Šiaulių m. savivaldybės biudžetinė įstaiga Šiaulių teniso akademija
(valstybės ar savivaldybės įstaigos pavadinimas)

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

VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA
2022 m. vasario 10 d. Nr. ________
(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

Siektini rezultatai

1.1. Tarptautinių ir šalies 1. Plėtoti teniso
sporto renginių kokybės sporto
šaką
gerinimas.
svarbiausius šalies
teniso
renginius
organizuojant
Šiaulių mieste.

Nustatyti rezultatų vertinimo
rodikliai (kiekybiniai,
kokybiniai, laiko ir kiti
rodikliai, kuriais
vadovaudamasis tiesioginis
Pasiekti rezultatai
darbuotojo vadovas/į pareigas
priimantis ar jo įgaliotas
asmuo vertina, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)
1. Bendradarbiaujant su šalies 1. Bendradarbiaujant su šalies
sporto
šakos
federacija
sporto šakos federacija
suorganizuoti šiuos renginius
suorganizuota didžioji dalis
(I-IV ketv.):
planuotų renginių:
 Daviso taurės mačas;
 Daviso taurės mačas 2021 vyko ne
 Federacijų
taurės
Lietuvoje;
mačas;
 Federacijų taurės mačas (nuo 2021,
 Europos
teniso
pakeistas pav. į “Billie Jean Cup”)
asociacijos turnyrai;
įvyko Vilniuje, nes buvo vykdomos
 Tarptautinės
teniso
II ir III grupės varžybos, o dėl
federacijos turnyrai;
didelio komandų skaičiaus (27
 Nacionalinės
nacionalinės komandos) ir
varžybos.
nepakankamos infrastruktūros
Šiauliuose organizuoti renginio
2. Įvertinti varžybų viešinimo
nebuvo įmanoma.
galimybes. Viešų pranešimų
spaudoje ir el. erdvėje  Europos teniso asociacijos turnyrai
– įvyko 3 iš 4 turnyrų. Vienas
padidėjimas 5 %.
Įvertintos žiūrovų skaičiaus
turnyras dėl pandemijos atšauktas.
augimo/mažėjimo tendencijos.  Įvyko 2 iš 2 planuotų Tarptautinės
Pateiktos
įžvalgos
ir
teniso federacijos turnyrų.
pasiūlymai tobulinimui.
 Įvykdytos 6 nacionalinės varžybos
Duomenis
pateikti
ir 2 Lietuvos čempionatai. Dėl
savivaldybės Sporto skyriui
pandemijos atšauktos 5
(IV ketv.).
nacionalinės varžybos.
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1.2.
Teniso
kortų 1. Pagerinti teniso
pastato
infrastruktūros gerinimas. kortų
energetinį
efektyvumą.

1. Pateikti paskaičiavimus
finansavimui
bei
esant
finansavimui
paruošti
techninio projekto dėl rangos
darbų vykdymo atnaujinimą,
2.
Įstaigos uždarų teniso kortų pastato
infrastruktūros
sienų apšiltinimo renovacijai,
pritaikymas
pamatų
hidroizoliacijai,
neįgaliesiems.
dujinių šildytuvų keitimui (IIIV ketv.).

2. Varžybų viešinimo vertinimas.
Facebook ir Akademijos puslapio
pranešimų skaičius:
2020 m. – 172 pranešimai;
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.
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. Finansavimas techniniam projektui
2. Esant finansavimui ir neskirtas.
techniniam projektui parengti
paraišką Sporto rėmimo fondui 3. Pateikta informacija apie
uždarų teniso kortų pastato inftrastruktūros pritaikymo trūkumus.
sienų apšiltinimo renovacijai, Detalius paskaičiavimus galima
pamatų
hidroizoliacijai, atlikti tik esant techniniam projektui.
dujinių šildytuvų keitimui (III- Techniniam projektui finansavimas
IV ketv.).
neskirtas.
3. Pateikti paskaičiavimus
finansavimui
bei
esant
finansavimui paruošti techninį
projektą dėl rangos darbų
vykdymo uždarų teniso kortų
esamos
infrastruktūros
pritaikymui neįgaliesiems.
1.3.
Įstaigos
ūkinės 1.
1. Už teikiamas paslaugas 1. Pajamos už paslaugas:
veiklos efektyvinimas.
Siekti efektyvesnio gaunamų pajamų padidinimas 2020 m. – 83 tūkst. eurų.
įstaigos
resursų 5 % (IV ketv.) lyginant su 2021 m. – 93,1 tūkst. eurų.
2020 m.
panaudojimo.
Padidėjo 12,2 %.
2. Ūkio išlaidų mažinimas ne 2. Ūkio išlaidos:
mažiau kaip 3 % (IV ketv.).
2020 m. – 108 tūkst. eurų.
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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.).
1.4. Sportininkų rengimo 1.
Didesnių 1.
Šalies
rinktinei
atstovaujančių
įstaigos
sąlygų gerinimas.
finansinių resursų
sportininkų
skaičiaus
skyrimas
padidėjimas 10 % (IV ketv.).
sportiniam
mokomajam
2. Padidintas finansavimas
darbui.
sportiniam mokomajam darbui
(iš įstaigos resursų) ne mažiau
kaip 3 % lyginant su 2020 m.
(IV ketv.).

2021 m. – 118,7 tūkst. eurų.

Padidėjo 9,9 % dėl pakilusios
elektros ir dujų kainos.
3. Įvertinta galimybė esamų trenerių
darbo sutarčių keitimui į sutartis už
teikiamas paslaugas (priedas 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.
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 % . Sumažėjo, dėl
pandemijos ribojimų – atšauktų
varžybų. Taip pat metų pabaigoje
dėl pabrangusių dujų buvo
perskirstytos lėšos įsiskolinimui
už dujas padengti.
1.5. Bendradarbiavimo su 1. Ikimokyklinių,
socialiniais
partneriais mokyklinių,
plėtojimas.
aukštojo
mokslo
įstaigų
bei
privataus sektoriaus
supažindinimas su
teniso sporto šaka.

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 (III-IV ketv).

1. 2021 m. sudarytos 3 naujos
bendradarbiavimo sutartys, tačiau
2021 m. 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.
2. 2021 m. su teniso sporto šaka
supažindinti – 240 moksleivių,
ikimokyklinukų ir privataus
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sektoriaus atstovų.

1.6. Neįgaliųjų
plėtojimas.

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

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. 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).
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
vežymėlyje su judėjimo negalia
turintiems asmenims) – parolimpinė
rungtis įtraukta ir į šių metų Tokyo
žaidynių programą. Nuo 1997 metų
neįgalijų 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
Neįgalijų teniso klubu.
2. Formuoti neįgaliųjų teniso sportinę
grupę bus galima tik modernizavus
infrastruktūrą. Aptartos galimybės su
Šiaulių neįgaliųjų sporto klubais dėl
bendradarbiavimo ir neįgaliųjų teniso
vystymo.

2. Einamųjų metų užduotys
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys)
Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai
(kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti
Einamųjų metų veiklos užduotys /
rodikliai, kuriais vadovaudamasis
Siektini rezultatai
einamųjų metų užduotys
tiesioginis darbuotojo vadovas/į pareigas
priimantis ar jo įgaliotas asmuo vertina, ar
nustatytos užduotys įvykdytos)
2.1. Tarptautinių ir šalies sporto 1. Plėtoti teniso sporto šaką 1. Bendradarbiaujant su šalies sporto šakos
renginių kokybės gerinimas.
svarbiausius
šalies
teniso federacija suorganizuoti šiuos renginius (Irenginius organizuojant Šiaulių IV ketv.):
 Daviso taurės mačas;
mieste.
 Federacijų taurės mačas;
 Europos teniso asociacijos turnyrai;
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Tarptautinės
teniso
turnyrai;
Nacionalinės varžybos.

federacijos

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.).
2.2. Bendradarbiavimo su socialiniais 1. Ikimokyklinių, mokyklinių, 1. Sudaryti bendradarbiavimo sutartis su
partneriais plėtojimas.
aukštojo mokslo įstaigų bei socialiniais partneriais, ne mažiau kaip 5
privataus
sektoriaus naujos įstaigos (III ketv.).
supažindinimas su teniso sporto
2. Supažindinti su teniso sporto šaka ne
šaka.
mažiau kaip 200 moksleivių ar privataus
sektoriaus atstovų (III-IV ketv.).

2.3. Sportininkų rengimo sąlygų
gerinimas.

2.4.
Įstaigos
efektyvinimas.

ūkinės

3. Esant galimybei pritraukti švietimo įstaigą
(mokyklos, darželiai) vykdyti pažintines ar
fizinio aktyvumo pamokas įstaigoje (III-IV
ketv).
1. Didesnių finansinių resursų 1. Šalies rinktinei atstovaujančių įstaigos
skyrimas sportiniam mokomajam sportininkų skaičiaus padidėjimas 10 % (IV
ketv.).
darbui.

veiklos 1. Siekti efektyvesnio
resursų panaudojimo.

2. Padidintas finansavimas sportiniam
mokomajam darbui (iš įstaigos resursų) ne
mažiau kaip 3 % lyginant su 2021 m. (IV
ketv.).
įstaigos 1. Už teikiamas paslaugas gaunamų pajamų
padidinimas 5 % (IV ketv.) lyginant su 2021
m.
2. Bendradarbiaujant su miesto savivaldybe
įdiegti elektroninę teniso aikštelių nuomos
bei lankomumo apskaitos sistemas (II-IV
ketv.).

3. Pateikti paskaičiavimus ir parengti techninį
projektą dėl teniso akademijos pastato
apsaugos modernizavimo – signalizacijos
įdiegimo atsisakant fizinės apsaugos naktį
(sargų).
(II ketvirtis)
2.5. Teniso kortų infrastruktūros 1. Pagerinti teniso kortų pastato 1. Pateikti paskaičiavimus finansavimui bei
energetinį efektyvumą.
esant finansavimui paruošti techninio
gerinimas.
projekto dėl rangos darbų vykdymo
2.
Įstaigos
infrastruktūros atnaujinimą, uždarų teniso kortų pastato
pritaikymas neįgaliesiems.
sienų apšiltinimo renovacijai, pamatų
hidroizoliacijai, dujinių šildytuvų keitimui
(II-IV ketv.).
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2. Esant finansavimui ir technininiam
projektui parengti paraišką Sporto rėmimo
fondui uždarų teniso kortų pastato sienų
apšiltinimo
renovacijai,
pamatų
hidroizoliacijai, dujinių šildytuvų keitimui
(III-IV ketv.).
3. Lauko teniso kortų esančių Lukauskio g. 7
ilgalaikės nuomos sutarties sąlygų 2023 m.
parengimas ir koregavimas įtraukiant pastato
(persirengimo patalpų) įrengimui ir seno
pastato likvidavimui (III-IV ketv.).

2.6. Neįgaliųjų sporto plėtojimas.

4. Pateikti paskaičiavimus finansavimui bei
esant finansavimui paruošti techninį projektą
dėl rangos darbų vykdymo uždarų teniso
kortų esamos infrastruktūros pritaikymui
neįgaliesiems (III-IV ketv.).
1.
Neįgaliųjų
sporto 1. Sudaryti bendradarbiavimo sutartį(-is) su
bendruomenės įtraukimas į teniso Šiaulių miesto neįgaliųjų sporto klubais.
sporto šaką.
2. Esant galimybei formuoti neįgaliųjų arba
mišrią sportinę teniso grupę 1-2 sportininkai
su negalia (III-IV ketv.).
3. Paraiškos sporto rėmimo fondui
pateikimas neįgaliųjų teniso inventoriui –
vėžimėliams įsigyti (IV ketv.).

3. 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;

II SKYRIUS
PASIEKTŲ REZULTATŲ, GEBĖJIMŲ VYKDYTI FUNKCIJAS VERTINIMAS IR
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS
4. Pasiektų rezultatų vykdant metines užduotis vertinimas
Metinių užduočių
įvykdymo aprašymas
4.1. Darbuotojas / biudžetinės įstaigos vadovas įvykdė metines užduotis
ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius
4.2. Darbuotojas / biudžetinės įstaigos vadovas iš esmės įvykdė metines
užduotis pagal sutartus vertinimo rodiklius
4.3. Darbuotojas / biudžetinės įstaigos vadovas įvykdė tik kai kurias
metines užduotis pagal sutartus vertinimo rodiklius
4.4. Darbuotojas / biudžetinės įstaigos vadovas neįvykdė metinių
užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius

Pažymimas atitinkamas
langelis
Labai gerai – 4 x
Gerai – 3 ☐
Patenkinamai – 2 ☐
Nepatenkinamai – 1 ☐

5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas
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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,
atliekant funkcijas ir siekiant rezultatų
PAŽYMIMAS LANGELIS, ATITINKANTIS GEBĖJIMŲ
ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS
FUNKCIJAS VERTINIMŲ VIDURKĮ

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

1☐

2☐

3x

4☐

1☐

2☐

3☐

4x

1☐

2☐

3☐

4x

6. Pasiūlymai, kaip darbuotojui / biudžetinės įstaigos vadovui tobulinti kvalifikaciją
(esant poreikiui nurodoma, kokie mokymai siūlomi)
6.1. Vadybos kompetencijų tobulinimas;

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

Kuruojančio skyriaus vedėjo rekomendacija dėl įstaigos vadovo vertinimo: Įstaigos
vadovas įvykdė numatytas užduotis. Įstaigoje rengiami sportininkai sudaro pagrindinę dalį
šalies sporto šakos rinktinės sudėties. Organizacija vykdo pagrindinius šalies tarptautinius
renginius. Pagerinta ūkinė-komercinė veikla – suteikta daugaiu paslaugų gyventojams ir
socialiniams partneriams.
2021 m. Spalio mėnesį įstaiga pradėjo diegti kokybės valdymo metodus.
Siūlau vadovo veiklą vertinti labai gerai skiriant 40 proc. pastoviosios dalies atlyginimo
dydžio priedą.
________________________________________
(Kuruojančio skyriaus pavadinimas, pareigos)

___________
(parašas)

______________
(vardas ir pavardė)

Su veiklos vertinimo išvada ir siūlymais susipažinau ir sutinku / nesutinku, pokalbyje dalyvavau / nedalyvavau:
(ko nereikia, išbraukti)
(ko nereikia, išbraukti)
________________________________________
(darbuotojų atstovavimą įgyvendinančio asmens pareigos)

___________
(parašas)

______________
(vardas ir pavardė)

8. Vertinimo pagrindimas ir siūlymai: _________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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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)
________________________________________
(darbuotojo / biudžetinės įstaigos vadovo pareigos)

___________
(parašas)

______________
(vardas ir pavardė)

Sutinku / nesutinku, kad vertinimo procedūra būtų vykdoma pakartotinai:
(ko nereikia, išbraukti)
___________________________________________
(darbuotojo / biudžetinės įstaigos vadovo pareigos)

________________
(parašas)

_________________
(vardas ir pavardė)

