
PRITARTA 

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 

2021 m. balandžio 1 d. sprendimu Nr. T-116 

 

 

ŠIAULIŲ TENISO AKADEMIJOS 

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

I SKYRIUS  

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ 

 

1. Informacija apie įstaigą: 

1.1. adresas: Šiaulių teniso akademija, Gardino g. 8, Šiauliai; 

1.2. kultivuojamos sporto šakos: lauko tenisas. 

2. Informacija apie direktorių: 

2.1. Mindaugas Šerepka; 

2.2. vadybinis stažas įstaigoje 12 metų; 

2.3. Šiaulių miesto savivaldybės sporto tarybos narys; 

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

 

 

Sporto šaka 

Sportininkų 

skaičius  

2019 metais 

Sportininkų 

skaičius 

 2020 metais 

Skirtumas lyginant 

2019 metus su 2020 

metais 

6–18 m. Suaugu-

siųjų 

6–18 m. Suaugu-

siųjų 

6–18 m. Suaugu-

siųjų 

Tenisas 235 1 231 7 4 6 

Iš viso 236 238 2  2 

 

4. Informacija apie darbuotojus: 

 

Darbuotojų etatų skaičius  
2019 metų 

faktas 

2020 metų 

faktas 

Iš viso 19,43 etatai 19,11 etatai 

Administracija 6,0 6,0 

Treneriai 4,2 3,83 

Kiti darbuotojai 9,23  9,28 

Vidutinis administracijos darbuotojų atlyginimas per mėn. 1600,0 1650,0 

Vidutinis trenerių atlyginimas per mėn. 2600,0 2600,0 

Vidutinis kitų darbuotojų atlyginimas per mėn. 800,0 890,0 

 

5. Įstaigos finansavimas (lėšų suma pagal finansavimo šaltinius, pokytis, palyginti su 

ankstesniais metais):  

 

 

Finansavimo šaltiniai 

2019 

metų 

faktas 

2020 

metų 

faktas 

2020 metų 

lėšų dalis darbo 

užmokesčiui / 

skirtumas, 

palyginti su  

2020 metų lėšų 

dalis kitoms 

reikmėms / 

skirtumas, 

palyginti su 2019 
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2019 metais, metais 

Iš viso (tūkst. Eur) 538,3 510,63 +17,4 tūkst. Eur -52,65 tūkst. Eur 

Savivaldybės biudžetas: 410,0 408,8 Detalizacija: 

2020 m. darbo užmokestis ir soc. dr. 

352,0 tūkst. Eur 

2019 m. darbo užmokestis ir soc. dr. 

334,6 tūkst. Eur 

2020 m padidėjimas 17,4 tūkst. Eur (5,2 

proc.) 

2020 m. kitoms reikmėms 151,05 tūkst. 

Eur 

2019 m. kitoms reikmėms 203,7 tūkst. 

Eur 

2020 m.  sumažėjimas 52,65 tūkst. Eur ( 

25,8 proc.) 

aplinkos lėšos 194,0 229,2 

ugdymo lėšos 128,9 139,8 

komunalinės paslaugoms 45,1 39,8 

Ilgalaikiam turtui 20,0 - 

Tėvų įmokos (mokestis) 26,1 15,2 

Pajamos už teikiamas paslaugas  72,8 55,6 

Vaikų vasaros stovykla  0,65 

Kompensacija už Covid -19 išlaidas  0,5 

Labdaros, paramos lėšos  2,6 8,5 

Praėjusių metų likutis 14,5 13,0 

Sporto plėtros programa 8,2 5,0 

Kompensuotas nario mokestis 4,1 3,4 

 

6. Įstaigos infrastruktūra:  

6.1. dengti teniso kortai (Gardino g. 8, plotas 7834,74 m²); 

6.2. teniso kortų namelis, (Gardino g. 10, 109,91 m²);  

6.3. teniso kortų namelis (S. Lukauskio g. 7, 73,46 m²);  

6.4. teniso aikštynai (Gardino g. 10, šeši teniso kortai, 4400 m²); 

6.5. teniso aikštynai (S. Lukauskio g. 7, penki teniso kortai, 3749 m²). 

Prižiūrimų teritorijų bendras plotas – 30788 m² (3,0788 ha). 

 

II SKYRIUS  

VEIKLOS UŽDUOTYS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

7. Įstaigos direktoriaus 2020 metų veiklos užduotys ir jų įgyvendinimas:  

 

Užduotys  

 
Siektini rezultatai 

Numatyti rezultatų vertinimo 

rodikliai ir faktas (ar rodiklis 

pasiektas) 

1. Tarptautinių ir šalies sporto 

renginių kokybės gerinimas. 

1.1. Plėtoti teniso sporto 

šaką svarbiausius šalies 

teniso renginius 

organizuojant Šiaulių 

mieste. 

Rezultatas: 

1.1.1. Suorganizuota: 

- Daviso taurės mačas Lietuva -  

Portugalija; 

- Federacijų taurės mačas neįvyko dėl 

Covid-19 pandemijos; 

- Įvyko 2 iš 4 planuotų Europos teniso 

asociacijos turnyrų. 2 suplanuoti 

turnyrai neįvyko dėl Covid-19 

pandemijos; 

- Įvyko 2 Tarptautinės teniso 

federacijos turnyrai; 

- Įvyko 6 nacionalinės varžybos, iš 

kurių 3 yra Lietuvos skirtingų amžiaus 

grupių čempionatai. Dėl Covid-19 

pandemijos neįvyko 8 suplanuotos 
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nacionalinės varžybos. 

 

1.1.2. Varžybų viešinimo vertinimas 

(bendras pranešimų skaičius). 

 - Regioninė/nacionalinė žiniasklaida: 

      - 2019 m. – 32 pranešimai; 

      - 2020 m. – 35 pranešimų. 

Padidėjimas: 9 %.  

-  Akademijos Facebook ir puslapio 

pranešimai: 

      - 2019 m. – 241 pranešimas; 

      - 2020 m. - 172 pranešimas. 

Sumažėjimas: 28 %. 

Dėl šalyje prasidėjusio karantino 

apribojimų sportininkai dalyvavo tik 

trečdalyje suplanuotų varžybų, taip pat 

neįvyko apie 50 proc. visų suplanuotų 

renginių. Dėl to atitinkamai sumažėjo 

naujienų ir pranešimų srautai tiek 

akademijos viešinimo priemonėse tiek 

didžiausiuose regioninėse ir 

nacionaliniuose portaluose. Pastebėta, 

kad didiesiems žiniasklaidos 

portalams labiau svarbios suaugusiųjų 

ir svarbiausių šalies renginių 

naujienos. Įvertinus situaciją numatyta 

daugiau pranešimų skelbti „Etaplius“ 

portale, kuriame naujienos apie jaunių 

pasiekimus skelbiamos dažniau, o ir 

jas paskelbti kur kas paprasčiau. 

Daviso taurės mačą stebėjo iki 2000 

žiūrovų, tai yra beveik maksimalus 

galimas žiūrovų skaičius su esama 

infrastruktūra. Žiūrovų skaičius tokių 

renginių metu labai priklauso nuo 

mačo intrigos, t.y. kokie žaidėjai 

atvyksta į mačą ir koks rezultatas po 

pirmos susitikimų dienos. 

2. Teniso kortų infrastruktūros 

gerinimas. 

2.1. Pagerinti teniso kortų 

pastato energetinį 

efektyvumą.  

 

Rezultatas: 

2.1.1. Finansavimas teniso kortų 

renovacijos (apšiltinimo) techniniam 

projektui dėl rangos darbų vykdymo 

neskirtas. 2013 metais atlikto išsamaus 

energijos suvartojimo audito 

medžiagoje apskaičiuotos finansinės 

investicijos renovacijai: išorinių sienų 

ir cokolio šiltinimas 252 tūkst. Eur., 

rūsio sienų, kurios ribojasi su gruntu, 

šiltinimas 24 tūkst. Eur. Remiantis 

Statistikos departamento duomenimis 
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pastatų remonto sąnaudos kasmet kyla 

4 proc. t. y. per 7 metus galimai 

renovacijos kainos galėtų būti: išorinių 

sienų ir cokolio šiltinimas 332 tūkst. 

Eur, rūsio sienų, kurios ribojasi su 

gruntu, šiltinimas 31,6 tūkst. Eur. 

Norint nustatyti tikslią remonto kainą 

reikalingas finansavimas techniniam 

darbų rangos projektui. 

 

2.1.2. Finansavimas uždarų teniso 

kortų (dujinių šildytuvų keitimo ir 

vamzdyno) techniniam projektui dėl 

rangos darbų neskirtas. Apklausti 

rangovai ir pateikti pasiūlymai - 

šildymo sistemos modernizavimas – 

93 tūkst. Eur.  

3. Įstaigos ūkinės veiklos 

efektyvinimas. 

3.1. Siekti  efektyvesnio 

įstaigos resursų 

panaudojimo. 

Rezultatas: 

3.1.1. Už teikiamas paslaugas gautos 

pajamos:  

      - 2019 m. 114,5 tūkst. Eur; 

      - 2020 m. - 83 tūkst. Eur. 

Pajamos už paslaugas sumažėjo 27,5 

% dėl Covid-19 pandemijos. 

 

3.1.2. Ūkio išlaidos: 

      - 2019 m. – 120,5 tūkst. Eur; 

      - 2020 m. – 108 tūkst. Eur. 

Ūkio išlaidos sumažėjo 10,4 %. 

Pastaba: atsižvelgiant į sumažėjusią 

įstaigos veiklą dėl Covid-19, 

sunaudota 6 % mažiau dujų, 31 % 

mažiau elektros, 21 % mažiau vandens 

lyginant su 2019 m. 

4. Sportininkų rengimo sąlygų 

gerinimas. 

4.1. Didesnių finansinių 

resursų skyrimas 

sportiniam mokomajam 

darbui.  

Rezultatas: 

4.1.1. Atstovavimas rinktinei 

(sportininkų skaičius): 

      - 2019 m. – 7; 

      - 2020 m. - 5. 

Sportininkų skaičius rinktinėse 

sumažėjo dėl neįvykusių individualių 

ir komandinių čempionatų ir taurės 

varžybų. 

4.1.2. Finansavimas sportui: 

     - 2019 m. – 78,1 tūkst. Eur (iš jų 14 

tūkst. dangos atnaujinimui); 

     - 2020 m. – 41,8 tūkst. Eur. 

Sumažėjimas – 46,5 % dėl Covid-19 

pandemijos. Didžioji dalis sporto 

išlaidų sudaro sportininkų siuntimo į 
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varžybas ir varžybų organizavimo 

išlaidos. Atsižvelgiant į tai, kad 

periodiškai Pasaulio, Europos ir 

Lietuvos varžybų kalendoriai buvo 

sustabdyti, apie pusę renginių ir 

išvykų į varžybas neįvyko. 

5. Bendradarbiavimo su 

socialiniais partneriais 

plėtojimas. 

5.1. Ikimokyklinių, 

mokyklinių, aukštojo 

mokslo įstaigų bei 

privataus sektoriaus 

supažindinimas su teniso 

sporto šaka. 

Rezultatas: 

5.1.1. Bendradarbiavimo sutartys 

sudarytos su 9 (3 iš jų 2020 m.) 

socialinių partnerių organizacijomis: 

      - 2019 m. - 6 sutartys; 

      - 2020 m. - 9 sutartys. 

Padidėjimas: 33,33 %. 

 

5.1.2. Supažindinimas su teniso sporto 

šaka bendradarbiavimo pagrindu: 

      - 2019 m. – 270 vaikų; 

      - 2020 m. – 288 vaikų. 

Padidėjimas: 6 % (dėl prasidėjusios 

pandemijos ne visos organizacijos 

turėjo galimybę susipažindinti vaikus 

su tenisu). 

Sudaryta sutartis su Šiaulių miesto 

Dainų progimnazija dėl patalpų 

nuomos laisvu nuo įstaigos užimtumo 

metu. Dainų progimnazijos 

moksleiviai atliko kūno kultūros 

pamokas, taip pat kaip pasirenkama 

pamoka pradinių klasių moksleiviams 

buvo vedamos teniso pamokos. 

 

 

8. Įstaigos 2020 metų strateginio veiklos plane 2020 - iesiems metams suplanuotos veiklos 

(tikslų ir priemonių įgyvendinimo rezultatai):  

 

Tikslas, uždaviniai, 

priemonės 

 

Siekiniai (rezultato vertinimo, 

produkto kriterijaus 

pavadinimas ir mato vienetas) 

 
Siekinių įgyvendinimo 

faktas  

1. Tikslas: užtikrinti 

visuomenės poreikius 

tenkinančių teniso sporto šakos 

paslaugų kokybę. (Priemonės 

kodas: 11)  

 

1.1. Uždavinys: organizuoti 

nacionalinio ir tarptautinio 

lygmens sporto renginius 

sudarant galimybę dalyvauti 

juose.  

1.1.1.1. Surengtų nacionalinių 

sporto renginių skaičius vnt. (14). 

1.1.1.1.1. Surengtų 

nacionalinių sporto renginių -

10. 

1.1.1.2. Surengtų nacionalinių 

sporto renginių dalyvių skaičius 

vnt. (490). 

1.1.1.2.1.  Surengtų 

nacionalinių sporto renginių 

dalyvių skaičius - 500. 

1.1.1.3. Akademijos sportininkų, 

dalyvaujančių šalies varžybose sk. 

(54). 

1.1.1.3.1. Akademijos 

sportininkų, dalyvaujančių 

šalies varžybose - 50. 

1.1.2.1. Surengtų tarptautinių 

sporto renginių skaičius vnt. (6). 

1.1.2.1.1. Surengtų tarptautinių 

sporto renginių - 4. 
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1.1.1.  Priemonė: vykdyti 

miesto, šalies teniso renginius. 

1.1.2.  Priemonė: vykdyti 

tarptautinius teniso renginius.  

 

1.2. Uždavinys: sudaryti 

galimybę sportininkams 

deramai pasirengti bei 

dalyvauti nacionaliniuose ir 

tarptautiniuose turnyruose 

išvykose. 

1.2.1. Priemonė: siųsti 

geriausius akademijos 

auklėtinius ir trenerius į šalies 

varžybas ir tarptautines 

varžybas. 

1.2.2. Priemonė: siųsti 

geriausius akademijos 

auklėtinius ir trenerius į 

pasirengimo stovyklas. 

1.1.2.2. Surengtų tarptautinių 

sporto renginių dalyvių skaičius 

vnt. (600). 

1.1.2.2.1. Surengtų tarptautinių 

sporto renginių dalyvių 

skaičius - 360. 

1.1.2.3. Akademijos sportininkų, 

dalyvaujančių tarptautinėse 

varžybose sk. (14). 

1.1.2.3.1. Akademijos 

sportininkų, dalyvaujančių 

tarptautinėse varžybose - 14. 

1.2.1.1. Lietuvos Respublikos 

čempionatuose laimėta 1-3 vietų sk. 

(33). 

1.2.1.1.1.  Lietuvos 

Respublikos čempionatuose 

laimėta 1-3 vietų sk. – 20. 

1.2.1.2. Europos čempionate 

iškovotų 1-6 vietų ir pasaulio 

čempionate, taurės varžybose 

iškovotų 1-10 vietų sk. (31). 

1.2.1.2.1. Europos čempionate 

iškovotų 1-6 vietų ir pasaulio 

čempionate, taurės varžybose 

iškovotų 1-10 vietų – 19. 

1.2.2.1. Akademijos sportininkai 

dalyvaujantys pasirengimo 

stovyklose (10). 

1.2.2.1.1. Akademijos 

sportininkai dalyvaujantys 

pasirengimo stovyklose – 10. 

2. Tikslas: užtikrinti optimalų 

teniso sporto šakos ugdymo 

prieinamumą. 

(Priemonės kodas: 11).  

 

2.1. Uždavinys: vykdyti teniso 

ugdymo programas, užtikrinant 

sistemingą ir veiksmingą 

mokymą. Priemonės: 

2.1.1. Priemonė: vykdyti 

pradinio, meistriškumo 

ugdymo, meistriškumo 

tobulinimo ir didelio 

meistriškumo ugdymo 

programas. 

2.1.2. Priemonė: kelti 

darbuotojų kvalifikaciją.  

2.2. Uždavinys: didinti teniso 

sporto šakos populiarumą, 

prieinamumą. 

2.2.1. Priemonė: paslaugų 

lankytojams modernizavimas 

(internetinė paslaugų 

rezervacija, papildomas 

inventorius). 

2.2.2. Priemonė: organizuoti 

sporto visiems, pažintinius 

teniso renginius. 

2.1.1.1. Pradinio rengimo grupių 

sportininkų skaičius (158). 

2.1.1.1.1. Pradinio rengimo 

grupių sportininkų skaičius – 

166. 

2.1.1.2. Neformaliojo rengimo 

grupių sportininkų skaičius (30). 

2.1.1.2.1. Neformaliojo 

rengimo grupių sportininkų 

skaičius - 30. 

2.1.1.3. Meistriškumo tobulinimo, 

ugdymo ir didelio meistriškumo 

grupių sportininkų skaičius (48). 

2.1.1.3.1. Meistriškumo 

tobulinimo, ugdymo ir didelio 

meistriškumo grupių 

sportininkų skaičius – 42. 

2.1.2.1.Darbuotojų dalyvavusių 

kvalifikacijos kėlimo kursai, 

seminaruose skaičius (5 kartai). 

2.1.2.1.1. Darbuotojų 

dalyvavusių kvalifikacijos 

kėlimo kursuose, seminaruose 

skaičius – 1. 

2.2.1.1. Internetinės įstaigos 

teikiamų paslaugų rezervacijos 

pardavimo diegimas (1 vnt.). 

2.2.1.1.1. Atlikta preliminari 

apklausa, numatytos 

galimybės, kaštai. 

2.2.1.2. Papildomo inventoriaus 

įsigijimas (bėgtakiai, dviračių 

treniruokliai, multifunkcinis 

treniruoklis) (6 vnt.). 

2.2.1.2.1. Sporto rėmimo 

lėšomis įsigyti 8 dviračių 

treniruokliai, multifunkciniai 

treniruokliai ir kt. sportinis 

inventorius. 

2.2.1.3. Specialūs teniso įrenginiai, 

persirengimo spintelės (50 vnt.). 

2.2.1.3.1. Įsigyta rakečių 40 

vnt., sienelės 5 vnt., spintelės 

16 vnt. Viso: 61 vnt. 

2.2.2.1. Sporto (teniso) visiems 

renginių skaičius (3 renginiai). 

2.2.2.1.1. Sporto visiems 

renginiai neįvyko dėl 

pandemijos ir šalyje įvesto 
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karantino. 

2.2.2.2. Dalyvių sporto (teniso) 

visiems skaičius (400 dalyvių). 

2.2.2.2.1. Dalyvių sporto 

(teniso) visiems skaičius: 0. 

3. Tikslas: užtikrinti efektyvų 

teniso akademijos aplinkos 

(ūkio) funkcionalumą ir 

atnaujinti infrastruktūrą. 

(Priemonės kodas: 11). 

 

 3.1. Uždavinys: užtikrinti 

efektyvią įstaigos ūkinę veiklą.  

3.1.1. Priemonė: teniso 

akademijos ūkio dalies 

užtikrinimas (aptarnaujančio 

personalo išskyrus trenerius, 

direktorių ir pavaduotoją). 

3.1.2. Priemonė: teniso 

akademijos aplinkos ir ūkio 

priežiūros bei komunalinio 

aptarnavimo užtikrinimas.  

 

3.2. Uždavinys: teniso 

akademijos infrastruktūros 

atnaujinimas. 

3.2.1. Priemonė: teniso kortų 

pastato Gardino g. 8 

vandentiekio vamzdynų 

renovavimas. 

3.2.2. Priemonė: teniso kortų 

pastato Gardino g. 8 dujinių 

spindulinių šildytuvų 

modernizacija. 

3.2.3. Priemonė: teniso kortų 

apšvietimo modernizacija. 

3.2.4. Priemonė: uždarų teniso 

kortų dangos atnaujinimas. 

3.2.5. Priemonė: lauko kortų 

aikštelių einama priežiūra. 

3.2.6. Priemonė: teniso kortų 

pastato Gardino g. 10 

remontas. 

3.1.1.1. Etatų skaičius (19 etat.). 3.1.1.1.1. Išlaikytas numatytų 

etatų skaičius - 19,11 etato. 

3.1.2.1. Akademijos pastatų 

prižiūrimas plotas. (8018 kv. m.) 

3.1.2.1.1.Išlaikytas prižiūrimų 

pastatų plotas 8018 kv. m. 

3.1.2.2. Akademijos prižiūrima 

teritorija kartu su lauko aikštynais. 

(3,89 ha). 

3.1.2.2.1. Teritorijos kartu su 

aikštynais prižiūrimas plotas 

3,89 ha. 

3.2.1.1. Vandentiekio vamzdynų 

renovavimas (proc.). 5 proc. 

3.2.1.1.1. Vandentiekio 

vamzdynų renovavimas 5%. 

(Atliktas vandentiekio 

vamzdyno renovavimas.) 

3.2.2.1. Šildytuvų einamasis 

remontas, modernizacija. 0 proc. 

3.2.2.1.1. Dujinių šildytuvų  

remontas, modernizacija 0 %, 

neskirtas finansavimas.. 

3.2.3.1. Rūbinių, koridorių, 

techninių patalpų šviestuvų 

keitimas į LED ekonomiškus 

šviestuvus. 10 proc. 

3.2.3.1.1. Šviestuvų keitimas į 

LED šviestuvus 10%. 

  

3.2.4.1. Lauko kortų dangos 

atnaujinimas (kasmet). 100 proc. 

3.2.4.1.1. Lauko kortų dangos 

atnaujinimas 100%, įsigyta 24 

tonos teniso. 

3.2.5.2. Aikštelės tinklų 

atnaujinimas ir linijų atnaujinimas 

(kasmet). 50 proc. 

3.2.5.2.1. Kortų tinklų ir linijų 

atnaujinimas 50%. 

3.2.6.1. Lubų cokolinio aukšto 

remontas. 0 proc.  

3.2.6.1.1. Lubų cokolinio 

aukšto remontas (0%), 

finansavimas neskirtas. 

3.2.6.2. Cokolinio aukšto sienų 

apdailos einamasis remontas. 0 

proc.  

3.2.6.2.1. Cokolinio aukšto 

sienų apdailos einamasis 

remontas (0%), finansavimas 

neskirtas. 

 

III SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATAI 

 

9. Sporto pasiekimai: 

9.1. pasaulio, Europos čempionatų, pirmenybių varžybose:  
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Sporto šakos pavadinimas Pasaulio čempionato varžybose 

užimta 1–20 vieta 

Europos čempionato varžybose 

užimta 1–10 vieta 

  2019 metai  2020 metai 2019 metai 2020 metai 

Tenisas 0 — 4 Neįvyko dėl Covid -19 

Iš viso: 0 — 4 Neįvyko dėl Covid -19 

 

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 

 

  2019 metai 2020 metai 2019 metai 2020 metai 

Tenisas 19 14 14 20  

Iš viso: 19 14 14 20 

 

 9.3. parengti rinktinės nariai:  

 

Rinktinės pavadinimas 2019 metai 2020 metai 

Olimpinės rinktinės kandidatai - - 

Olimpinės pamainos rinktinės 1 3 

Suaugusiųjų rinktinė 2 1 

Jaunimo rinktinė 4 2 

Jaunių rinktinė  9 2 

Iš viso 16 8 

 

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

Daviso taurės mačas Lietuva - Portugalija; 

Įvyko 2 iš 4 planuotų Europos teniso asociacijos turnyrų. 2 suplanuoti turnyrai neįvyko dėl Covid-19 

pandemijos; 

Įvyko 2 Tarptautinės teniso federacijos turnyrai; 

Įvyko 6 nacionalinės varžybos, iš kurių 3 yra Lietuvos skirtingų amžiaus grupių čempionatai. Dėl 

Covid-19 pandemijos neįvyko 8 suplanuotos nacionalinės varžybos. 

 

10.1. Europos, pasaulio čempionatai, pirmenybės:  

 

2019 metai 2020 metai 

Renginio pavadinimas Dalyvių 

sk. 

Vals-

tybių 

sk. 

Žiūrov

ų sk. 

Renginio pavadinimas Dalyvių 

sk. 

Vals-

tybių 

sk. 

Žiū-

rovų 

sk. 

Neįvyko 
0 0 0 

Davis Cup Lietuva-

Portugalija 
12 2 2000 
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10.2. tarptautiniai sporto renginiai, įrašyti į tarptautinės sporto šakos federacijos varžybų 

kalendorių:  

 

2019 metai 2020 metai 

Renginio 

pavadinimas 

Dalyvių 

sk. 

Valstybių 

sk. 

Žiūrovų 

sk. 

Renginio 

pavadinimas 

Dalyvių 

sk. 

Valstybių 

sk. 

Žiūrovų 

sk. 

Europos teniso 

asociacijos turnyras 

jaunių 14 m. 

turnyras. 

100 10 150 Europos teniso 

asociacijos jaunių 

14 m. ir jaun. 

turnyras „Toyota 

Cup 2020“. 

100 10 150 

Europos teniso 

asociacijos turnyras 

jaunių 16 m. 

turnyras. 

100 9 150 Europos teniso 

asociacijos jaunių 

16 m. ir jaun. 

turnyras „Toyota 

Cup 2020“. 

100 8 150 

Europos teniso 

asociacijos turnyras 

jaunių 12 m. 

turnyras. 

100 11 150 Neįvyko dėl 

Covid-19 

pandemijos 
0 0 0 

Europos teniso 

asociacijos turnyras 

jaunių 16 m. 

turnyras. 

100 8 150 Neįvyko dėl 

Covid-19 

pandemijos 
0 0 0 

Tarptautinės teniso 

federacijos 18 m. 

turnyras “Šiauliai 

Open”. 

100 23 200 Tarptautinės 

teniso federacijos 

18 m. ir jaun. 

turnyras “Šiauliai 

Open”. 

100 24 200 

Tarptautinės teniso 

federacijos 18 m. 

turnyras „Šiauliai 

Mayor’s Cup”. 

100 9 150 Tarptautinės 

teniso federacijos 

18 m. ir jaun. 

turnyras “Šiauliai 

J5”. 

60 10 0 

 

10.3. šalies sporto renginių skaičius: 2019 metai - 14, 2020 metai – 10; 

10.4. miesto sporto renginių skaičius: 2019 metai - 5, 2020 metai –  3.  

 

11. Projektų įgyvendinimas:   

 

Projekto pavadinimas Skirta lėšų 

 2019 metais 

(Eur) 

Panaudota 

lėšų 2020 

metais (Eur) 

Atlikti darbai / 

pasiektas rezultatas 

Sporto rėmimo fondo projektas 2019 metais 7585 Eur Įvyko Sporto rėmimo fondo 
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„Treniruoklių įsigijimas Šiaulių 

teniso akademijos bendruomenei“. 

skirta 7585 

Eur.  

Lėšos bus 

panaudotos 

2020 metais. 

projektas „Treniruoklių 

įsigijimas Šiaulių teniso 

akademijos bendruomenei“. 

Projekto lėšomis įsigytas 

inventorius – treniruokliai. 

Veiklose dalyvavo virš 2000 

dalyvių, pagerintos 

sportininkų rengimo sąlygos. 

Projektas dėl vaikų vasaros 

užimtumo programų finansavimo. 

Mokomoji vaikų vasaros stovykla 

„Pažink tenisą“. 

2020 metais 

skirta lėšų 650 

Eur. 

650 Eur  Suorganizuota mokomoji 

vaikų vasaros stovykla 

„Pažink tenisą“. Stovykla 

vyko trimis pamainomis, 

pamainos trukmė  5 dienos: 

2020.07.13-17; 2020.08.03-

07; 2020.08.17-21. Vaikai 

turiningai praleido 

laisvalaikį, susipažino su 

teniso sporto šakos 

pagrindais, dalis vaikų 

užsirašė lankyti teniso 

treniruotes. 

Išnaudotos turimos, vasaros 

metu nenaudojamos, 

patalpos. Vaikam skirtas 

produktyvus užimtumas ir 

aktyvus laisvalaikis atostogų 

metu –  asmenybės 

lavinimas, fizinės jėgos bei 

koordinacijos tobulinimas, 

įdomios pažintys. 

 

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. maksimalus uždarų kortų (teniso aikštelių) užimtumas žiemos sezono metu (todėl uždarų 

teniso kortų aikštelių nepakanka visiems norintiems žaisti tenisą, ypač populiariausiu metu nuo 18 iki 

22 val.), kaip alternatyva gali būti išnaudojamos bendrojo lavinimo mokyklų salės, bendradarbiaujant 

su įstaigomis įtraukti kūno kultūros mokytojus, taip didinti tenisą sportuojančių jaunuolių skaičių;  

12.1.2. sportinio inventoriaus trūkumas (fizinio rengimo treniruotėms reikalingas papildomas 

inventorius, akademijos atletinės salės galėtų būti išnaudojamos efektyviau sportininkų rengimui 

įsigijus multifunkcinius treniruoklius bei bėgtakius), problema dalinai išspręsta 2020 m., yra 

įvykdytas sporto rėmimo fondo projektas – įsigyti 8 dviračių treniruokliai, multifunkciniai 
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treniruokliai. 2020 m. pateikta paraiška Sporto rėmimo fondui dėl kamuoliukų mašinų įsigijimo. 

Daugumoje pažangių teniso akademijų pratybų metu yra naudojamos teniso kamuoliukų mašinos. 

Tai puiki pagalbinė treniruočių priemonė tiek teniso mėgėjams, tiek profesionalams ar treneriams; 

12.1.3. sportininkų karjeros tęstinumo baigus bendrojo lavinimo mokyklas užtikrinimas; 

12.1.4. žmogiškieji ištekliai: trenerių stoka. 2020 m. įstaigos treneriui persikėlus į kitą miestą dėl 

palankesnio darbo užmokesčio, susidūrėme su kvalifikuoto trenerio trūkumo problema. 2021 metais 

trys įstaigos aukšto meistriškumo auklėtiniai baigia mokyklą, todėl bus siekiama sudaryti jiems 

sąlygas studijuoti Šiauliuose ir įgijus trenerio specialybę dirbti įstaigoje; 

12.1.5. dėl šalyje paskelbto karantino ir apribojimų sportui krenta sportuojančių vaikų 

motyvacija treniruotis nuotoliniu būdu, todėl prarandame sportininkus. Įstaigos treneriai deda visas 

pastangas sportininkų pritraukimui – veda nuotolines treniruotes gyvai per „Zoom“ programėlę,  

pasibaigus karantinui, tikimasi treniruotes vesti vasaros laikotarpiu, mokinių atostogų metu. 

12.2. Įstaigos stipriosios sritys: 

12.2.1. kvalifikuoti sporto srities specialistai; 

12.2.2. Šiaulių teniso akademija lyderiauja Lietuvoje lyginant su kitomis teniso akademijomis 

pagal pasiektus sportinius rezultatus jaunių - jaunimo amžiaus grupėse, išugdomas didžiausias kiekis 

žaidėjų - Lietuvos čempionų, rinktinės narių bei tarptautinių turnyrų laimėtojų; 

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

skaičius; 

 12.2.4. Šiaulių teniso akademijoje vyksta didžioji dalis svarbiausių Lietuvos teniso renginių. 

Kasmet organizuojami šeši tarptautiniai jaunių - jaunimo turnyrai, kurie įtraukti į Tarptautinės 

teniso federacijos kalendorių. Organizuojamas nacionalinių rinktinių vyrų komandinių varžybų 

Daviso taurės mačas; 

 12.2.5. mokomasis – sportinis darbas vykdomas patikėjimo teise valdomose sporto bazėse, todėl 

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

12.3. Tobulintinos sritys: 

12.3.1. rėmėjų, partnerių prisidėjimo didinimas. 2020 m. pritrauktas papildomas naujas rėmėjas; 

12.3.2. bendradarbiavimo su socialiniais partneriais galimybės. 2020 m. pasirašytos 9 

bendradarbiavimo sutartys, tačiau dėl prasidėjusios pandemijos veiklos buvo vykdomos tik dalinai; 

12.3.3. dalyvavimas projektinėse veiklose. 2020 m. dalyvauta dviejuose projektuose: Mokomoji 

vaikų vasaros stovykla „Pažink tenisą“ bei sporto rėmimo projekte „Treniruoklių įsigijimas Šiaulių 

teniso akademijos bendruomenei“; 

12.3.4. teniso sporto šakos integravimo galimybės į kūno kultūros pamokas, bendradarbiavimas 

su kūno kultūros mokytojais; 2020 m. bendradarbiaujant su Dainų progimnazija sudarytos sąlygos 

moksleiviams atlikti kūno kultūros pamokas Šiaulių teniso akademijoje, taip pat kaip pasirenkama 

pamoka pradinių klasių moksleiviams buvo vedamos teniso pamokos; 

12.3.5. įstaigos pasiekimų viešinimo srauto didinimas. 

12.4. 2020 metais įstaiga skundų negavo. Apdovanotas vienas įstaigos treneris už sportinę 

iniciatyvą - Informacinio tinklalapio „T-Coach“ teniso bendruomenei įkūrimą. Projekto tikslas - 

gerinti jaunųjų tenisininkų rengimą Lietuvoje, panaudojant socialinio (ar socialinių) tinklo/ų 

teikiamomis galimybėmis ir tokiu būdu operatyviai reaguojant į iškeltus klausimus, jaučiant 

jaunųjų tenisininkų rengimo sistemos veikimą, diskutuojant ir bendradarbiaujant. 

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 

Patikrinimų nebuvo   
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V SKYRIUS  

AKTUALIAUSIOS ĮSTAIGOS PROBLEMOS IR GALIMI JŲ SPRENDIMO BŪDAI 

 

14. Nurodyti problemas ir galimus jų sprendimo būdus: 

14.1. žiemos sezonu populiariausiu sportuoti metu (nuo 15:00 iki 22:00 val.) nepakanka 

patenkinti visų lankytojų poreikių keturiose uždarose teniso aikštelėse. Atsižvelgiant į tai, 

planuojama bendradarbiaujant su pradinio rengimo mokyklų ir progimnazijų mokytojais 

organizuoti teniso pradinio rengimo užsiėmimus mokyklų salėse. Bendradarbiaujant su 

Lietuvos teniso sąjunga ir Tarptautine teniso federacija 2020 metais buvo tęsiamas 2019 m.  

pradėtas projektas „National Participation and Performance Program”. Projekto metu su 

tenisu supažindinti 26 pradinių klasių ir darželių pedagogai, buvo pateikta išsami metodinė 

treniruočių medžiaga, suteikianti galimybę kūno kultūros mokytojams vykdyti teniso 

užsiėmimus ne profesionaliuose teniso aikštynuose. Mokyklos dalyvausiančios projekte iš 

Lietuvos teniso sąjungos gavo teniso inventoriaus. Atsižvelgiant į tai, buvo susisiekta su 

Projekte dalyvavusiomis įstaigomis dėl Šiaulių teniso akademijos prisidėjimo prie projekto 

vystymo – trenerių pagalba organizuojant užsiėmimus, pažintinės  treniruotės, 

išvykstamosios pažintinės treniruotės Akademijos aikštynuose bendrojo lavinimo mokyklų 

moksleiviams įstaigos laisvu metu; 

14.2. Teniso akademijoje esančiuose uždaruose kortuose būtinas papildomas inventorius 

įsigijimas ženkliai prisidėtų prie įstaigos veiklos kokybės gerinimo, suteiktų papildomas 

galimybes ne tik mokyklos auklėtiniams, bet ir miesto gyventojams, besinaudojantiems mūsų 

paslaugomis, naudotis įgytu inventoriumi nemokamai. Uždarų teniso kortų aikštelėse dėl 

didelio užimtumo ir optimalaus pastato erdvės išnaudojimo, lankytojams nėra galimybės 

vykdyti treniruotės apšilimą ir baigiamąją dalį. Teniso aikštelės išdėstytos viena šalia kitos. 

Siekiant visapusiškai išpildyti treniruotę, Sporto rėmimo lėšomis įsigytas papildomas 

inventorius -  dviračių treniruokliai, apšilimams prieš treniruotes vykdyti bei įvairių raumenų 

grupių multifunkciniai treniruokliai. 2020 metais tęsiant paslaugų kokybės užtikrinimą, 

Sporto rėmimo fondui pateikta paraiška įsigyti teniso kamuoliukų mašinas, kurių pagalba bus 

užtikrinamas treniruotės motorinis glaustumas; 

14.3. dengtų teniso kortų pastatas statytas prieš 25 metus ir įvertinus jo fizinę būklę bei 

nustačius energijos taupymo potencialą, yra tikslinga diegti kompleksines priemones (2015 

m. atlikta stogo šiltinimo renovacija, 2017 m. atlikta apšvietimo renovacija, 2018 m. pakeisti 

nesandarūs langai ir durys) - reikalingas išorinių sienų cokolio šiltinimas, rūsio sienų, kurios 

ribojasi su gruntu, šiltinimas, vamzdyno keitimas; Planuojama paruošti paskaičiavimus 

finansavimui bei esant finansavimui paruošti techninį projektą dėl rangos darbų vykdymo, 

uždarų teniso kortų pastato sienų apšiltinimo renovacijai, pamatų hidroizoliacijai, dujinių 

šildytuvų keitimui; 

14.4. neįgaliųjų sporto bendruomenės įtraukimas į teniso sporto šaką. Atlikus paslaugų 

prieinamumo analizę nustatyta, kad Šiaulių teniso akademijos uždari teniso kortai neatitinka 

kriterijų neįgaliųjų teniso vystymui. Nustatyta, kad pastato įėjimas ir patekimas iš cokolinio 

aukšto į teniso kortus nepritaikytas – reikalingas liftas. Taip pat reikalavimų neatitinka 

tualetai ir dušai. Siekiant plėtoti neįgaliųjų tenisą, būtina atlikti paskaičiavimus rangos 

darbams vykdyti ir atlikti neįgaliųjų parolimpinių teniso rungčių ir treniravimo specifikos 

analizę. Esant finansavimui, pritaikyti uždarų teniso kortų infrastruktūrą neįgaliųjų tenisui, 

bei apmokyti trenerius neįgaliųjų teniso treniruočių vedimui. 

 

________________________ 

 


