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Vilniaus miesto sporto centras ( toliau Centras) – didžiausia ir pajėgiausia Lietuvos jaunųjų
sportininkų formalųjį ugdymą papildanti neformalaus ugdymo įstaiga.
Centre šiai dienai dirba 142 treneriai, kurie 242 mokomosiose - sportinėse grupėse ugdo 2347
sportininkus, tame tarpe 47 didelio meistriškumo sportininkus (12 gr.) ir 835 sportininkus pradinio
rengimo 68 grupėse. Tai, atitinkamai nuo bendrojo kontingento, sudaro 2 procentus didelio
meistriškumo sportininkų ir 35,6 procento pradinio rengimo sportininkus. Likusi dalis sportininkų
(1465 žmonės) yra viduriniojoje ugdymo dalyje ir sudaro 62 procentus ( meistriškumo ugdymo ir
meistriškumo tobulinimo grupes). Centre kultivuojamos 30 sporto šakų, veikia 5 sporto šakų
skyriai.
Siekdamas saviveiklos rezultatyvumo Centras vadovaujasi Centro įstatais, Centro veiklos
strategija 2018-2020 m., Centro tarybos nutarimais, kasmetiniais veiklos planais, Savivaldos
Tarybos nutarimais, Kūno kultūros ir sporto įstatymu, Lietuvos teisės aktais, Savivaldos
nurodymais.
2018 m. didelis dėmėsis skirtas įvairių socialinių grupių įtraukimui į sportą, jaunimo
lavinimui, gyvenimo kokybės gerinimui, sanglaudos, sveikatos stiprinimui, laisvalaikio
praleidimui, neigiamų socialinių reiškinių šalinimui, Vilniaus sportinės garbės gynimui įvairiuose
Respublikiniuose ir tarptautinėse sporto forumuose.
Centre keliami tikslai ir uždaviniai:
1. Ugdyti darnią asmenybę (dvasinis, fizinis, moralinis, psichologinis ir kt. ugdymas).
2. Tobulinti sportininkų atrankos sistemą.
3. Taikyti progresyvias treniruočių metodikas.
4. Kelti trenerių ir darbuotojų kvalifikaciją.
5. Tobulinti talentingų sportininkų ugdymo ir skatinimo procesą.
6. Sudaryti tinkamas sąlygas didelio meistriškumo sportininkų tobulėjimui.
7. Užtikrinti nepertraukiamą kokybišką treniruočių procesą.
8. Prisidėti prie sporto infrastruktūros plėtojimo.
9. Gilinti bendradarbiavimo procesus su savivaldos ir sporto organizacijomis.
10. Nustatyti tinkamus prioritetus ir progresyviai planuoti veiklą.

2018 m. pilni sportinių įvykių Tarptautinėje erdvėje. Svarbiausias kompleksinis
renginys – III- sios pasaulio vasaros jaunimo žaidynės Buenos Airėse. Juose Lietuvos delegacijos
sudėtyje (15 sportininkų) dalyvavo penki Centro sportininkai, juos ruošė penki Centro treneriai.
Geriausiai pasirodė plaukimo atstovė Kotryna Teterevkova iškovodama antrąją vietą 100 m. ir
trečiąją vietą 200 m. plaukime krūtine. Sportininkės treneris Michailas Romanovskis. Kitų
sportininkų rezultatai: Eglė Stalinkevičiūtė – sportinė gimnastika (tr. Inga Levanienė)-16 vt.,
Arijus Pavlidi – plaukimas (tr. Vygantas Banys) - 6 vt., Elžbieta Adomaitytė – šiuolaikinė
penkiakovė (tr. Artūras Kalininas) -13 vt., Greta Rankelytė - šaudymas (tr. Vida Zvicevičienė) - 6
vt. Lietuvos delegacija žaidynėse iškovojo trys medalius, Centro sportininkai su dviem medaliais
pelnė 67 procentus visų medalių.
Išskirtinis 2018 m. sportinis rezultatas – Artūro Sėjos (baidarių/kanojų sporto šaka)
pasiekimai pasaulio bei Europos čempionatuose - iškovoti du sidabro medaliai (treneriai Mantas
Grikšas, Romualdas Petrukanecas, Aleksej Rein).
2018 m. didžiausias kompleksinis renginys - Lietuvos jaunučių ir sporto vilčių žaidynės.
Centro sportininkai atstovaudami Vilniaus miesto komandą surinko 55,5 procentus visų miesto
iškovotų taškų ir įveikė savo grupėje Kauno miesto sportininkus. Vilniaus komanda surinko 3960
tšk., Kauno komanda – 3056 tšk. Varžovai įveikti 904 tšk. skirtumu. Dešimt Centro trenerių tapo
atskyrų sporto šakų trenerio konkurso prizininkais, bei vienuolika Centro komandų iškovojo
prizines vietas komandų tarpe.
Centro kolektyvui ir sportiniams rezultatams didelės įtakos turi vidaus ir išorės sąlygų
kitimas. 2018 m. pakitimai viduje buvo: Centre padidėjo bendras valandų skaičius skiriamas
trenerių darbui – 3331 valandų tarifikacijai ( ilgus metus valandų skaičius buvo 3259 val. )
padidėjo sporto šakų skaičius (triatlonas) iki 30 (buvo 29), prioritetinėse strateginėse sporto
šakose padidėjo didelio meistriškumo sportininkų ir grupių skaičius, 10 procentų padidėjo trenerių
atlyginimai.
2018 m. keitėsi išorės sąlygos: 1.Kūno kultūros ir sporto departamentas prijungiamas
prie Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos (per 2019 m.). Ministerijos pavadinimas keičiasi –
Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 2. Priimti Kūno kultūros ir sporto įstatymo
pakeitimai (2018 10 15).
Atsižvelgiant į pasikeitimus reikia turėti mintyse, kad Švietimo, mokslo ir sporto
ministerijoje preliminariniais skaičiavimais sporto klausimais turėtų dirbti 10-13 žmonių., bus
sudaryta Nacionalinė kūno kultūros ir sporto taryba, veiks Lietuvos olimpinis sporto centras,
Lietuvos sporto medicinos centras, Švietimo mainų ir paramos fondas, Lietuvos sporto muziejus.
Sporto politika bus vykdoma ir savivaldybėse ir per jų įstaigas (sporto centrai, sporto mokyklos,
gimnazijos ir t.t.)
Kūno kultūros ir sporto įstatymo pakeitimuose Centrui aktualiausias 8 straipsnis
„Savivaldybių institucijų kompetencija sporto srityje“. Įstatymo įvykdymui Savivaldybės taryba:
1. Atsižvelgdama į valstybinę sporto strategiją, sporto prioritetus, švietimo, mokslo ir sporto
patvirtintą strateginių sporto šakų sąrašą, vietos bendruomenės poreikius, nustato savivaldybės

ilgalaikius sporto plėtros tikslus, savivaldybės biudžeto lėšomis finansuotinas sporto sritis, skatina
viešą ir privačią partnerystę sporto srityje.
2. Nustato sporto srityse veikiančių fizinių ir juridinių asmenų veiklos finansavimo iš savivaldybės
biudžeto kriterijus ir tvarką.
3. Programų ar projektų pagrindu finansuoja ir kitaip prisideda prie savivaldybės teritorijoje veiklą
vykdančių sporto srityje veikiančių fizinių ir juridinių asmenų veiklos.
Savivaldybės vykdomoji institucija (sporto skyrius):
1. Analizuoja sporto būklę savivaldybėje, užtikrina valstybės nustatytos politikos sporto srityje
įgyvendinimą vietos lygiu bei ilgalaikių savivaldybės sporto plėtros tikslų ir priemonių jiems
pasiekti įgyvendinimą.
2. Vykdo sporto objektų plėtrą, užtikrina jų teikiamų paslaugų prieinamumą gyventojams.
3. Vykdo šviečiamąją veiklą, formuoja savivaldybės teritorijoje gyvenančių žmonių pozityvų
požiūrį į sporto reikšmę sveikatai.
4. Rengia ir įgyvendina kitas fizinio aktyvumo ir aukšto meistriškumo sporto plėtojimo
savivaldybėje priemones. Taip pat Įstatyme nurodoma, kad valstybės sporto stebėseną vykdo LR
švietimo, mokslo ir sporto ministerija, įgaliotos įstaigos, savivaldybių administracijos, stebėseną
turi teisę vykdyti ir sporto šakų federacijos. Taip pat Įstatyme nurodoma, kad savivaldybė gali
steigti įstaigas, kurios rengtų sportininkus ir sudarytų sąlygas jiems rengti.
Šie išoriniai Įstatymo faktoriai nurodomi ataskaitoje dėl to, kad ateityje turės reikšmės kaip
bus plėtojama sporto veikla Centre ir sporto sąjūdis Vilniaus mieste bei šalyje. Įstatymo normos
leidžia ieškoti naujų darbo formų ir skatina sporto plėtrą. Centre didelis dėmėsis 2019 m. bus
skiriamas naujų darbo formų paieškai, sporto programų tobulinimui bei jų finansavimui,
komandiniams darbo principams.
2018 m. Centro kolektyvas pasiekė gerų rezultatų didelio meistriškumo sportininkų
ruošime. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto sudarytame 2020 m. XXII olimpinėms žaidynėms
Tokijuje rengiamų sportininkų – olimpinės rinktinės kandidatų sąraše (viso 134 individulių sporto
šakų atstovas) 18 individulių sporto šakų centro atstovų ( t. y. 13,4 proc.). Daugiausiai olimpinės
rinktinės kandidatų paruošė baidarių/kanojų sporto šakos atstovai – 6 sportininkai, lengvosios
atletikos – 5 atstovai, 2 imtynių, po 1 sportinės gimnastikos, irklavimo, šaudymo, plaukimo ir
šiuolaikinės penkiakovės atstovą. Sporto šakų skyrių tarpe pirmauja individualių sporto šakų
skyrius turėdamas 9 sportininkus olimpinės rinktinės kandidatų sąraše. (6 baidarių/kanojų, 1
irklavimo, 1 šiuolaikinės penkiakovės ir 1 šaudymo sporto šakos atstovas).
2018 m. padarytas didelis žingsnis į priekį ruošiant olimpinę pamainą. Olimpinės pamainos
sąraše individulių sporto šakų atstovų viso 168 sportininkai, iš jų 30 Centro jaunųjų sportininkų
(17,8 proc.): bokso -2 atstovai, gimnastikos- 3, imtynės - 4, irklavimas-3, lengvoji atletika-12,
plaukimas-1, šiuolaikinė penkiakovė -3, šaudymas-2 atstovai. Sporto šakų skyrių tarpe geriausius
rezultatus turi : lengvosios atletikos skyrius -12 sportininkų, individualių sporto šakų skyrius turi 8
sportininkus, dvikovės sporto šakų skyrius atstovaujamas - 6 sportininkais, gimnastikos skyrius -3,
plaukimas -1 sportininkas.

2018 m. viena iš priežasčių leidusi pasiekti šiuos rezultatus buvo treniruočių lankomumo
kontrolė Metu bėgyje pasiektas lankomumo rodiklis siekia 57,1 procentą, prioritetinėse
strateginėse sporto šakose šis rodiklis – 58,6 procento. Tolimesniam jaunųjų sportininkų
potencialui išlaikyti ir jį skatinti būtina sporto šakose tobulinti atrankos sistemas, rengti
talentingiausių sportininkų aprūpinimo ir skatinimo programas bei jas įgyvendinti, taikyti naujas
treniruočių metodikas, kelti trenerių dalykinį pasiruošimą, tobulinti ir plėsti sporto bazių
infrastruktūrą.
2018 m. dalinai renovuota gimnastikos sporto salė, pagerintos sportininkų buitinės sąlygos,
Naujoje Vilnioje įsteigta naują dviračių bazė, atidarytas Fabijoniškių plaukimo baseinas,
sukoncentruotas dziudo treniruočių procesas Vytenio gatvėje nuomojamoje sporto salėje.
Visumoje Centras treniruočių procesui nuomoja daugiau kaip 80 procentų sporto bazių, tai
neleidžia pilnai kokybiškai vykdyti treniruočių procesą. 2018 m. plaukimo sporto šakos atstovai
treniruotis vyko į Šalčininkus, Širvintas bei Elektrėnus, kadangi buvo uždarytas 50 m. Lazdynų
laisvalaikio baseinas, tai trukdė vaikus mokyti plaukti, padidinti pradinio rengimo grupių skaičių,
apsunkino besitreniruojančiųjų vaikų tobulėjimo galimybes.
Centro Strategija įgyvendinti padeda veikianti Centro taryba, 2018 m. įsteigta Darbo taryba ,
veikia sporto šakų skyrių tarifikacinė komisija, vykdomi Centro gamybiniai susirinkimai, paskirti
sporto šakų vyriausieji treneriai, veikia trenerių taryba, Metodinė taryba. Bendradarbiaujama su
Lietuvos sporto šakų federacijomis ir kitomis pozityviai nusiteikusiomis savivaldos ir sporto
organizacijomis. 2018 m. Savivalda skyrė virš 300 tūstančių eurų sportinio inventoriaus įsigijimui.
2019 m. Centro darbuotojų prioritetai, šalia pasiektų ir siektinų užduočių: naujų darbo formų
paieška, tolimesnis treniruočių proceso gerinimas ir sportininkų aprūpinimas priemonėmis tikslui
siekti, svaresnis Centro programų finansavimas.
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