
 
Šiaulių regbio ir žolės riedulio akademijos 

Direktoriaus Aivaro Strockio 
 

2022 m. veiklos užduotys, rezultatai ir rodikliai 
 

Užduotys Siektini rezultatai 

Nustatyti rezultatų vertinimo 
rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai, 

laiko ir kiti rodikliai, kuriais 
vadovaudamasis vadovas vertins, ar 
nustatytos užduotys yra įvykdytos) 

2.1. Tarptautinių ir šalies 
sporto renginių kokybės 
gerinimas 

Plėtoti įstaigoje plėtojamas 
sporto šakas organizuojant 
svarbiausius šalies renginius 
Šiaulių mieste. 

- Tarptautinis jaunučių žolės 
riedulio uždarų patalpų turnyras 
„Nepriklausomybės taurė-2022“ 
(I ketvirtis); 
- 2022 m. Europos regbio 
čempionato Trophy diviziono 
varžybos Lietuva – Belgija. (I-II 
ketvirtis);       
- Tarptautinis regbio turnyras 
„Šiauliai7S“. (II ketvirtis); 
- Tarptautinis žolės riedulio ir 
regbio turnyras ,,F.Paškevičiaus 
taurė - 2022“ 
(II- III  ketvirtis);              
- Lietuvos vaikų U-10 žolės 
riedulio finalinės pirmenybės.              
(III ketvirtis); 
- Lietuvos regbio federacijos 
renginys ,,Visų žvaigždžių diena“. 
(IV ketvirtis); 
- Tarptautinis jaunučių regbio 
turnyras „Amber Cup 2022“ (IV 
ketvirtis); 
- 2022 m. Europos regbio 
čempionato Trophy diviziono 
varžybos Lietuva – Šveicarija. (IV 
ketvirtis);                

2.2. Sporto infrastruktūros 
gerinimas.  

Pagerinti ir paįvairinti 
treniruočių ir varžybų 
procesą. 
 

- Parengti pilną regbio (Gardino g. 
14) aikštės ir jos teritorijos 
rekonstravimo projektą Sporto 
rėmimo fondo lėšoms gauti. (I 
ketvirtis); 
- administracinės paskirties ir viešų 
patalpų statybos remonto / apdailos 
darbai. ( I-IV ketvirtis); 
- Visos akademijos teritorijos 
(Pumpučių g.19) aptvėrimas 
segmentine tvora. (II-IV ketvirti); 
 

2.3. Tobulinti įstaigos 
sportininkų rengimo  procesą. 
 
 

Gerinti sporto specialistų 
kvalifikaciją. 
Stiprinti bendradarbiavimą su 
šalies sporto institucijomis.  

- Įstaigoje įdiegtas kkokybės 
valdymo standartas; (I-IV 
ketvirtis); 
- Dalyvauti kvalifikacijos kėlimo 
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 seminaruose (iki 10-15 asmenų)                              
(I- IV ketvirtis); 
- Optimizuoti įstaigos finansinius 
resursus padidinant finansavimą 
sportiniam mokomajam darbui                  
iki 5 procentais lyginant su 2021 
m.; (I- IV ketvirtis); 
- Bendradarbiaujant su Šiaulių 
sporto gimnazija dalyvauti 
sportininkų atrankos procese nuo 6-
8 sportininkų. (III ketvirtis); 
- Pasirašyti bendradarbiavimo 
sutartis su federacijomis. (II 
ketvirtis); 
- Papildyti akademiją naujais                   
1-2 specialistais (I - IV ketvirtis). 
- Pateikti duomenis Sporto skyriui  
(IV ketvirtis). 

2.4. Projektų įgyvendinimo 
inicijavimas 

Dalyvavimas inicijuojant 
sporto šakų projektus mieste. 

- Regbio ir žolės riedulio vasaros 
užimtumo stovyklos miesto 
bendruomenei; 
- Pateikta paraiška Sporto rėmimo 
fondui (II-IV ketvirtis). 

2.5. Informacinių technoligijų 
įdiegimas įstaigos veiklai 
tobulinti 

Bendradarbiaujant su 
savivaldybės administracija 
patobulinta sportininkų 
lankomumo apskaita. 

- Įdiegta ir naudojama įstaigos 
veikloje elektroninė sportininkų 
lankomumo apskaitos sistema. (II 
ketvirtis). 

 
3. Rizika, kuriai esant nustatytos einamųjų metų veiklos užduotys / einamųjų metų užduotys 
gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti neigiamą įtaką šių užduočių įvykdymui) 
 

3.1. Neskirtas finansavimas. 

3.2. Pasikeitę teisės aktai 
 
 


