SPORTO CENTRO ŠIAULIŲ TENISO AKADEMIJA 2021 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:
Sportininkų skaičius
2020 metais
6–18 m.
Suaugusiųjų

Sporto šaka

Lauko tenisas

231
Iš viso
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Sportininkų skaičius
2021 metais
6–18 m.
Suaugusiųjų
253

238

3
256

Skirtumas lyginant 2020
metus su 2021 metais
6–18 m.
Suaugu-

siųjų
-4

+ 22
+ 18

4. Informacija apie darbuotojus:
Darbuotojų etatų skaičius
Iš viso
Administracija
Treneriai
Kiti darbuotojai
Vidutinis administracijos darbuotojų atlyginimas per mėn.
Vidutinis trenerių atlyginimas per mėn.
Vidutinis kitų darbuotojų atlyginimas per mėn.

2020 metų
faktas
19,11 etatai
6,0
3,83
9,28
1650,0
2600,0
890,0

2021 metų
faktas
17,1 etatai
6,0
4,75
6,35
1627
2555,0
807,0

5. Įstaigos finansavimas (lėšų suma pagal finansavimo šaltinius, pokytis, palyginti su
ankstesniais metais):

Finansavimo šaltiniai

Iš viso (tūkst. Eur)
Savivaldybės biudžetas:
aplinkos lėšos
ugdymo lėšos
komunalinės paslaugoms
Ilgalaikiam turtui
Tėvų įmokos (mokestis)
Pajamos už teikiamas paslaugas
Vaikų vasaros stovykla
Kompensacija už Covid -19 išlaidas

2020 metų
faktas

2021
metų
faktas

503,05
408,8
229,2
139,8
39,8
15,2
55,6
0,65
0,5

512,6
400,6
210,6
141,4
40,1
8,5
20,8
70,2
0
0,2

2021 metų
lėšų dalis darbo
2021 metų lėšų dalis
užmokesčiui /
kitoms reikmėms /
skirtumas, palyginti
skirtumas, palyginti
su
su 2020 metais
2020 metais,
-7,1 tūkst. Eur
+16,65 tūkst. Eur
Detalizacija:
2020 m. darbo užmokestis ir soc. dr. 352,0
tūkst. Eur
2021 m. darbo užmokestis ir soc. dr. 344,9
tūkst. Eur
2021 m sumažėjimas 7,1 tūkst. Eur 2020 m.
kitoms reikmėms 151,05 tūkst. Eur
2021 m. kitoms reikmėms 167,7 tūkst. Eur
2021 m. padidėjimas 16,65 tūkst. Eur
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Labdaros, paramos lėšos
Praėjusių metų likutis
Kūno kultūros ir sporto programa
Kompensuotas nario mokestis

0,9
13,0
5,0
3,4

2,4
11,3
2,6
4,5

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 2021 metų veiklos užduotys ir jų įgyvendinimas:
Užduotys
1.1. Tarptautinių ir šalies sporto
renginių kokybės gerinimas.

Siektini rezultatai
1.1. Plėtoti teniso sporto šaką
svarbiausius šalies teniso renginius
organizuojant Šiaulių mieste.

Numatyti rezultatų vertinimo
rodikliai ir faktas (ar rodiklis
pasiektas)
Rezultatas:
1.1.1. Bendradarbiaujant su šalies
sporto šakos federacija suorganizuota
didžioji dalis planuotų renginių:
Daviso taurės mačas 2021 vyko ne
Lietuvoje;
Federacijų taurės mačas (nuo 2021,
pakeistas pav. į “Billie Jean Cup”)
įvyko Vilniuje, nes buvo vykdomos II
ir III grupės varžybos, o dėl didelio
komandų skaičiaus (27 nacionalinės
komandos) ir nepakankamos
infrastruktūros Šiauliuose organizuoti
renginio nebuvo įmanoma.
Europos teniso asociacijos turnyrai –
įvyko 3 iš 4 turnyrų. Vienas turnyras
dėl pandemijos atšauktas.
Įvyko 2 iš 2 planuotų Tarptautinės
teniso federacijos turnyrų.
Įvykdytos 6 nacionalinės varžybos ir
2 Lietuvos čempionatai. Dėl
pandemijos atšauktos 5 nacionalinės
varžybos.
1.1.2. Varžybų viešinimo vertinimas:
Facebook ir Akademijos puslapio
pranešimų skaičius:
2020 m. – 172 pranešimai;
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2021 m. – 322 pranešimai;
padidėjimas – 90 %.
Nacionalinės ir regioninės
žiniasklaidos pranešimai:
2020 m. – 35 pranešimai;
2021 m. – 69 pranešimai;
padidėjimas – 97 %.
2021 metų pranešimų skaičius įstaigos
viešinimo platformose ir kitose
žiniasklaidos portaluose išaugo
didžiąja dalimi dėl varžybų turo
padidėjimo po pandemijos suvaržymų
ir akademijos auklėtinės Justinos
Mikulskytės sėkmingo sezono. Taip
pat dėl darbuotojų funkcijų
perskirstymo.
2. Teniso kortų infrastruktūros
gerinimas.

2.1. Pagerinti teniso kortų pastato
energetinį efektyvumą.
2.2. Įstaigos infrastruktūros
pritaikymas neįgaliesiems.

Rezultatas:
2.1.1. Pateikti paskaičiavimai dujinių
šildytuvų sistemos keitimui 97 tūkst.
Eur. Pastato sienų ir apšiltinimo bei
pamatų hidroizoliacijai detalius
paskaičiavimus galima atlikti tik esant
techniniam projektui. Techniniam
projektui finansavimas neskirtas.
2.1.2. Finansavimas techniniam
projektui neskirtas.
2.2.1. Pateikta informacija apie
infrastruktūros pritaikymo trūkumus.
Detalius paskaičiavimus galima atlikti
tik esant techniniam projektui.
Techniniam projektui finansavimas
neskirtas.

3. Įstaigos ūkinės veiklos
efektyvinimas.

3.1. Siekti efektyvesnio įstaigos
resursų panaudojimo.

Rezultatas:
3.1.1. Pajamos už paslaugas:
2020 m. – 83 tūkst. eurų.
2021 m. – 93,1 tūkst. eurų.
Padidėjo 12,2 %.
3.1.2. Ūkio išlaidos:
2020 m. – 108 tūkst. eurų.
2021 m. – 118,7 tūkst. eurų.
Padidėjo 9,9 % dėl pakilusios elektros
ir dujų kainos.
3.3.3. Įvertinta galimybė esamų
trenerių darbo sutarčių keitimui į
sutartis už teikiamas paslaugas
(priedas 1).
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4. Sportininkų rengimo sąlygų
gerinimas.

4.1. Didesnių finansinių resursų
skyrimas sportiniam mokomajam
darbui.

Rezultatas:
4.1.1. Šalies rintinei atstovaujančių
įstaigos sportininkų skaičius:
2020 m. – 5 sportininkai
2021 m. – 9 sportininkai.
Padidėjimas: 90 %. Pastaba: 4 iš 9
akademijos auklėtinių neturėjo
galimybės atstovauti šalies rinktinę,
nes dėl pandemijos buvo atšauktas 16
m. jaunių Europos teniso čempionatas
ir Europos Winter Cup čempionatas.
4.1.2. Finansavimas sportiniam
mokomajam darbui (iš įstaigos
resursų):
2020 m. – 41,8 tūkst. eurų,
2021 m. – 38,7 tūkst. lt. t.y.
Sumažėjo 7,4 %, dėl pandemijos
ribojimų – atšauktų varžybų. Taip pat
metų pabaigoje dėl pabrangusių dujų
buvo perskirstytos lėšos įsiskolinimui
už dujas padengti.

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. Sudarytos naujos
bendradarbiavimo sutartys 2021 m. 3, taip pat buvo pradėtas vystyti
Lietuvos teniso sąjungos ir
Tarptautinės teniso federacijos
projektas „Junior tennis initiative“,
kurio metu 2021 m. bendradarbiauta
su 17 ikimokyklinio ir pradinio
ugdymo įstaigomis, o pačios
bendradarbiavimo sutartys pasirašytos
2022 m. sausio-vasario mėnesiais
pradėjus vykdyti praktinius pažintinius
užsiėmimus vaikams ir mokymus
mokytojams. Projekte dalyvavo 100 %
įstaigos trenerių.
5.1.2. 2021 m. su teniso sporto šaka
supažindinti – 240 moksleivių,
ikimokyklinukų ir privataus sektoriaus
atstovų.
5.1.3. Pasirašyta sutartis su Šiaulių
Dainų progimnazija kūno kultūros
pamokoms organizuoti Šiaulių teniso
akademijos kortuose laisvu nuo
treniruočių metu. Taip pat buvo
vykdomos pažintinės teniso
treniruočių pamokėlės (Dainų
progimnazijos moksleiviai).
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6. Neįgaliųjų sporto plėtojimas.

6.1. Neįgaliųjų sporto bendruomenės
įtraukimas į teniso sporto šaką.

Rezultatas:
6.1.1. Atlikta analizė ir nustatyta, kad
neįgaliųjų teniso vystymui Šiauliuose
reikalinga esamų teniso kortų
infrastruktūros modernizacija.
Duomenys pateikti sporto skyriui
(reikalingas liftas, tualetas, įėjimo į
pastatą modernizacija). “Wheelchair
tennis” (tenisas neįgaliųjų vežimėlyje
su judėjimo negalia turintiems
asmenims) – parolimpinė rungtis
įtraukta ir į šių metų Tokyo žaidynių
programą. Nuo 1997 metų neįgaliųjų
tenisas integruotas į Tarptautinę teniso
federaciją. Lietuvoje neįgaliųjų tenisas
atsirado 2009 m. pabaigoje, įvykus
konferencijai “Neįgaliųjų teniso
perspektyvos Lietuvoje”. Treniravimo
specifika, atsiradus poreikiui būtu
aptarta ir sudaryta bendradarbiaujant
su Lietuvos Neįgaliųjų teniso klubu.
6.1.2. Formuoti neįgaliųjų teniso
sportinę grupę bus galima tik
modernizavus infrastruktūrą. Aptartos
galimybės su Šiaulių neįgaliųjų sporto
klubais dėl bendradarbiavimo ir
neįgaliųjų teniso vystymo.

8. Įstaigos 2021-2023 metų strateginio veiklos plane 2021 - iesiems metams suplanuotos veiklos
(tikslų ir priemonių įgyvendinimo rezultatai):
Tikslas, uždaviniai, priemonės

1. Tikslas: plėtoti teniso sporto šaką
Šiaulių mieste (Priemonės kodas: 11).
1.1. Uždavinys: organizuoti
nacionalinio ir tarptautinio lygmens
sporto renginius bei sudaryti galimybę
sportininkams deramai pasirengti bei
dalyvauti nacionaliniuose ir
tarptautiniuose turnyruose išvykose.
1.1.1. Priemonė: vykdyti miesto, šalies
teniso renginius.
1.1.2. Priemonė: vykdyti tarptautinius
teniso renginius.
1.1.3. Priemonė: siųsti geriausius
mokyklos auklėtinius ir trenerius į
šalies varžybas ir tarptautines varžybas.
1.1.4. Priemonė: siųsti geriausius
mokyklos auklėtinius ir trenerius į
pasirengimo stovyklas.

Siekiniai (rezultato vertinimo,
produkto kriterijaus pavadinimas ir
mato vienetas)

Siekinių įgyvendinimo faktas

1.1.1.1. Surengtų nacionalinių sporto
renginių sk. - (14).

1.1.1.1.1. Surengtų nacionalinių sporto
renginių sk. – 8.

1.1.1.2. Surengtų nacionalinių sporto
renginių dalyvių sk. – (500).

1.1.1.2.1. Surengtų nacionalinių sporto
renginių dalyvių sk. – 240.

1.1.1.3. Akademijos sportininkų,
dalyvaujančių šalies varžybose sk. –
(50).
1.1.2.1. Surengtų tarptautinių sporto
renginių sk. – (6).

1.1.1.3.1. Akademijos sportininkų,
dalyvaujančių šalies varžybose sk. –
51.
1.1.2.1.1. Surengtų tarptautinių sporto
renginių sk. – 5.

1.1.2.2. Surengtų tarptautinių sporto
renginių dalyvių sk. – (600).

1.1.2.2.1. Surengtų tarptautinių sporto
renginių dalyvių sk. – 419.

1.1.2.3. Akademijos sportininkų,
dalyvaujančių tarptautinėse varžybose
sk. – (15).

1.1.2.3.1. Akademijos sportininkų,
dalyvaujančių tarptautinėse varžybose
sk. – 15.

1.1.3.1. Lietuvos Respublikos
čempionatuose laimėta 1-3 vietų sk. –
(30).

1.1.3.1.1. Lietuvos Respublikos
čempionatuose laimėta 1-3 vietų sk. –
19.
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1.2. Uždavinys: užtikrinti optimalų
teniso sporto šakos rengimo
prieinamumą. Didinti teniso sporto
šakos populiarumą, prieinamumą.
1.2.1. Priemonė: vykdyti pradinio,
meistriškumo ugdymo, meistriškumo
tobulinimo ir didelio meistriškumo,
neformaliojo ugdymo grupių
programas.
1.2.2. Priemonė: kelti darbuotojų
kvalifikaciją.
1.2.3. Priemonė: paslaugų lankytojams
modernizavimas (internetinė paslaugų
rezervacija, papildomas inventorius).
1.2.4. Priemonė: organizuoti sporto
visiems, pažintinius teniso renginius.

1.3. Uždavinys: užtikrinti efektyvų
teniso akademijos aplinkos (ūkio)
funkcionalumą ir atnaujinti
infrastruktūrą.
1.3.1. Priemonė: teniso akademijos
ūkio dalies užtikrinimas
(aptarnaujančio personalo išskyrus
trenerius, direktorių ir pavaduotoją).
1.3.2. Priemonė: teniso akademijos
aplinkos ir ūkio priežiūros bei
komunalinio aptarnavimo užtikrinimas.
1.3.3. Priemonė: teniso kortų pastato
Gardino g. 8 vandentiekio vamzdynų
renovavimas.
1.3.4. Priemonė: teniso kortų pastato
Gardino g. 8 dujinių spindulinių
šildytuvų modernizacija.
1.3.5. Priemonė: teniso kortų apsaugos

1.1.3.2. Europos čempionate iškovotų
1-6 vietų ir pasaulio čempionate, taurės
varžybose iškovotų 1-10 vietų sk. –
(30).
1.1.4.1. Akademijos sportininkai
dalyvaujantys pasirengimo stovyklose
sk. – (10).

1.1.3.2.1. Europos čempionate iškovotų
1-6 vietų ir pasaulio čempionate, taurės
varžybose iškovotų 1-10 vietų sk. – 31.

1.2.1.1. Pradinio rengimo grupių
sportininkų skaičius sk. – (166).

1.2.1.1.1. Pradinio rengimo grupių
sportininkų skaičius sk. – 198.

1.2.1.2. Neformaliojo rengimo grupių
sportininkų skaičius sk. - (30).

1.2.1.2.1. Neformaliojo rengimo grupių
sportininkų skaičius sk. – 40.

1.2.1.3. Meistriškumo tobulinimo,
ugdymo ir didelio meistriškumo grupių
sportininkų skaičius sk. - (42).

1.2.1.3.1. Meistriškumo tobulinimo,
ugdymo ir didelio meistriškumo grupių
sportininkų skaičius sk. – 28.

1.2.2.1. Darbuotojų dalyvavusių
kvalifikacijos kėlimo kursai,
seminaruose skaičius (kartai) sk. – (8).

1.2.2.1.1. Darbuotojų dalyvavusių
kvalifikacijos kėlimo kursai,
seminaruose skaičius (kartai) sk. – 8.

1.2.3.1. Internetinės įstaigos teikiamų
paslaugų rezervacijos pardavimo
diegimas sk.– (0).

1.2.3.1.1. Internetinės įstaigos teikiamų
paslaugų rezervacijos pardavimo
diegimas sk.– 0.

1.2.3.2. Teniso kamuoliukų mašina sk.
– (0).

1.2.3.2.1. Teniso kamuoliukų mašina
sk. – 2.

1.2.3.3. Specialūs teniso įrenginiai ir
raketės pradedantiesiems sk. - (40).

1.2.3.3.1. Specialūs teniso įrenginiai ir
raketės pradedantiesiems sk. – 50.

1.2.4.1. Sporto (teniso) visiems
renginių sk. - (1)

1.2.4.1.1. Sporto (teniso) visiems
renginių sk. – 0.

1.2.4.2. Dalyvių sporto (teniso) visiems
sk. - (100).

1.2.4.2. Dalyvių sporto (teniso) visiems
sk. – 0.

1.3.1.1. Etatų skaičius vnt. - (13,2).

1.3.1.1.1. Etatų skaičius vnt. – 10,35.

1.3.2.1. Akademijos pastatų
prižiūrimas plotas kv. m. - (8018).

1.3.2.1.1. Akademijos pastatų
prižiūrimas plotas kv. m. – 8018.

1.3.2.1. Akademijos prižiūrima
teritorija kartu su lauko aikštynais ha (3,9).

1.3.2.1.1. Akademijos prižiūrima
teritorija kartu su lauko aikštynais ha 3,9.

1.3.3.1. Vandentiekio vamzdynų
renovavimas proc. - (0).

1.3.3.1.1. Vandentiekio vamzdynų
renovavimas proc. – 5.

1.3.4.1. Šildytuvų einamasis remontas,
modernizacija proc. - (0).

1.3.4.1.1. Šildytuvų einamasis
remontas, modernizacija proc. – 0.

1.1.4.1.1. Akademijos sportininkai
dalyvaujantys pasirengimo stovyklose
sk. – 15.
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sistemos modernizacija.
1.3.6. Priemonė: lauko kortų aikštelių
einama priežiūra.
1.3.7. Priemonė: teniso kortų pastato
Gardino g. 10 (persirengimo namelio)
remontas.
1.3.8. Priemonė: sporto infrastruktūros
neįgaliesiems pritaikymas.

1.3.5.1. Lauko ir uždarų teniso kortų
apsaugos sistemos įdiegimas su vaizdo
stebėjimo kameromis proc. - (25).

1.3.5.1.1. Lauko ir uždarų teniso kortų
apsaugos sistemos įdiegimas su vaizdo
stebėjimo kameromis proc. – 75.

1.3.6.1. Lauko kortų dangos
atnaujinimas (kasmet) proc. - (0).

1.3.6.1.1. Lauko kortų dangos
atnaujinimas (kasmet) proc. – 0.

1.3.6.2. Aikštelės tinklų atnaujinimas ir
linijų atnaujinimas (kasmet) proc. - (0).

1.3.6.2.1. Aikštelės tinklų atnaujinimas
ir linijų atnaujinimas (kasmet) proc. –
0.

1.3.7.1. Stogo remontas, atlikta darbų
proc. – (0).

1.3.7.1.1. Stogo remontas, atlikta darbų
proc. – 0.

1.3.7.2. Vandens šildytuvas vnt. – (1).

1.3.7.2.1. Vandens šildytuvas vnt. – 1.

1.3.8.1. Techninio projekto parengimas
proc. (0).

1.3.8.1.1. Techninio projekto
parengimas proc. – 0.

1.3.8.2. Rangos darbai. Atlikta darbų
proc. (0).

1.3.8.2.1. Rangos darbai. Atlikta darbų
proc. – 0.

III SKYRIUS
ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATAI
9. Sporto pasiekimai:
9.1. pasaulio, Europos čempionatų, pirmenybių varžybose:
Sporto šakos pavadinimas

Lauko tenisas
Iš viso:

Pasaulio čempionato varžybose
užimta 1–20 vieta
2020 metai
2021 metai
0
0
0
0

Europos čempionato varžybose
užimta 1–10 vieta
2020 metai
2021 metai
0
1
0
1

9.2. šalies čempionatuose, pirmenybėse, taurės varžybose:
Sporto šakos pavadinimas

Lauko tenisas
Iš viso:

Lietuvos čempionato / pirmenybių /
taurės suaugusiųjų / jaunimo
varžybose
užimta 1–3 vieta
2020 metai
2021 metai
14
6
14
6

Lietuvos čempionato / pirmenybių / taurės
jaunių / jaunučių varžybose
užimta 1–3 vieta
2020 metai
20
20

9.3. parengti rinktinės nariai:
Rinktinės pavadinimas
Olimpinės rinktinės kandidatai
Olimpinės pamainos rinktinės
Suaugusiųjų rinktinė

2020 metai
1

2021 metai
3
5

2021 metai
13
13
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Jaunimo rinktinė
Jaunių rinktinė

2
2
5

Iš viso

2
2
12

10. Organizuoti renginiai (įskaitant bendradarbiavimą su kitomis sporto organizacijomis):
Įvyko 3 iš 4 planuotų Europos teniso asociacijos turnyrų. 1 suplanuotas turnyras neįvyko dėl Covid19 pandemijos;
Įvyko 2 Tarptautinės teniso federacijos turnyrai;
Įvyko 8 nacionalinės varžybos, iš kurių 2 yra Lietuvos skirtingų amžiaus grupių čempionatai. Dėl
Covid-19 pandemijos neįvyko 5 suplanuotos nacionalinės varžybos.
10.1. Europos, pasaulio čempionatai, pirmenybės:

Renginio pavadinimas

2020 metai
Dalyvių sk. Vals- Žiūrovų
tybių sk.
sk.

Davis Cup LietuvaPortugalija

12

2

2000

Renginio pavadinimas

2021 metai
Dalyvių Valssk.
tybių sk.

Neįvyko

0

0

Žiūrovų
sk.
0

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

Renginio pavadinimas

2020 metai
Dalyvių sk. Valsty- Žiūrovų
bių sk.
sk.

Europos teniso asociacijos
jaunių 14 m. ir jaun.
turnyras „Toyota Cup 2020“.
Europos teniso asociacijos
jaunių 16 m. ir jaun. turnyras
„Toyota Cup 2020“.
Neįvyko dėl Covid-19
pandemijos.
Neįvyko dėl Covid-19
pandemijos.
Tarptautinės teniso
federacijos 18 m. ir jaun.
turnyras “Šiauliai Open”.
Tarptautinės teniso
federacijos 18 m. ir jaun.
turnyras “Šiauliai J5”.

100

10

150

100

8

150

0

0

0

0

0

0

100

24

200

60

10

0

Renginio pavadinimas

2021 metai
Dalyvių
sk.

Neįvyko dėl Covid-19
pandemijos
Europos teniso asociacijos
turnyras "Siauliai U16"
(vasaris)
Europos teniso asociacijos
turnyras "Siauliai U16"
(birželis)
Europos teniso asociacijos
turnyras "Siauliai U14"
Tarptautinės teniso
federacijos 18 m. ir jaun.
turnyras “Šiauliai Open”.
Tarptautinės teniso
federacijos 18 m. ir jaun.
turnyras “Šiauliai J5”.

10.3. šalies sporto renginių skaičius: 2020 metai – 10, 2021 metai - 8;
10.4. miesto sporto renginių skaičius: 2020 metai - 3, 2021 metai – 5.

Valsty- Žiūrobių sk. vų sk.

0

0

0

75

11

0

53

7

30

97

10

50

104

29

0

90

15

50
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11. Projektų įgyvendinimas:
Projekto pavadinimas

Nevykdyta

Skirta lėšų
2020 metais (Eur)
Neskirta

Panaudota lėšų
2021 metais
(Eur)
Neskirta

Atlikti darbai /
pasiektas rezultatas
-

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.), siekiant efektyviau ir patogiau organizuoti teniso aikštelių nuomos paslaugą būtina įdiegti
teniso aikštelių rezervacijos – nuomos internetinę programėlę;
12.1.2. sportininkų karjeros tęstinumo baigus bendrojo lavinimo mokyklas užtikrinimas;
12.1.3. 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;
12.1.4. dėl šalyje paskelbto karantino ir apribojimų sportui krenta sportuojančių vaikų
motyvacija treniruotis. Didelis šalies ir miesto užsikrėtimų Covid –19 liga skaičius išbalansuoja
sportinio rengimo procesą – treniruočių organizavimą, varžybų organizavimą ir dalyvavimą jose.
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. Esant galimybei 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.
12.2.6. 2020 -2021 m. akademijoje sporto rėmimo fondo bei miesto lėšomis pagerintos sąlygos
siekti aukštų sportinių rezultatų - įrengta treniruoklių salė, įgyti dviračių treniruokliai,
profesionalios kamuoliukų mėtymo mašinos „patrankos“.
12.2.7. Nuolatinis bendradarbiavimas su Lietuvos teniso sąjunga organizuojant turnyrus,
trenerių mokymus, kitus projektus.
12.3. Tobulintinos sritys:
12.3.1. rėmėjų, partnerių prisidėjimo didinimas.
12.3.2. 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.
12.4. 2021 metais įstaiga skundų negavo.
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13. Įstaigos veiklos išorės vertinimas:
Išorės vertinimą / patikrinimą
atlikusios institucijos
pavadinimas
Patikrinimų nebuvo

Vertintos, tikrintos įstaigos Įstaigos vadovo pastangos
veiklos sritys ir patikrinimo tobulinant išorės vertinimo,
rezultatai
patikrinimo rezultatus

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, darželių salėse integruojant teniso
būrelį ugdymo įstaigose. Bendradarbiaujant su Lietuvos teniso sąjunga ir Tarptautine teniso
federacija 2020-2021 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. Taip pat siekiant
efektyviau ir patogiau organizuoti teniso aikštelių nuomos paslaugą būtina įdiegti teniso
aikštelių rezervacijos – nuomos internetinę programėlę;
14.2. 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.
14.3. 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.
________________________

