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I. ĮSTAIGOS PRISTATYMAS 

 

Mokyklos istorija: 

1968 m. birželio 8 d. Lietuvos TSR Švietimo ministro įsakymu Nr. 175 įsteigta „Vilniaus 

miesto vaikų ir jaunių tinklinio specializuota mokykla“. Veiklos pradžia 1968 m. rugsėjo 1 d. 

Vilniaus švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus 1992 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 86 2Dėl 

Vilniaus miesto vaikų ir jaunių tinklinio specializuotos mokyklos reorganizavimo“ mokykla 

reorganizuota į „Žaidimų mokyklą“, prijungiant futbolo skyrių. 

1997 m. kovo 25 d. Vilniaus miesto tarybos sprendimu Nr. 230 2Dėl pavadinimų suteikimo 

Vilniaus mokykloms ir vaikų lopšeliams-darželiams“ pakeistas mokyklos pavadinimas – Vilniaus 

sporto mokykla „Tauras“. 

2001 m. gegužės 30 d. Vilniaus miesto tarybos sprendimu Nr. 329, po sporto mokymo įstaigų 

reorganizacijos, Vilniaus sporto mokykla „Tauras“ perkelta į Žygio g. 46 patalpas. Anksčiau šiose 

patalpose buvo „Sietyno“ sporto mokykla. 

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 15 d. sprendimu Nr. 1-1128 pradėtas BĮ 

Vilniaus sporto mokyklos „Tauras“ likvidavimo procesas.  

 

Mokykla šiandien: 

Vilniaus sporto mokykla „Tauras“ – savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti juridinio asmens 

teises. Adresas Žygio g. 46,  Vilnius ir Kaštonų g. 2, Vilnius. Įstaigos kodas 190010479 . El. paštas 

smtauras@gmail.com, info@smtauras.lt. 

Mokykloje kultivuojamos 9 sporto šakos: rankinis, tinklinis, stalo tenisas, regbis, žolės 

riedulys, beisbolas, šaškės, šachmatai, badmintonas. 

 

Administracija: 

Pareigos Vardas, pavardė Pastabos 

Direktorius Bronius Burneika l.e. direktoriaus pareigas iki 

2021 m. gruodžio 2 d. 

Klaidas Janeika Įgaliotas likvidavimo 

laikotarpiu atstovauti įstaigą 

Jolanta Lukošienė Likvidatorė 

Pavaduotojas ugdymui Klaidas Janeika  

Skyriaus vedėja Audronė Gustienė  

Metodininkė(-as) Reda Marčiulaitytė Vaiko priežiūros atostogose 

Aistė Bruzgulytė  

Karolis Bliuvas  

Specialistė (personalo) Aistė Bruzgulytė  

Specialistė (tėvų 

mokesčiai) 

Kornelija Juzelskaitė nuo 

Specialistė (komunikacija, 

mokyklos viešinimas) 

Deimantė Vailionytė nuo 

Kvalifikuota darbuotoja Bronė Miklušienė  

Pavaduotojas ūkio 

reikalams 

Ivan Chanko  

 

Treneriai: 

Sporto šaka Trenerių skaičius 

Rankinis 6 (8 iki 21.03.03; 7 iki 21.10.21) 

Tinklinis 10 (1 iš jų vaiko priežiūros atostogose) 

Badmintonas 1 

mailto:smtauras@gmail.com


Stalo tenisas 6 

Žolės riedulys 3 

Regbis 2 

Beisbolas 1 

Šaškės 2 

Šachmatai  5 

 

Mokinių skaičiaus kaita metų bėgyje*: 
 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Vid. 

Rankinis 258 254 252 248 246 230 228 231 241 216 215 218 236 

Tinklinis 308 304 305 304 311 283 281 282 316 345 357 356 313 

Badmintonas 17 17 18 17 17 17 17 17 25 25 25 25 20 

Stalo tenisas 91 91 89 92 90 87 87 86 93 94 104 102 92 

Žolės 

riedulys 

69 69 70 69 72 70 70 70 71 69 68 69 70 

Regbis 78 78 79 77 77 71 71 71 72 72 71 71 74 

Beisbolas 29 30 31 34 34 34 34 33 32 31 31 31 32 

Šaškės 40 38 38 37 37 34 35 35 40 40 38 38 38 

Šachmatai  115 111 111 108 109 106 106 98 116 107 104 103 108 

Iš viso: 1005 992 993 986 993 933 929 923 1006 999 1013 1013 982 

* Skaičiai kiekvieno mėnesio paskutinės dienos  

  

Mokyklos materialus turtas: 

Mokyklos pastatas pastatytas 1973 metais. Mokyklos patalpos 1662 kv. m. bendro ploto. 2012 

metais pastatytas priestatas su požeminiu 46 vietų garažu. Mokykloje yra dvi sporto salės (26x43,5) ir 

(18x36),  dvi stalo teniso sporto salės, viena šaškių ir dvi šachmatų salės. Mokykla turi du 

mikroautobusus. 

 

Mokyklos veikos prioritetai: 

2021 m. veiklos prioritetai buvo populiarinti sporto mokyklos sporto šakas mokinių tarpe; kurti 

aplinką, padedančią tobulinti ugdymo kokybę; formuoti teigiamą mokinių požiūrį į kūno kultūrą, 

sportą ir sveiką gyvenimo būdą; stiprinti sporto mokyklos materialinę bazę; skirti didesnį dėmesį 

pradinio rengimo grupių komplektavimui. 

 

II.  MOKYKLOJE KULTIVUOJAMŲ SPORTO ŠAKŲ PADĖTIS ŠIANDIEN IR 

PROBLEMOS 

 

Sporto šaka Padėtis šiandien Problemos 

Rankinis Mokykloje užsiėmimus vidutiniškai lankė 236 

mokiniai. Dirbo iki 2021 03 08 dirbo 8 rankinio 

treneriai, iki 2021 10 21 dirbo 7 treneriai, metų 

pabaigoje 6 treneriai. 2020/2021 m.m. 

tarifikaciją buvo skirta 203 val. savaitinio darbo 

krūvio. Pagal 2021/2022 m.m. tarifikaciją skirta 

176 val. Mokyklos moksleiviai pagrinde 

treniravosi  Žygio g. 46 esančiose sporto salėje. 

Šios bazės neužtenka, todėl treniruotės vykdytos 

ir bendrojo lavinimo mokyklose. Varžybos vyko 

Žygio g. 46 esančiose sporto salėje ir išvykose. 

Dalyvavo visų amžiaus grupių čempionatuose.  

* Sporto bazių trūkumas 

* Nepakankamai valandų 

skiriama vienoje bazėje. Yra 

trenerių, kuriems tenka 

ugdymo procesą organizuoti 3 

ar 4 bazėse. 

* Trenerių trūkumas 



Tinklinis Mokykloje užsiėmimus vidutiniškai lankė 313 

mokiniai. Dirbo 9 tinklinio treneriai. 2020/2021 

m.m. tarifikaciją buvo skirta 226 val. savaitinio 

darbo krūvio. Pagal 2021/2022 m.m. tarifikaciją 

skirta 238 val. Dauguma treniruočių vyko 

bendrojo lavinimo mokyklose, taip pat 

Moksleivių sveikatos centre, LEU sporto salėje. 

Varžybos vyko Žygio g. 46 esančiose sporto 

salėje ir išvykose. Mokyklos auklėtiniai 

dalyvavo visų amžiaus grupių Lietuvos 

čempionatuose.  

* Sporto bazių trūkumas 

* Nepakankamai valandų 

skiriama vienoje bazėje. Yra 

trenerių, kuriems tenka 

ugdymo procesą organizuoti 3 

ar 4 bazėse. 

 

Stalo tenisas  Mokykloje užsiėmimus vidutiniškai lankė 92 

mokiniai. Dirbo 6 stalo teniso treneriai. 

2020/2021 m.m. tarifikaciją buvo skirta 182 val. 

savaitinio darbo krūvio. Pagal 2021/2022 m.m. 

tarifikaciją skirta 186 val. Mokyklos moksleiviai 

pagrinde treniravosi Žygio g. 46 esančiose 

sporto salėse. Taip pat treniruotės vyksta ir stalo 

teniso klubuose ir vienoje bendrojo lavinimo 

mokyklų bazėje. Mokyklos auklėtiniai dalyvavo 

visų amžiaus grupių Lietuvos čempionatuose.  

* Sporto bazių trūkumas 

Žolės riedulys Mokykloje dirbo 3 treneriai. Mokykloje 

užsiėmimus lanko 70 mokiniai. Pagal 2020/2021 

m.m. tarifikaciją skirta 78 val. savaitinio darbo 

krūvio. Pagal 2021/2022 m.m. tarifikaciją skirta 

65 val. Treniruotės buvo vykdomos  Žygio g. 46 

esančioje sporto salėje ir  bendrojo lavinimo 

mokyklų bazėse. Mokyklos auklėtiniai dalyvavo 

visų amžiaus grupių Lietuvos čempionatuose.  

* Nėra pakankamai vietų kur 

treniruotis žiemą 

* Sporto bazių trūkumas 

 

Regbis Mokykloje dirbo 2 treneriai. Mokykloje 

užsiėmimus vidutiniškai lankė 74 mokiniai. 

2020/2021 m.m. tarifikaciją skirta 64 val. 

savaitinio darbo krūvio. Pagal 2021/2022 m.m. 

tarifikaciją skirta 68 val. Treniruotės vasarą 

vyko Vingio stadiono atsarginėje aikštelėje 

(sąlygos neblogos). Žiemą sporto mokyklos 

auklėtiniai treniruojasi  bendrojo lavinimo 

mokyklose ir VŠĮ „Sportas ir poilsis“ 

universalioje sporto arenoje. Mokyklos 

auklėtiniai dalyvavo visų amžiaus grupių 

Lietuvos čempionatuose.  

* Nėra pakankamai vietų kur 

treniruotis žiemą 

* Sporto bazių trūkumas 

Badmintonas Dirbo 1 treneris. Mokykloje užsiėmimus 

vidutiniškai lankė 20 mokinių. 2020/2021 m.m. 

tarifikaciją skirta 17 val. savaitinio darbo krūvio. 

Pagal 2021/2022 m.m. tarifikaciją skirta 18 val.  

Treniruotės vyko dviejose  bendrojo lavinimo 

mokyklose.  

* Trenerių trūkumas 



Šaškės Dirbo 2 treneriai. Mokykloje užsiėmimus 

vidutiniškai lankė 38 mokiniai.  2020/2021 m.m. 

tarifikaciją skirta 58 val. savaitinio darbo krūvio. 

Pagal 2021/2022 m.m tarifikaciją skirta 60 val.  

Treniruotės vyko bazėje esančioje Kaštonų g. 2. 

Mokyklos auklėtiniai dalyvavo visų amžiaus 

grupių Lietuvos čempionatuose.  

* Esamoms patalpoms 

reikalingas kapitalinis 

remontas 

Šachmatai Dirbo 5 treneriai. Mokykloje užsiėmimus 

vidutiniškai lankė 108 vaikų. 2020/2021 m.m. 

tarifikaciją skirta 126 val. savaitinio darbo 

krūvio. 2022/2022 m.m. tarifikaciją skirta 124 

val. Treniruotės vyko  bazėje esančioje Kaštonų 

g. 2. Mokyklos auklėtiniai dalyvavo visų 

amžiaus grupių. 

* Trūksta jaunų trenerių 

* Esamoms patalpoms 

reikalingas kapitalinis 

remontas 

Beisbolas Dirba 1 treneris. Mokykloje užsiėmimus 

vidutiniškai lankė 32 vaikai. 2020/2021 m.m. 

tarifikaciją skirta 14 val. savaitinio darbo krūvio. 

Pagal 2021/2022 m.m. tarifikaciją skirta 16 val.  

Treniruotės vyksta VŠĮ „Sportas ir poilsis“ 

universalioje sporto arenoje ir bendrojo 

lavinimo mokykloje. Mokyklos auklėtiniai 

dalyvavo savo amžiaus Lietuvos čempionate ir 

įvairiuose turnyruose. 

* Bazių trūkumas 

 

 

III. ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATAI 

 

Mokykla organizavo ir vykdė vasaros ir rudens sporto stovyklas bei mokomąsias 

treniruočių stovyklas prieš svarbiausias varžybas. Nepertraukiamas metų ugdymo procesas turi didelės 

įtakos sportininkų meistriškumo kėlimui ir moksleivių vasaros užimtumui. 

2021 m. buvo surengta 10 vasaros sporto stovyklų: 1 beisbolo, 2 žolės riedulio, 3 rankinio, 

2 tinklinio, 2 stalo teniso stovyklos, 1 regbio. Stovyklos organizuotos valstybės ir tėvų lėšomis. 

Stovyklų organizavimui buvo skirta 2400,00 Eur. savivaldybės lėšų. Visoms stovykloms preliminariai 

reikėjo apie 74000,00 Eur. Stovyklose dalyvavo apie 400 sportininkų. 

2021 m. buvo surengta 1 rudens sporto stovykla (rankinio). Stovyklos organizavimui buvo 

skirta 1400,00 Eur. savivaldybės lėšų. Dalyvavo 20 sportininkų. 

Mokyklos organizacinė ir ūkinė veikla pagal 2021 m. veiklos planą buvo sistemingai 

vykdoma: sportininkai treniravosi pagal 2020/2021 ir 2021/2022 m. m. ugdymo planus, dalyvavo 

įvairaus rango varžybose pagal sudarytą varžybų kalendorių ir pasiekė gerų sportinių rezultatų 

Pasaulio, Europos ir įvairaus amžiaus Lietuvos čempionatuose, Lietuvos jaunučių sporto žaidynėse, 

įvairiuose turnyruose.  

2021 m. sporto mokyklos „Tauras“ sportininkų pasiekimai: tinklinis (priedas Nr. 1), 

šachamtai (priedas Nr. 2), šaškės (priedas Nr. 3), badmintonas (priedas Nr. 4), stalo tenisas (priedas 

Nr. 5), rankinis (priedas Nr. 6), beisbolas (priedas Nr. 7), regbis (priedas Nr. 8), žolės riedulys (priedas 

Nr. 9). 



Mokyklos treneriai organizavo ir vykdė dienines ir išvažiuojamąsias vasaros poilsio 

sportines stovyklas mokykloje ir įvairiuose Lietuvos regionuose. Mokyklos darbuotojai kėlė 

kvalifikaciją seminaruose, mokymuose, kursuose, dalyvavo  konferencijose. 

Treneriai vykdė sportininkų testavimą, atviras treniruotes, dalinosi gerąja pedagoginio 

darbo patirtimi su kolegomis, vykdė prevencinį darbą su sportininkais alkoholio, narkotikų ir kitų 

psichotropinių medžiagų žalos sportininko organizmui klausimais, dalyvavo edukaciniuose 

renginiuose, ekskursijose, bendradarbiavo su tėvais saugaus elgesio, pažangumo, treniruočių 

lankomumo, sportinių pasiekimų klausimais, bendradarbiavo su bendrojo lavinimo mokyklomis, 

sprendžiant mokinių užimtumo ir sporto salių panaudos klausimus.  

Mokykloje veikė mokyklos taryba, trenerių taryba, metodinė taryba ir sporto šakų 

metodinės grupės.  

Mokykla ieškojo papildomo finansavimo šaltinių, rengė programas-projektus 

finansavimui gauti, įsigyta reikiamo sportinio inventoriaus, sportinės aprangos.  

Ūkinė veikla: 

1. suremontotas ir patikrintas žaibolaidis; 

2. suremontota ir patikrinta apsaugos signalizacija; 

3. patikrinta priešgaisrine signalizacija; 

4. patikrinta dūmų šalinimo sistema požeminėje stovėjimo aikštelėje: 

5. perdažytos linijos sporto salėse esančiose Žygio g. 46 

6. padaryti pirkimai sporto inventoriui papildyti bei atnaujinti; 

7. vykdomi planiniai, neplaniniai ir einamieji darbai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė: 

Specialistė-metodininkė 

Aistė Bruzgulytė 

2021 12 31 


