VILNIAUS MIESTO SPORTO CENTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL CENTRO METODINIŲ GRUPIŲ IR METODINĖS TARYBOS TVIRTINIMO
2015 m. sausio 5 d. Nr. V- 3
Vykdant Centro nuostatus ir atsižvelgiant į sporto šakų skyrių pasiūlymus Į S A K A U:
1. Tvirtinti Vilniaus miesto sporto centro metodinių grupių ir metodinės tarybos

nuostatus

(pridedami).
2. Sudaryti metodines sporto šakų grupes ir sekančios sudėties Centro metodinę tarybą:
Jūratė Strumskytė –Razgūnė – lengvoji atletika, sporto trenerė, LKKA.
Zita Tindžiūlienė – lengvoji atletika, Lietuvos sporto trenerė, VVPI.
Irena Bakšanska, lengvoji atletika, lengvosios atletikos skyriaus metodininkė, VPU ir MRU.
Robertas Tamulevičius- individualios sporto šakos( irklavimas), tarptautinis sporto treneris, VPU.
Jolanta Šulčienė – individualios sporto šakos ( orientavimosi sportas),nacionalinė sporto trenerė,
VPI.
Vida Zvicevičienė – individualios sporto šakos ( šaudymas), Lietuvos sporto trenerė, LVKKI.
Sigitas Kučinskas – individualios sporto šakos, individualių sporto šakų skyriaus metodininkas,
VVU.
Vladimiras Audickas – dvikovės sporto šakos ( imtynės), tarptautinis sporto treneris, Vorošilovgrado
PU.
Svetlana Vetrova – dvikovės sporto šakos ( dziudo), nacionalinė sporto trenerė, VPU.
Rasa Fricaitė – dvikovės sporto šakos, dvikovės sporto šakų skyriaus metodininkė, VPU.
Virginija Juodviršė – gimnastikos sporto šakos ( aerobika), Lietuvos sporto trenerė, LEU.
Viktoras Šurpikas – gimnastikos sporto šakos ( sportinė gimnastika),Lietuvos sporto treneris, VVU.
Ineta Baltuškonienė – gimnastikos sporto šakos, gimnastikos sporto šakų skyriaus metodininkė,LEU.
Donatas Balandis – vandens sporto šakos ( plaukimas), sporto treneris, LEU.
Liubovė Semenčuk - vandens sporto šakos, vandens sporto šakų skyriaus metodininkė, VU.
3. Centro metodinei tarybai iki 2015 m. gegužės 1 dienos surengti rinkiminį susirinkimą . Išrinkti
Centro metodinės tarybos valdymo organus: Centro vyriausiąjį metodininką, vyriausiojo
metodininko pavaduotojus ( 2 specialistai) ir metodinės tarybos sekretorių.
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4. Centro metodinei tarybai vykdant savo veiklą laikytis patvirtintų Centro metodinių grupių ir
metodinės tarybos nuostatų bei Vilniaus miesto sporto centro nuostatų.

L.e. direktoriaus pareigas
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