Šiaulių teniso akademija
(valstybės ar savivaldybės įstaigos pavadinimas)

Direktorius Mindaugas Šerepka
(darbuotojo / biudžetinės įstaigos vadovo pareigos, vardas ir pavardė)

VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA
2021-01-18 Nr.1
(data)

________Šiauliai_________
(sudarymo vieta)

I SKYRIUS
PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZULTATAI
1. Pagrindiniai praėjusių kalendorinių metų veiklos rezultatai
(pildo darbuotojas / biudžetinės įstaigos vadovas)

Metinės veiklos
užduotys / metinės
užduotys

1.1. Tarptautinių
ir šalies sporto
renginių kokybės
gerinimas.

Siektini rezultatai

1. Plėtoti teniso
sporto
šaką
svarbiausius šalies
teniso
renginius
organizuojant
Šiaulių mieste.

Nustatyti rezultatų vertinimo
rodikliai (kiekybiniai,
kokybiniai, laiko ir kiti
rodikliai, kuriais
vadovaudamasis tiesioginis
darbuotojo vadovas (toliau –
vadovas) / savininko teises ir
pareigas įgyvendinančios
institucijos vadovas ar jo
įgaliotas asmuo (toliau –
institucijos vadovas ar jo
įgaliotas asmuo) vertins, ar
nustatytos užduotys
įvykdytos)

1. Bendradarbiaujant su
šalies
sporto
šakos
federacija
suorganizuoti
šiuos
renginius (I-IV
ketv.):
 Daviso
taurės
mačas;
 Federacijų taurės
mačas;
 Europos
teniso
asociacijos
turnyrai;
 Tarptautinės teniso
federacijos
turnyrai;
 Nacionalinės
varžybos.

Pasiekti rezultatai

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 trys
Lietuvos skirtingų amžiaus
grupių čempionatai. Dėl
covid-19
pandemijos
neįvyko 8 suplanuotos
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2. Įvertinti varžybų
viešinimo galimybes.
Viešų pranešimų spaudoje
ir el. erdvėje padidėjimas
5 %.
Įvertintos
žiūrovų
skaičiaus
augimo/mažėjimo
tendencijos.
Pateiktos
įžvalgos ir pasiūlymai
tobulinimui.
Duomenis
pateikti
savivaldybės
Kūno
kultūros ir sporto skyriui
(IV ketv.).

nacionalinės varžybos.
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
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1.2. Teniso kortų 1. Pagerinti teniso
kortų
pastato
infrastruktūros
energetinį
gerinimas.
efektyvumą.

1. Pateikti paskaičiavimus
bei esant finansavimui
paruošti techninį projektą
dėl
rangos
darbų
vykdymo, uždarų teniso
kortų
pastato
sienų
apšiltinimo
renovacijai,
pamatų
hidroizoliacijai.
(III-IV ketv.).

2. Pateikti paskaičiavimus
finansavimui bei esant
finansavimui
paruošti
techninį
projektą
dėl
rangos darbų vykdymo,
uždarų
teniso
kortų
vamzdyno ir šildymo
sistemos
(dujinių
šildytuvų) renovacijai. (IIIV ketv.).
1.3.
Įstaigos 1.Siekti efektyvesn 1. Už teikiamas paslaugas
pajamų
ūkinės
veiklos io įstaigos resursų gaunamų
padidinimas 5 %
(IV
efektyvinimas.
panaudojimo.
ketv.).

2. Ūkio išlaidų mažinimas

susitikimų dienos.
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
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. 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.
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.
2. Ūkio išlaidos:
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 2019 m. – 120,5 tūkst.
Eur.
 2020 m. – 108 tūkst.
Eur.
Ūkio išlaidos sumažėjo
10,4
%.
Pastaba:
atsižvelgiant į sumažėjusią
įstaigos veiklą dėl Covid19, sunaudota 6 % mažiau
dujų, 31 % mažiau
elektros, 21 % mažiau
vandens lyginant su 2019
m.
1.4. Sportininkų 1.
Didesnių 1.
Šalies
rinktinei 1. Atstovavimas rinktinei
atstovaujančių
įstaigos (sportininkų skaičius):
rengimo sąlygų finansinių resursų
sportininkų
skaičiaus 2019 m. – 7;
gerinimas.
skyrimas
padidėjimas
(IV
ketv.).
2020 m. - 5.
sportiniam
Sportininkų
skaičius
mokomajam
rinktinėse
sumažėjo
dėl
darbui.
neįvykusių individualių ir
komandinių čempionatų ir
taurės varžybų.
ne mažiau kaip 3 %
(IV ketv.).

2. Padidintas finansavimas
sportiniam
mokomajam
darbui (iš įstaigos resursų)
ne mažiau kaip 3 % (IV
ketv.).

1.5.
Bendradarbiavim
o su socialiniais
partneriais
plėtojimas.

1. Ikimokyklinių,
mokyklinių,
aukštojo
mokslo
įstaigų
bei
privataus
sektoriaus
supažindinimas su

1. Padidinti

bendradarbiavimą
su
socialiniais
partneriais
(moksleivių ar privataus
sektoriaus atstovų). Ne
mažiau kaip 30 %.

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 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.
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 %.
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teniso sporto šaka.

2. Padidinti

supažindintų
su teniso sporto šaka
asmenų
skaičių
(moksleivių ar privataus
sektoriaus atstovų). Ne
mažiau kaip 30 %.

3. Esant

galimybei
pritraukti švietimo įstaigą
(mokyklos,
darželiai)
vykdyti pažintines ar kūno
kultūros
pamokas
įstaigoje.

1.6.
Neįgaliųjų 1.
Neįgaliųjų
sporto plėtojimas. sporto
bendruomenės
įtraukimas į teniso
sporto šaką.

1. Pateikti analizę apie
technines galimybes ir
iššūkius pritaikyti esamą
infrastruktūrą neįgaliųjų
teniso vystymui (II-II
ketv.)

2.
Esant
galimybei
formuoti
neįgaliųjų
sportinę grupę (III-IV
ketv.).

2. Bendradarbiavimo
sutarčių
ir
įstaigos
projektų
pagrindu
supažindinta:
 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.
1. Atlikta analizė ir
užpildyta
paslaugų
prieinamumo
visiems
anketa. Nustatyta, kad
įstaigos
infrastruktūra
nepritaikyta neįgaliesiems.
Pagrindinės problemos –
įėjimai,
tualetai
ir
patekimas į antrą aukštą
nepritaikyti
judėjimo
negalią
turintiems
asmenims.
Reikalinga
įėjimo
(laiptų,
durų)
renovacija, patekimo į
cokolinį
aukštą
(lifto
įrengimas)
renovacija,
tualetų durų angos ir kitų
sanitarinių
įrenginių
renovacija.
2. Įstaigos infrastruktūra
iki
galo
neišvystyta
neįgaliųjų sportui. Norint
pradėti
neįgaliųjų
užsiėmimus
reikalinga
renovacija.
Sportuojančiųjų poreikiai
nėra dideli, tačiau su
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turimu
personalu
(treneriai) būtu galima
bandyti
įtraukti
neįgaliuosius į teniso
sporto šaką ir didinti
sportuojančių neįgaliųjų
aktyvumą.
2. Einamųjų metų užduotys
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys)

Einamųjų metų veiklos
užduotys / einamųjų metų
užduotys

2.1. Tarptautinių ir šalies
sporto renginių kokybės
gerinimas.

2.2. Teniso kortų
infrastruktūros gerinimas.

Siektini rezultatai

1. Plėtoti teniso sporto šaką
svarbiausius šalies teniso
renginius organizuojant Šiaulių
mieste.

1. Pagerinti teniso kortų pastato
energetinį efektyvumą.
2. Įstaigos infrastruktūros
pritaikymas neįgaliesiems.

Nustatyti rezultatų vertinimo
rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai,
laiko ir kiti rodikliai, kuriais
vadovaudamasis vadovas /
institucijos vadovas ar jo įgaliotas
asmuo vertins, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)

1. Bendradarbiaujant su šalies
sporto šakos federacija
suorganizuoti šiuos renginius (IIV ketv.):
 Daviso taurės mačas;
 Federacijų taurės mačas;
 Europos teniso
asociacijos turnyrai;
 Tarptautinės teniso
federacijos turnyrai;
 Nacionalinės varžybos.
2. Įvertinti varžybų viešinimo
galimybes. Viešų pranešimų
spaudoje ir el. erdvėje
padidėjimas 5 %.
Įvertintos žiūrovų skaičiaus
augimo/mažėjimo tendencijos.
Pateiktos įžvalgos ir pasiūlymai
tobulinimui.
Duomenis pateikti savivaldybės
Sporto skyriui (IV ketv.).
1. Pateikti paskaičiavimus
finansavimui bei esant
finansavimui paruošti techninio
projekto dėl rangos darbų
vykdymo atnaujinimą, uždarų
teniso kortų pastato sienų
apšiltinimo renovacijai, pamatų
hidroizoliacijai, dujinių
šildytuvų keitimui (II-IV ketv.).
2. Esant finansavimui ir
technininiam projektui parengti
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2.3. Įstaigos ūkinės veiklos
efektyvinimas.

1. Siekti efektyvesnio įstaigos
resursų panaudojimo.

2.4. Sportininkų rengimo
sąlygų gerinimas.

1. Didesnių finansinių resursų
skyrimas sportiniam
mokomajam darbui.

2.5. Bendradarbiavimo su
socialiniais partneriais
plėtojimas.

1. Ikimokyklinių, mokyklinių,
aukštojo mokslo įstaigų bei
privataus sektoriaus
supažindinimas su teniso sporto
šaka.

paraišką Sporto rėmimo fondui
uždarų teniso kortų pastato sienų
apšiltinimo renovacijai, pamatų
hidroizoliacijai, dujinių
šildytuvų keitimui (III-IV ketv.).
3. Pateikti paskaičiavimus
finansavimui bei esant
finansavimui paruošti techninį
projektą dėl rangos darbų
vykdymo uždarų teniso kortų
esamos infrastruktūros
pritaikymui neįgaliesiems.
1. Už teikiamas paslaugas
gaunamų pajamų padidinimas 5
% (IV ketv.) lyginant su 2020
m.
2. Ūkio išlaidų mažinimas ne
mažiau kaip 3 % (IV ketv.).
3. Numatyti ir įvertinti
galimybės esamų trenerių darbo
sutarčių keitimui į sutartis už
teikiamas paslaugas
(kontraktus). Pateikti
paskaičiavimus ir analizę kaip
sutarčių pakeitimas įtakos
įstaigos veiklą, kokia numatoma
nauda ir grėsmės (II ketv.).
1. Šalies rinktinei atstovaujančių
įstaigos sportininkų skaičiaus
padidėjimas 10 % (IV ketv.).
2. Padidintas finansavimas
sportiniam mokomajam darbui
(iš įstaigos resursų) ne mažiau
kaip 3 % lyginant su 2020 m.
(IV ketv.).
1. Sudaryti bendradarbiavimo
sutartis su socialiniais
partneriais, ne mažiau kaip 5
naujos įstaigos (III ketv.).
2. Supažindinti su teniso sporto
šaka ne mažiau kaip 200
moksleivių ar privataus
sektoriaus atstovų (III-IV ketv.).
3. Esant galimybei pritraukti
švietimo įstaigą (mokyklos,
darželiai) vykdyti pažintines ar
kūno kultūros pamokas įstaigoje
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2.6. Neįgaliųjų sporto
plėtojimas.

1. Neįgaliųjų sporto
bendruomenės įtraukimas į
teniso sporto šaką.

(III-IV ketv).
1. Nustatyti neįgaliųjų
sportininkų integracijos
galimybes į tenisą, neįgaliųjų
parolimpinių teniso rungčių ir
treniravimo specifikos analizė.
Duomenis pateikti Sporto
skyriui (II-III ketv.)
2. Esant galimybei formuoti
neįgaliųjų arba mišrią sportinę
teniso grupę (III-IV ketv.).

3. Rizika, kuriai esant nustatytos einamųjų metų veiklos užduotys / einamųjų metų
užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti neigiamą įtaką šių
užduočių įvykdymui)
(pildoma suderinus su darbuotoju / biudžetinės įstaigos vadovu)
3.1. Neskirtas finansavimas vykdyti projektus;
3.2. Nedarbingumas;
3.3. Federacijos priimti neigiami sprendimai.
3.4. Covid-19 pandemijos suvaržymai.

II SKYRIUS
PASIEKTŲ REZULTATŲ, GEBĖJIMŲ VYKDYTI FUNKCIJAS VERTINIMAS IR
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS
4. Pasiektų rezultatų vykdant metines veiklos užduotis / metines užduotis vertinimas
Metinių veiklos užduočių / metinių užduočių
Pažymimas atitinkamas
įvykdymo aprašymas
langelis
4.1. Darbuotojas / biudžetinės įstaigos vadovas įvykdė metines veiklos
užduotis / metines užduotis ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo
Labai gerai – 4 x
rodiklius
4.2. Darbuotojas / biudžetinės įstaigos vadovas iš esmės įvykdė metines
Gerai – 3 ☐
veiklos užduotis / metines užduotis pagal sutartus vertinimo rodiklius
4.3. Darbuotojas / biudžetinės įstaigos vadovas įvykdė tik kai kurias
metines veiklos užduotis / metines užduotis pagal sutartus vertinimo
Patenkinamai – 2 ☐
rodiklius
4.4. Darbuotojas / biudžetinės įstaigos vadovas neįvykdė metinių veiklos
Nepatenkinamai – 1 ☐
užduočių / metinių užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius

5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas

Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas
vertinimo kriterijai
Pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymas, laikantis
nustatytos tvarkos, tinkamu būdu
Pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymas, atsižvelgiant į
strateginius įstaigos tikslus
Tinkamas turimų žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas,

Pažymimas atitinkamas
langelis:
4 – labai gerai
3 – gerai
2 – patenkinamai
1 – nepatenkinamai
1☐ 2☐ 3☐ 4x

1☐

2☐

3x

4☐

1☐

2☐

3☐

4x

9
atliekant funkcijas ir siekiant rezultatų
PAŽYMIMAS LANGELIS, ATITINKANTIS GEBĖJIMŲ
ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS
FUNKCIJAS VERTINIMŲ VIDURKĮ

1☐

2☐

3☐

4x

6. Pasiūlymai, kaip darbuotojui / biudžetinės įstaigos vadovui tobulinti kvalifikaciją
(nurodoma, kokie mokymai siūlomi)
6.1. Vadybinių kopetencijų tobulinimas;
6.2.

III SKYRIUS
BENDRAS VEIKLOS VERTINIMAS, VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI
7. Bendras veiklos vertinimas
Pažymimas langelis, atitinkantis bendrą pasiektų rezultatų, vykdant užduotis, ir
gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimų vidurkį
Vertinimas

Nepatenkinamai – ☐

Patenkinamai – ☐

Gerai – ☐

Labai gerai – x

8. Kuruojančio skyriaus vedėjo pasiūlymas dėl įstaigos vadovo vertinimo, jo
pagrindimas ir siūlymai:
Sporto skyrius_________________________________
(kuruojančio skyriaus pavadinimas)
Vedėjas_______________________________________
(pareigos)

Gintaras Jasiūnas
(vardas ir pavardė)

___________
(parašas)

Savivaldybės mero rezoliucija___________________________________________________
___________________________________________________________________________
Šiaulių miesto savivaldybės meras

_________

______________

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Su veiklos vertinimo išvada ir siūlymais susipažinau ir sutinku / nesutinku:
(ko nereikia, išbraukti)

(nurodyti punktus, su kuriais nesutinka)
_____________________________
(biudžetinės įstaigos pavadinimas)
_____________________________
(pareigos)

____________
(parašas)

__________________
(vardas ir pavardė)

