir olimpinės rinktinės 

pamainos (6 sportininkai) sportininkų skaičius, lyginant su kitais Šiaulių miesto sporto ugdymo centrais; 

2019 metais padaugėjo 5 sportininkais; 

 12.2.3. didėjantis sportininkų, atstovaujančių įvairaus amžiaus Lietuvos Respublikos rinktines, 

skaičius; 

 12.2.4. didėjantis sportininkų, iškovojusių prizines vietas Lietuvos čempionato / pirmenybių / taurės 

jaunučių, jaunių ir jaunimo varžybose, skaičius; 

 12.2.5. bendradarbiavimas su Šiaulių sporto gimnazija; 

 12.2.6. patirtis organizuojant šalies ir tarptautinius sporto renginius; 

 12.2.7. ugdomasis – sportinis darbas vykdomas patikėjimo teise valdomose sporto bazėse, todėl 

treniruotės vykdomos sportininkams reikiamu laiku ir jų  poreikiai yra tenkinami maksimaliai; 

12.2.8. pabaigti I etapo statybos darbai. 

12.3. Lietuvos sporto mokymo įstaigų vadovų asociacijos ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 

organizuojamame sporto centrų konkurse, Sporto centro ugdytinė išrinkta individualių sporto šakų 

geriausia sportininke; 

12.4. Tobulintinos sritys: 

12.4.1. projektų rengimas ir teikimas, siekiant gauti lėšų mokomajam – treniruočių procesui gerinti, 

sporto inventoriui įsigyti ir tarptautiniams sporto renginiams, reprezentuojantiems Šiaulių miestą, rengti; 

12.4.2. bendradarbiavimo su socialiniais partneriais galimybės. 

12.4.3. gerėjanti baidarių/kanojų irklavimo ir irklavimo sporto šakų bazės būsena.  

 

13. Įstaigos veiklos išorės vertinimas: 

 

Išorės vertinimą / patikrinimą 

atlikusios institucijos 

pavadinimas 

Vertintos, tikrintos įstaigos 

veiklos sritys ir patikrinimo 

rezultatai 

Įstaigos vadovo pastangos 

tobulinant išorės vertinimo, 

patikrinimo rezultatus 

- - - 

 

V SKYRIUS  

AKTUALIAUSIOS ĮSTAIGOS PROBLEMOS IR GALIMI JŲ SPRENDIMO BŪDAI 

 

14. Nurodyti problemas ir galimus jų sprendimo būdus. 

14.1. prasta vandens sporto šakų materialinė – techninė bazė (buriavimo ir irklavimo sporto šakos 

sportininkai rengiasi higienos normų nevykdančiose, šaltose patalpose). Ši problema sprendžiasi ir gerėja, 

įgyvendinus irklavimo bazės statybos I etapo darbus. Nutrauktas buriavimo bazės projektavimo darbų 

konkursas. 

 14.2. mokomajam – treniruočių procesui trūksta sportinio inventoriaus. Šią problemą išspręstume gavę 

finansavimą šiam inventoriui įsigyti (mokomosios ir varžyboms skirtos jachtos, baidarės, kanojos, 

akademinio irklavimo valtys); 

14.3. jaunų specialistų (trenerių) trūkumas. Šiai problemai išspręsti reikia rasti būdus juos, baigus 

studijas aukštosiose mokyklose, pasikviesti dirbti mūsų įstaigoje (plėsti bendradarbiavimą su trenerius 

rengiančiomis įstaigomis). 

 

________________________ 


