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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Vilniaus sporto mokyklos ,,Tauras“ įsteigimo data – 1968 m. birželio 8 d., Vilniaus miesto 

šachmatų ir šaškių sporto mokyklos – 1970 m. spalio 28 d., Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 

2013 m. gruodžio 11 d. sprendimu Nr. 1-1595 ,,Dėl sutikimo reorganizuoti Vilniaus miesto 

biudžetines sporto mokymo įstaigas“ nuspręsta iki 2014 m. rugpjūčio 31 d reorganizuoti  biudžetinę 

įstaigą Vilniaus miesto šachmatų ir šaškių sporto mokyklą (Vasario 16-osios g. 14) prijungiant ją 

prie biudžetinės įstaigos Vilniaus sporto mokyklos ,,Tauras“ (Žygio g. 46). 

Viešoji įstaiga Vilniaus miesto sporto mokykla „Sostinės tauras“ (toliau – Įstaiga) įsteigta 

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 15 d. sprendimu Nr. 1-1136 ,,Dėl viešosios 

įstaigos Vilniaus sporto mokyklos ,,Tauras“ steigimo ir Savivaldybei nuosavybės teise 

priklausančio turto investavimo“ likvidavus Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 

15 d. sprendimu Nr. 1-1128 ,,Dėl biudžetinės įstaigos Vilniaus sporto mokyklos ,,Tauras“ veiklos 

nutraukimo ir likvidavimo“. 

Oficialusis Įstaigos pavadinimas – Vilniaus miesto sporto mokykla ,,Sostinės tauras“, 

trumpasis Įstaigos pavadinimas – Sostinės tauras. 

Įstaigos buveinė – Žygio g. 46, LT-08232 Vilnius, Lietuvos Respublika.  

Įstaigos teisinė forma – viešoji įstaiga. 

Įstaigos veiklos laikotarpis neribotas.  

Įstaigos finansiniai metai yra sausio 1 – gruodžio 31 d. 

Įstaigos dalininkė (savininkė) – Vilniaus miesto savivaldybė, kodas 111109233, 

adresas Konstitucijos pr. 3, Vilnius. Įstaigos dalininkės (savininkės) rašytiniai sprendimai 

prilyginami visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimams.  

Įstaigos grupė – neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo mokykla. 

Įstaigos pagrindinė paskirtis – formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo 

mokykla. 



Kitos Įstaigos paskirtys – neformaliojo vaikų švietimo grupės sportinio ugdymo 

mokykla, neformaliojo suaugusiųjų švietimo grupės sportinio ugdymo mokykla.  

Įstaigos ugdymo kalba – lietuvių.  

Įstaigos ugdymosi formos – grupinio ir pavienio. 

Įstaigos ugdymo proceso organizavimo būdas – kasdienis. 

Įstaiga vykdo vaikų ir jaunimo formalųjį švietimą papildančias ir neformaliojo 

sportinio ugdymo programas.  

Ugdymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai neišduodami.  

Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Vilniaus miesto 

savivaldybės herbu ir Įstaigos pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos 

Respublikoje įregistruotuose bankuose ir (ar) kitose kredito įstaigose, atributiką. Įstaiga 

savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo, 

mokslo ir sporto ministerijos teisės aktais, Vilniaus miesto savivaldybės teisės aktais, kitais 

teisės aktais ir šiais Įstatais. 

 

II. ĮSTAIGOS MISIJA,VIZIJA, VERTYBĖS 

 

Misija 

Dirbame kartu, kad Įstaigos teikiamos sporto ir sveikatingumo paslaugos būtų 

naudingos ir atsakingai valdomos. 

Vizija 

Tapti šiuolaikiška, efektyviai dirbančia, atvira pokyčiams ugdymo įstaiga, kurioje 

kiekvienas bendruomenės narys jaustųsi saugus ir galintis atskleisti savo kūrybines galias 

bei individualumą.  

Populiarinti tinklinio, rankinio, stalo teniso, regbio, beisbolo, badmintono, žolės 

riedulio, šaškių, šachmatų sportą visų amžiaus grupių vilniečių tarpe.  

Siekti aukščiausių standartų savo veikloje , ugdyti jaunuosius talentus bei suteikti 

jiems platformą integracijai į Vilniaus miesto aukšto meistriškumo komandas, puoselėti 

Įstaigos tradicijas – pilietiškumą ir tautiškumą, diegti toleranciją. Sportiniais rezultatais 

garsinti Vilniaus, Lietuvos ir Įstaigos vardą.  

Vertybės 

• Profesionalumas: mes siekiame kompetentingai atlikti darbą ir jaučiame 

atsakomybę už priimtus sprendimus.  



• Paslaugumas: dirbdami stengiamės būti partneriais, esame geranoriški, 

mandagūs, operatyvūs. 

• Tobulėjimas: nuolat mokomės ir tobulėjame, kad rastume naujų sprendimų  ir 

juos taikytume savo veikloje. 

• Skaidrumas: veikiame atvirai ir sąžiningai, pasitikime vieni kitais.  

• Inovatyvumas: generuojame naujoves ir jas pritaikome orientuodamiesi į 

visuomenės ir rinkos lūkesčius; kartu nuolat ieškome geriausio sprendimo, naujų darbo 

metodų ir formų, kartu siekiame tobulėti ir esame iniciatyvūs.  

• Bendradarbiavimas: veikiame vieningai vardan bendro tikslo; ugdome 

komandinio darbo dvasią, dalijamės žiniomis ir patirtimi, diskutuojame ir geranoriškai 

padedame vieni kitiems. 

• Atvirumas: nebijome įvardinti problemas ir apie jas atvirai diskutuoti , 

pozityviai priimame kitų kritinę nuomonę, kartu su kolegomis ieškome efektyvių problemų 

sprendimo būdų. 

• Etikos normos: sąžiningumas, pagarba, solidarumas, tolerancija, būti viena šeima. 

 

 



III. ĮSTAIGOS VALDYMO STRUKTŪRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISUOTINIS DALININKŲ SUSIRINKIMAS (SAVININKAS) VALDYBA 

Direktorius 

Pavaduotojas ūkio reikalams Pavaduotojas ugdymui 

Kvalifikuotas 

darbuotojas 

Vairuotojai 

Valytojai 

Darbininkas 

Pastatų priežiūros 

specialistas 
Metodininkas Sveikatos 

priežiūros 

specialistai 

Specialistai 

Treneriai 

Stalo tenisas 

Šaškės 

Tinklinis 

Regbis 

Šachmatai 

Badmintonas 

Beisbolas 

Rankinis 

Žolės riedulys 

Mokyklos taryba 

Mokyklos 
trenerių taryba 

Metodinė taryba 

Trenerių, 
tarifikavimo, 

leidimų ir 
kategorijų 

teikimo komisija 

Darbo taryba 



IV. ĮSTAIGOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

Įstaigos tikslai – organizuoti, įgyvendinti sporto plėtojimo, visuomenės komunikavimo 

sričių projektus, skatinti ir puoselėti visų amžiaus grupių Vilniaus vaikų ir jaunimo sveiką 

gyvenseną ir fizinį aktyvumą, gerinti Įstaigos valdymą, efektyviai valdyti žmogiškuosius ir 

finansinius išteklius, įveiklinti Įstaigos infrastruktūrą pagal vilniečių poreikius, kelti sportinio bei 

neformalaus ugdymo kokybę, skatinti sportuojančiųjų skaičiaus augimą.  

Strateginė nuostata – koncentruotis į kokybinį vaikų ir jaunimo ugdymą bei jų integraciją į 

Vilniaus miesto aukšto meistriškumo komandas.  

Strateginės kryptys:  

 ugdymo turinio metodų atnaujinimas ir jo kokybės kėlimas; 

 trenerių profesinis tobulinimas, jaunų specialistų pritraukimas; 

 talentingų sportininkų paieška ir jų ugdymas; 

 finansinių ir materialinių išteklių racionalus valdymas, naudojimas; 

 dalyvavimas projektuose, programose, rėmėjų paieška; 

 sporto bazės (sporto salių, inventoriaus) atnaujinimas ir modernizavimas. 

 

Įstaigos uždaviniai: 

 sukurti ugdymui palankų psichologinį klimatą ir ugdymo erdvę, sudaryti sąlygas 

ieškoti talentingų sportininkų, vykdyti jų atranką ir ugdymą, dalyvauti kuriant sportui gabių vaikų 

ugdymo sistemą; 

 taikyti ugdymo metodus, atitinkančius sportininko amžiaus tarpsnio ir individualius 

ypatumus, ugdymo specifiką; 

 užtikrinti ugdymo kokybę įgyvendinant sportinio ugdymo krypties programas; 

 pritaikyti šiuolaikinius sporto mokslo laimėjimus siekiant aukštų sporto rezultatų; 

 sukurti komunikacijos strategiją ir parengti 2022 metų komunikacijos veiksmų planą. 

 

V. STIPRYBĖS, SILPNYBĖS, GALIMYBĖS IR GRĖSMĖS (SSGG) 

 

Stiprybės Silpnybės 

Aukšta Įstaigos darbuotojų kompetencija Aukščiausios ir tinkamos kvalifikacijos 

darbuotojų pritraukimo ir motyvacijos problema 

Didėjantis klientų pasitenkinimo lygis Silpna Įstaigos rinkodara siekiant pritraukti 

potencialius rėmėjus. 

Kokybiškas Įstaigos atstovavimas sporto 

bendruomenėje ir institucijose 

Žemas darbuotojų įsitraukimo lygis 

Nuolatinis Įstaigos sportininkų dalyvavimas 

sporto renginiuose 

Lietuvos ir jos sostinės Vilniaus atskirų sporto 

šakų įvaizdis ir reputacija 



Teigiama reputacija Lietuvos ir jos sostinės Vilniaus sporto ir 

sveikatingumo kultūros bei tradicijų nebuvimas 

Augantis pasitikėjimas Įstaiga Nepakankamas Įstaigos informacijos dalijimosi 

lygis su viešųjų ryšių specialistais. 

Informacijos išskirtinumas  Nuoseklios komunikacijos strategijos 

neturėjimas  

Galimybės Grėsmės 

Galimi unikalūs sportiniai pasiekimai sporto 

renginiuose nuo 2021 m. pasikeitus jo formatui 

COVID pandemija 

Kuo daugiau vaikų ir jaunimo sudominti kūno 

kultūra ir sportu. 

Didėjanti Lietuvos šeimų migracija. 

Paslaugų plėtra sporto ir sveikatingumo srityje  Konkurencijos augimas, sporto bazių stoka. 

Įstaigos paslaugų teikimas  Kvalifikuotų darbuotojų stygiaus tikimybė, 

augant darbų apimtims, ir/ ar jų praradimas dėl 

didesnių atlyginimų viešosiose sporto įstaigose.  

Didesnis savarankiškumas, lankstumas, 

sprendimų priėmimas 

Sporto bazių stoka, jaunų ir perspektyvių 

trenerių trūkumas.  

Aktyvesnis Įstaigos bendradarbiavimas 

keičiantis informacija apie vykdomą veiklą su 

viešųjų ryšių specialistais  

Profesionalių specialistų praradimas, neigiamas 

poveikis Įstaigos mikroklimatui. 

Informacijos pateikimo informaciniais 

kanalais (internetas, socialinė media, 

pranešimai spaudai, vaizdo medžiaga) 

tobulinimas (patrauklus pateikimas, kokybė, 

operatyvumas) ir jų plėtra. 

Nevaldoma komunikacija, neigiama informacija, 

susijusi su Įstaigos veikla. 

 

VI. Į REZULTATUS ORIENTUOTOS VEIKLOS 
 

 

 

TIKSLAS  

Tapti Lietuvos čempionatų 

nugalėtojais ar prizininkais 

Lietuvos sporto federacijų reitinguose 

patekti į stipriausių sporto įstaigų 

dešimtuką, užauginti jaunąją sportininkų 

kartą – pamainą aukšto meistriškumo 

Vilniaus miesto komandoms. 

 

VEIKSMAI 

Suburti konkurencingas, stiprias 

komandas: sportininkus, trenerius,  

pagalbinį personalą 

Suburti konkurencingas komandas, tinkamai 

pasiruošti Lietuvos čempionatų atrankos 

ciklui ir įgyvendinti komandų numatomus 

reikalavimus 

ATSAKINGI Įstaigos vadovai, treneriai, 

sportininkai 

Įstaigos vadovai, treneriai, sportininkai 

PRADŽIA Kasmet prasidedant sezonui Kasmet prasidedant sezonui 

PABAIGA Kasmet pasibaigus sezonui Kasmet pasibaigus sezonui 

VERTINIMAS Vertinimas atliekamas pagal 

pozicijas Lietuvos atskirų sporto 

šakų čempionatų rezultatų 

suvestinėje lentelėje. 

Vertinimas atliekamas pagal pozicijas 

Lietuvos atskirų sporto šakų čempionatų 

rezultatų lentelėje, bei jaunimo žaidėjų 

skaičius aukšto meistriškumo Vilniaus 

miesto komandose.  

Numatomi finansiniai ištekliai: Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos, rėmėjų lėšos, 

mokestis už sportininkų ugdymą. 

VII. VEIKLOS RODIKLIAI 
  



Rodiklio pavadinimas Mato vienetas Siektini rezultatai, 

kriterijai, darbai 

Įstaigą lankančių sportininkų skaičius  Sportininkų skaičius 1010 

Dalyvauti nacionaliniuose ir 

tarptautiniuose sporto renginiuose  

Sportininkų skaičius 85 

Dalyvauti konkursiniuose sporto 

projektuose (sporto rėmimo fondas ir 

kt.) 

Projektų skaičius 3 

Rengti sporto ir sveikatingumo 

renginius  

Renginių skaičius 8 

Darbuotojų kompetencijų ugdymas 

(seminarai)   

Renginių, seminarų skaičius 2 

Numatomi finansiniai ištekliai: Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos, lėšos už Įstaigos 

sporto bazių nuomą mokestis už sportininko ugdymą. 

 

VIII. LŪKESČIŲ ANALIZĖ 

 

GRUPĖ LŪKESČIAI 

Vilniaus miesto savivaldybė – efektyvi Įstaigos veikla (vystymas, operavimas, priežiūra, 

sklaida); 

– gero įvaizdžio formavimas (politine prasme); 

– kompetencijų išgryninimas. 

Miestiečiams – sąlygos (kaina, kokybė, aiškumas); 

– kokybiškos paslaugos, informatyvumas ir prieinamumas; 

– bendruomenių įsitraukimo skatinimas; 

– bendradarbiavimas organizuojant renginius; 

– iniciatyvų konsultavimas (ekspertinė nuomonė, informacija). 

Numatomi finansiniai ištekliai: Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos, rėmėjų lėšos. 

 

IX. PLANO ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENA 

 

Priemonių įgyvendinimo stebėseną vykdo direktoriaus įsakymu paskirta 2022 metų Įstaigos veiklos 

plano įgyvendinimo stebėsenos grupė.  

 

 

Planuojami 

pasiekti  

veiklos rodikliai 

 

 

Planuotas 

rezultatas 

Pasiektas rezultatas 

Per tarpinį  

matavimą 

(data)  

2022 m  

I ketv. 

Per tarpinį  

matavimą 

(data)  

2022 m  

II ketv. 

Per tarpinį  

matavimą 

(data)  

2022 m  

III ketv. 

Per 

tarpinį  

matavimą 

(data)  

2022 m  

IV ketv. 

      

      

Pastaba. Pateikiama informacija apie tai, kaip Įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir 

koks yra Įstaigos pagrindinių veiklos rodiklių įgyvendinimo vertinimas. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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