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PRITARTA 

Vilniaus krepšinio mokyklos tarybos posėdyje 

2018 m. gruodžio 28 d. protokolas Nr.7  

 

 VILNIAUS KREPŠINIO MOKYKLOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

    I. ĮSTAIGOS PRISTATYMAS 

Įstaigos pavadinimas, 

kodas 

Vilniaus krepšinio mokykla, kodas 190010326 

Įsteigimo data ir veiklos 

pradžia 

1958 m. gruodžio 31 d. Vilniaus kompleksinės mokyklos sudėtyje 

1970 m. sausio 1 d. įsteigta Vilniaus miesto specializuota vaikų ir 

jaunių sporto mokykla. 

Adresas Birželio 23-osios g.10 A, Vilnius 

Švietimo įstaigos grupė Neformalaus ugdymo mokykla. 

Mokyklos tipas Neformaliojo ugdymo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo mokykla. 

Vertybės Kiekvienas mokykloje turi jaustis saugus, treniruotis savitarpio 

pagarba grįstoje aplinkoje, vystyti savo individualias galias 

saugioje ugdymosi ir darbo aplinkoje. 

Tikslas  

 

Per sportą skatinti vaikų ir jaunimo saviraišką, užtikrinti 

masiškumą, ieškoti talentingų sportininkų, sporto ir medicinos 

specialistų parengtomis ir praktikoje patvirtintomis priemonėmis 

rengti sportininkus, galinčius deramai atstovauti Mokyklai, 

Vilniaus miestui ir Lietuvos Respublikai olimpinėse žaidynėse, 

Lietuvos, pasaulio ir Europos čempionatuose, kituose 

respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose, įtraukti vaikus su 

klausos negalia į mokyklos veiklą, suteikti kurtiesiems tokias pat 

galimybes, užtikrinti jų dalyvavimą sportinėje veikloje, skatinti 

gyvenimo džiaugsmo, prasmės ir malonumo gyventi suvokimą. 

 

Svarbiausi uždaviniai, 

įgyvendinant užsibrėžtą 

tikslą, yra šie: 

Sporto priemonėmis ugdyti ir lavinti sveiką asmenybę. 

Parinkti ugdymo metodus ir ugdymo veiklos būdus. 

Ieškoti talentingų sportininkų, kurie sportiniais pasiekimais padėtų 

formuoti miesto įvaizdį. 

Ugdyti ir rengti sportininkus mokyklos, miesto ir Lietuvos 

rinktinės ir miestą reprezentuojantiems klubams. 

Auklėti ir skatinti vaikus ir jaunimą būti gerais, dorais ir 

sąžiningais savo šalies piliečiais. 

Vykdyti mokomąjį treniruočių procesą, sporto varžybas, stovyklas 

ir sveikatą stiprinančius renginius. 

Rengti programų projektus, siekiant gauti nebiudžetinių lėšų, ir 

dalyvauti jas įgyvendinant. Tinkamai atstovauti Vilniaus miestą 

miesto, respublikos, tarptautiniuose renginiuose, čempionatuose. 

Gerinti trenerių profesinį pasirengimą. 

Bendrauti su mokyklos bendruomene, tėvais (globėjais), švietimo 

įstaigų bendrojo lavinimo įstaigomis ir sporto organizacijomis. 

Vykdyti informacinį darbą. 

Užtikrinti medicininę kontrolę ir darbų saugą. 

Gerinti mokyklos finansinę veiklą. 

Sportininkų skaičius 1047 

Grupių skaičius 62 

Pradinio rengimo etapai: 21 

Meistriškumo ugdymo etapai: 36 



 

2 

 

Meistriškumo tobulinimo etapai: 5 

Didelio meistriškumo etapai: 0 

Darbuotojai Iš viso įstaigoje dirba:  49 darbuotojai 

Iš jų treneriai: 28 (iš jų mokyklos direktoriui tarifikuotos valandos 

ir turi ketvirtą kvalifikacinę kategoriją) 

Administracija ir aptarnaujantis personalas: 21  

Trenerių kvalifikacija Pirma kvalifikacinė kategorija: 4 treneriai 

Antra kvalifikacinė kategorija: 5 treneriai 

Trečia kvalifikacinė kategorija: 3 treneriai 

Ketvirta kvalifikacinė kategorija: 5 treneriai 

Penkta kvalifikacinė kategorija: 1 treneriai 

Be kvalifikacinės kategorijos: 10 treneriai 

 

 

II. FUNKCIJOS IR STRŪKTŪRA 

Mokykla atlieka šias funkcijas: 

Vykdo talentingų sportininkų paiešką ir organizuoja jų ugdymo procesą. 

Komplektuoja mokomąsias grupes savininko nustatyta tvarka. 

Rengia ir tvirtina metinius sportininkų rengimo metodinius bei organizacinius-finansinius 

planus. 

Pagal metinius sportininkų rengimo metodinius bei organizacinius-finansinius planus 

organizuoja ir finansuoja sportininkų dalyvavimą sporto varžybose ir stovyklose. 

Užtikrina sportininkų mokomojo sportinio darbo ir varžytinės veiklos aprūpinimą 

Sudaro galimybes sportininkams sportuoti ir gerinti sportinį meistriškumą bei dalyvauti 

miesto, šalies ir tarptautiniuose renginiuose. 

Organizuoja ir vykdo sporto, sveikatingumo ir sporto visiems renginius. 

Rengia ir įgyvendina sporto plėtros programas. 

Sudaro mokyklos sporto renginių organizavimo išlaidų sąmatas. 

Rengia finansines ir statistines ataskaitas. 

Užtikrina higienos normas. 

Kontroliuoja ir koordinuoja trenerių ir kitų darbuotojų darbą, rūpinasi jų kvalifikacijos kėlimu. 

Užtikrina turto apsaugą. 

Teikia metodinę pagalbą Vilniaus miesto mokymo įstaigoms, sporto klubams. 

III. MOKYKLOS FINANSAVIMAS 
2017 m. Finansavimas (tūkst.eurų) 

Pajamų šaltiniai 
Valstybės biudžetas Savivaldybės 

biudžetas 
Surinkta iš SUC 

moksleivių 
Ūkinė komercinė 

veikla 
LTOK Rėmėjai ir 

KT. šaltiniai 
Iš viso pajamų 

KKSD Ministerijos ir 

kt. valstybės 
institucijos 

3 4 5 6 7 8 9 10 
 11,50 575,90 134,70 29,90  75,30 827,30 

2018 m.  
 14,00 870,60 169,40 23,10  86,50 1163,60 

 
Finansavimas (tūkst.eurų) 

Išlaidos 
   Įsigijimas       

DU tren. DU 

kitiems 
Mok. 

sportiniam 

darbui 

Inventoriau

s įsig. 
Medikam

entams ir 

papildam

s 

Sporto 

bazių 

nuomai 

Drau

dima

s 

transporta

s 
Komunalinė

s paslaugos 
Kitos 

išlaido

s 

Iš viso 

išlaidų 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
305,70 182,60 32,20 21,10 0,30 44,20  9,80 18,70 26,60 641,20 

2018 m.   

440,90 179,90 52,00 72,00 1,80 106,50 3,00 18,40 27,70 92,20 994,40 

IV. MOKYKLOS VEIKLOS REZULTATAI 

Numatyti uždaviniai: 
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Gerinti mokyklos vadybinę veiklą, tobulinti darbo planavimą. 

Užtikrinti ugdymo proceso kokybišką organizavimą. 

Vykdyti ugdomojo proceso priežiūrą. 

Tinkamai atstovauti Vilniaus miestą miesto, respublikos, tarptautiniuose renginiuose, 

čempionatuose. 

Gerinti trenerių profesinį pasirengimą. 

 Bendrauti su mokyklos bendruomene, tėvais (globėjais), švietimo įstaigų bendrojo lavinimo 

įstaigomis ir sporto organizacijomis. 

Vykdyti informacinį darbą. 

Užtikrinti medicininę kontrolę ir darbų saugą. 

Gerinti mokyklos finansinę veiklą. 

PASIEKTI REZULTATAI:   

1. GERINTI MOKYKLOS VADYBINĘ VEIKLĄ, TOBULINTI DARBO PLANAVIMĄ 

Numatyti uždaviniai: 

Stiprinti mokyklos valdymą, gerinti mokyklos įvaizdį. 

Stiprinti bendradarbiavimą su kitomis institucijomis. 

Pritarti mokyklos veiklos planui. 

Pasiekti rezultatai: 

2017-2018 mokslo metais buvo vykdomi Mokyklos tarybos posėdžiai, kuriuose buvo spręstos 

mokyklos ūkinės bei finansinės problemos. 

Pritarta 2019 m. mokyklos veiklos planui.  

Vyko trenerių tarybos posėdžiai, kviečiami ir neeiliniai trenerių tarybos posėdžiai.  

Patvirtinti varžybų kalendoriai, suderinti treniruočių tvarkaraščiai, nustatyti trenerių darbo 

krūviai, sudaryti darbuotojų atostogų grafikai vadovaujantis nauju LR darbo kodeksu. 

 Kas savaitę vykdomi administracijos darbuotojų pasitarimai, kuriuose aptariami nuveikti ir 

būsimi darbai. 

Gerindami savo vadybinius ir organizacinius įgūdžius, mokyklos  darbuotojai  dalyvavo šiuose 

mokymuose ir seminaruose, kuriuos organizavo Lietuvos teisėjų sąjunga: 

L. Kuzminskienė - Vilniaus miesto krepšinio teisėjų seminare. 

2018-01-17 d. Krepšinio trenerių seminaras „Jaunųjų krepšininkų individualaus rengimo 

tendencijos“ Kaune. Jame dalyvavo 11 mūsų mokyklos  trenerių. 

 

1.Išrinktas mokyklos 2017 m. geriausių sportininkų dešimtukas. 

1.8. Įvyko mokyklos geriausių trenerių rinkimai.  

Mokyklos darbuotojai už gerus 2018 m. rezultatus paskatinti vienkartinėmis piniginėmis 

išmokomis.  

 

 Mokykloje įvyko turnyrai tarp atskirų vaikų grupių: „Velykos 2018“ (dalyvavo 100 vaikų), 

berniukų, gim. 2008-2009 m., Kovo 11-osios turnyras, gim. 2007-2008 m., - laimėjo trenerio 

T. Tarasevičiaus komanda (dalyvavo 70 vaikų), gim. 2009-2010 m., vaikų krepšinio turnyras 

„Pavasaris 2018“ (dalyvavo 100 vaikų). Vėl pasižymėjo trenerio  T. Tarasevičiaus berniukų 

komandos, užimdamos dvi pirmąsias vietas. Trečią vietą užėmė trenerio M. Sakalausko 

berniukų komanda.  

 

2018-12-27–29 d. Vilniaus krepšinio mokykloje vyko Tarptautinis naujametinis vaikų 

krepšinio turnyras „Vilnius 2019“, gim. 2006 m. berniukams ir mergaitėms. Dalyvavo 6 

mergaičių komandos ir 8 berniukų komandos.  

 

Tarptautiniai turnyrai: EYBL krepšinio turai Vilniuje (berniukai, gim. 2003 m., (treneris A. 

Šležas - 2018-03-16-03-28–30 - 4 vieta. Benediktas Gadliauskas pateko į simbolinį U16 EYBL 

penketą. 
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EYBL krepšinio turas Taline, trenerio Pauliaus Budėno vaikinai U16, gim. 2002 m., – 6 vieta. 

Ąžuolas Tubelis pateko į simbolinį U16 EYBL penketą. 

EYBL krepšinio turas -  2018-04-20–22 d. Vilniuje, trenerių Edvino Justos/Vytenio 

Tupčiausko vaikinai, gim. 2001 m., – 1 vieta. Visuose turuose dalyvavo R. Peniko vaikinai, 

gim. 2001 m. Į simbolinį penketą pateko: Tomas Zubrys, Ąžuolas Tubelis, 

geriausias komandos žaidėjas Erikas Jermolajevas, naudingiausias (MVP) Marek Blaževič. 

 

Tarptautiniai krepšinio turnyrai: Prancūzijoje trenerio Vytenio Tupčiausko komanda 1 vieta 

Prancūzijoje trenerio Edvino Justa, gim. 2003 m., berniukų komanda - 6 vieta. 

Trenerio Tomo Tarasevičiaus U11 BBBL (vaikinai, gim. 2007 m.) tarptautiniame turnyre 

Rygoje užėmė trečią vietą. 

 

Tarptautinis jaunių turnyras Barselonoje EB ANGT Finalinis turas „ Lietuvos Rytas“ pirma 

vieta. Jame dalyvavo 11 mūsų mokyklos sportininkų: Ąžuolas Tubelis, Domantas Vilys, 

Deividas Sirvydis, Gediminas Mokšeckas, Simas Jarumbauskas, Jonas Paukštė, Mykolas 

Astrauskas, Gytis Baublys, Marek Blaževič, Augustinas Marčiulionis, Erikas Jermolajevas. 

 

Tarptautinis jaunimo krepšinio turnyras Italijoje – 1 vieta. Treneriai A. Šležas, M. Sakalauskas 

(žaidėjai - T. Zubrys, J. Kalinauskas, I. Goliančik, T. Vaičiūnas, D. Baslyk, K. Mikalajūnas, E. 

Naruševičius, J. Paukštė, T. Butrimas, P. Rimkus, M. Astrauskas, D. Kliukas). 

 

Tarptautinės varžybos Izraelyje - treneris V. Tupčiauskas vyko su E. Justos ir A. Šležo 

komandomis: Lukas Gudavičius, Gustas Pladis, Mantas Geleževičius, Rytis Lemežis, Povilas 

Čereška, Benediktas Gadliauskas, Klemensas Knyza 

 

 

 

 

 

 

 Naujametinis vaikų krepšinio turnyras „Vilnius 2019“, EEGBL, EYBL turai – Vilniuje 

(vaikinams, gim. 2003 m., treneris. A. Šležas ir gim.2001 m.,  treneris  V. Tupčiauskas ) 

Vaikų gynimo dienai pažymėti turnyras Vilniuje.  

 

Ąžuolas Tubelis, Tautvilas Tubelis, Augustas Marčiulionis, Emilis Butkus, Lukas Gudavičius 

yra kviečiami dalyvauti „Žalgiris Talent Camp“ stovykloje, kurią organizuoja Kauno 

„Žalgirio“ krepšinio klubas. „Žalgiris Talent Camp“ stovykla bus surengta birželio 18–26 

dienomis Kaune. 

 

„Žalgiris Talent Camp“ yra elitinė krepšinio stovykla patiems perspektyviausiems jauniesiems 

žaidėjams. Kauno „Žalgiris“ asmeniškai atrinko kiekvieną krepšininką dėl jo išskirtinių 

gabumų ir demonstruojamo potencialo. „Žalgiris Talent Camp“ stovykloje kiekvienas žaidėjas 

turės unikalią galimybę patobulinti savo įgūdžius ir bus treniruojamas aukščiausio lygio 

specialistų. Žaidėjai Donatas Motiejūnas ir Domantas Sabonis, treneriai Šarūnas Jasikevičius, 

Ainaras Bagatskis, Tomas Masiulis ir kiti perteiks savo patirtį stovyklos dalyviams. 

 

Mergaičių, gim. 2002 m. dalyvavimas Lietuvos krepšinio federacijos projekte „Talentų U15 

karta“, skirtame talentingiausiems Lietuvos krepšininkams, kviečiant geriausius Lietuvos 

jaunučius (iki 15 metų) – merginas ir vaikinus, suteikiant jiems geriausias sąlygas tobulėti. 

Dalyvauti projekte „U 15 karta“ 2017–2018 m. sezone pakviesti mūsų mokyklos auklėtiniai 

Emilis Butkus, Lukas Gudavičius, Audronė Zdanevičiūtė, Ugnė Grigaliūnaitė. Bus rengiamos 

5 stovyklos, o sezonas užbaigiamas tarptautiniu Ramūno Šiškausko krepšinio turnyru, kuris 

vyks Kaune birželio 15–17 d. 

http://mkl.lt/league/623/player/1816633?seasonId=97833
http://mkl.lt/league/623/player/1741662?seasonId=97833
http://mkl.lt/league/623/player/1741642?seasonId=97833
http://mkl.lt/league/623/player/1741032?seasonId=97833
http://mkl.lt/league/623/player/1737166?seasonId=97833
http://mkl.lt/league/623/player/1737166?seasonId=97833
http://mkl.lt/league/623/player/1738138?seasonId=97833
http://mkl.lt/league/623/player/1737840?seasonId=97833
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2018-06-19–21 d. Druskininkuose vyko nacionalinės rinktinės žaidėjo Jono Valančiūno ir 

Lietuvos krepšinio federacijos organizuojama krepšinio stovykla, skirta pradėti pasiruošimą 

2019 m. Europos U18 jaunimo vaikinų čempionatui. Stovyklos dalyviams treniruotes vedė 

krepšinio treneriai D. Adomaitis, D. Sirtautas, G. Regina, D. Maskoliūnas, savo patirtimi 

pasidalino Jonas Valančiūnas. Į minėtą krepšinio stovyklą buvo pakviesti mūsų mokyklos gim. 

2001 m. krepšininkai: Marek Blaževič, Erikas Jermolajevas , Adas Šimonis, Vytis Kulbė.  

 

2018 birželio 7–9 d. Anykščiuose vyko Baltijos taurės jaunučių U14 mergaičių krepšinio 

turnyre Lietuvos rinktinės sudėtyje krepšininkė Ugnė Grigaliūnaitė (gim. 2004 m.) iškovojo I 

vietą ( trenerė Loreta Galdikienė). 

 

2018 liepos 18–20 d.  Baltijos taurė U18 (jauniai vaikinai, gim.2000 m) Latvijoje - 1 vieta: 

(dalyvavo S. Jarumbauskas, D. Vilys, Sirvydis, E. Jermolajevas). 

 

 

2018 liepos 18–20 Baltijos taurė U18 (jaunės merginos, gim.2000 m.) Latvijoje - 1 vieta. 

(Trenerės Ž. Mikalauskaitės auklėtinės : M. Purlytė, G. Kuzminskytė, D. Donskichytė, P. 

Sribikytė, E. Zabotkaitė). 

 

Baltijos taurė U16 (gim. 2002 m.) - I vieta. Rinktinėje žaidė Ąžuolas Tubelis, Tautvilas 

Tubelis, Emilis Butkus, Kęstutis Marčiulionis 

 

Europos U18 B krepšinio čempionatui į Lietuvos jaunių merginų U18 (gim. 2000 m.) rinktinę 

pakviestos ruoštis Goda Kuzminskytė, Eglė Zabotkaitė, Dalia Donskichytė, P. Sribikytė, M. 

Purlytė (į rinktinę nepateko). 

Europos čempionatas  vyko  2018 rugpiūčio 3–12 Austrijoje - 1 vieta. 

 

Į Lietuvos jaunių vaikinų, gim. 2000 m., rinktinę pakviesti Erikas Jermolajevas, Simas 

Jarumbauskas, Deividas Sirvydis, Domantas Vilys.Turnyras vyko  2018-07-28–08–05 

Latvijoje – 5 vieta. 

Į jaunučių vaikinų U16 Lietuvos krepšinio rinktinę, ruoštis Europos krepšinio čempionatui, 

pakviesti Ąžuolas Tubelis, Tautvilas Tubelis, Emilis Butkus, Augustas Marčiulionis. 

Čempionatas vyko  2018-08-10–18 Serbijoje - 7 vieta. 

 

Į jaunučių merginų U16 Lietuvos krepšinio rinktinę pakviesta Audronė Zdanevičiūtė 2018-08-

17-25 Kaune – 9 vieta   

 

U18 jaunių vaikinų „Baltijos taurė“ 2018-07-18–20 Latvijoje - 1 vieta (dalyvavo E. 

Jermolajevas, S. Jarumbauskas, D. Sirvydis, D. Vilys). 

 

 

 

U18 jaunių merginų „Baltijos taurė“ 2018-06-9–11 d. Rygoje - 1 vieta (dalyvavo M. Purlytė, 

G. Kuzminskytė, Eglė Zabotkaitė, D. Donskichytė, P. Sribikytė, A. Zdanevičiūtė). 

 

2018-07-06-7–9 d. jaunučių mergaičių U14 „Baltijos taurė“ Anykščiuose (dalyvavo Ugnė 

Grigaliūnaitė) – 1 vieta. 

 

 

2018-06-15–17 d. vaikinų R. Šiškausko vardo turnyras Kaune – 1 vieta (dalyvavo Lukas 

Gudavičius, Emilis Butkus). 
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2018-06-15–17 d. merginų R. Šiškausko vardo taurės turnyras Kaune  – 1 vieta (dalyvavo 

Audronė Zdanevičiūtė, Ugnė Grigaliūnaitė) 

 

 

 

2018 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. 1.7-27 (48 laidos) mokyklos moksleiviams, baigusiems 

krepšinio mokykloje krepšinio programą Vilniaus rotušėje įteikti Neformaliojo vaikų švietimo 

pažymėjimai. Pažymėjimai įteikti 54 moksleiviams. 

 

Dalyvauta  LKF organizuotame U14 mergaičių meistriškumo ugdymo projekte „Aukime 

kartu“. Projekte dalyvavo Ieva Belickaitė, Laura Lėliūtė, Ugnė Snitkaitė ( gim. 2004 m). 

Mergaičių trenerė Diliara Velishaieva. 

 

2018 m. jaunučių sporto žaidynėse Vilniaus miesto komanda (gim. 2003–2004 m.) užėmė I 

vietą. Vilnius I merginų komanda (trenerė Ina Revinskienė) užėmė 2 vietą , Vilnius I vaikinų 

komanda ( treneris Andrius Šležas) - 4 vieta.   

2018 m. lapkričio 23 d.  Karolinos viešbutyje iškilmingame 2018 m. Lietuvos jaunučių ir 

sporto vilčių žaidynių uždaryme Vilniaus krepšinio mokyklai įteikta krepšinio (merginų) 

varžybų sportininkų ugdymo centrų konkurso II vietos taurė.  

 

2018-01-19–21 d. Eurolygos jaunimo atrankos turnyre Kaune  „Lietuvos Ryto“ jaunimo 

komandą atstovavo trenerio Vytenio Tupčiausko žaidėjai Marek Blaževič (gim. 2001m.), 

Ąžuolas Tubelis (gim. 2002 m.), Augustinas Marčiulionis (gim. 2002 m.)treneriai Vytenis 

Tupčiauskas, Edvinas Justa, Paulius Budėnas ir Simas Jarumbauskas (gim. 2000 m.), Jonas 

Paukštė (g. 2000 m.), Gediminas Mokšeckas (gim. 2000 m.), Mykolas Astrauskas (gim. 2000 

m.), Deividas Sirvydis (gim. 2000 m.) jų treneris Raimundas Kairys. Naudingiausio turnyro 

žaidėjo prizas atiteko Deividui Sirvydžiui. Į simbolinį penketą pateko Marek Blaževič. 

Finalinis „Adidas Next Generatios“ turnyras vyko Belgrade, 2018-05-17-20. Jame „Lietuvos 

Rytas“ jaunimo komandą atstovavo ir mūsų mokyklos moksleiviai. 

 
2018 06 04 Lietuvos ryto arenoje vykusiame Vilniaus miesto mokyklų „BC „Lietuvos rytas“ - Vidal“ 

berniukų (gim. 2006 m.) krepšinio turnyro mažajame finale susitiko Vilniaus Jono Basanavičiaus 

progimnazija ir Vilniaus Gabijos gimnazija, o finale susikovė Vilniaus Gedimino technikos universiteto 

(VGTU) inžinerijos licėjus ir Vilniaus „Genio“ progimnazija. 

Kovoje dėl bronzos išvydome permainingą kovą, tačiau po ilgosios pertraukos iniciatyvą į savo 

rankas perėmę „Gabijos“ krepšininkai šventė įtikinamą pergalę rezultatu 75:51. Į simbolinį 

penketą pateko  žaidėjai: Algirdas Paulauskas (Vilniaus KM), Džiugas Paužuolis (Vilniaus 

KM), Tadas Geleževičius (Vilniaus KM), Paulius Karvelis (Vilniaus KM). 

 Šio čempionato nugalėtojai VGTU inžinerijos licėjaus sportininkai turėjo bendrą treniruotę su 

„Ryto“ žaidėjais.  

 

Mokyklos sportininkai įtraukti į Lietuvos U14, U16, U18 krepšinio rinktines atstovauti Lietuvą 

Europos krepšinio čempionatuose ir tarptautinėse varžybose: 

1. Dalia Donskichytė – Lietuvos U18 jaunių merginų krepšinio rinktinės narė. 

2. Miglė Purlytė– Lietuvos U18 jaunių merginų krepšinio rinktinės narė. 

3. Goda Kuzminskytė– Lietuvos U18 jaunių merginų krepšinio rinktinės narė. 

4. Eglė Zabotkaitė– Lietuvos U18 jaunių merginų krepšinio rinktinės narė. 

5. Deividas Sirvydis - Lietuvos U18 jaunių vaikinų krepšinio rinktinės narys. 

6. Erikas Jermolajevas - Lietuvos U18 jaunių vaikinų krepšinio rinktinės narys. 

7. Simas Jarumbauskas - Lietuvos U18 jaunių vaikinų krepšinio rinktinės narys. 

8. Domantas Vilys - Lietuvos U18 jaunių vaikinų krepšinio rinktinės narys. 

9. Ąžuolas Tubelis- Lietuvos U16 jaunučių vaikinų krepšinio rinktinės narys. 

10. Tautvilas Tubelis- Lietuvos U16 jaunučių vaikinų krepšinio rinktinės narys. 

11. Emilis Butkus- Lietuvos U16 jaunučių vaikinų krepšinio rinktinės narys. 



 

7 

 

12. Augustinas Marčiulionis - Lietuvos U16 jaunučių vaikinų krepšinio rinktinės narys. 

13. Emilija Grigaliūnaitė- Lietuvos U16 jaunučių vaikinų krepšinio rinktinės narys. 

14. Audronė Zdanevičiūtė- Lietuvos U16 jaunučių vaikinų krepšinio rinktinės narys. 

15. Ugnė Grigaliūnaitė- Lietuvos U16 jaunučių vaikinų krepšinio rinktinės kandidatė. 

16. Emilis Butkus – 2017–2018 m. sezono „Talentų U15 karta“. 

17. Lukas Gudavičius – 2017–2018 m. sezono „Talentų U15 karta“. 

18. Audronė Zdanevičiūtė – 2017–2018 m. sezono „Talentų U15 karta“. 

19. Ugnė Grigaliūnaitė – 2017–2018 m. sezono „Talentų U15 karta“. 

20. Kasparas Danielius- U14 vaikinų krepšinio rinktinės atranka.  

21. Ieva Belickaitė - U14 mergaičių krepšinio rinktinės atranka į „Baltic Cup“ turnyrą. 

22. Ugnė Grigaliūnaitė - U14 mergaičių krepšinio rinktinės atranka į „Baltic Cup“ turnyrą. 

23. U14 projekto „Aukime kartu“ perspektyviausios krepšininkės – Ieva Belickaitė. 

24. U14 projekto „Aukime kartu“ perspektyviausios krepšininkės – Emilija Brazdeikytė. 

25. U14 projekto „Aukime kartu“ perspektyviausios krepšininkės – Ugnė Grigaliūnaitė. 

 

LKF 2018 m.  projekto „Aukime kartu“ stovyklose dalyvavo trenerės D. Velishaievos 

auklėtinės: Ieva Belickaitė, Laura Lėliūtė,  Ugnė Snitkaitė ir Emilija Brazdeikytė, Ugnė 

Grigaliūnaitė – trenerė Loreta Galdikienė. 

 

Į antrąją LKF  projekto 2017-2018 m. sezono „Talentų karta“ stovyklą pakviesti: Emilis 

Butkus, Audronė Zdanevičiūtė, Emilija Brazdeikytė. 

 

Tarptautiniame turnyre Izraelyje Vilniaus krepšinio mokyklos vaikinų (gim. 2003 m.) rinktinė  

užėmė – 1 vieta ( Lukas Gudavičius, Gustas Pladis, Mantas Geleževičius, Povilas Čereška, 

Benediktas Gadliauskas, Klemensas Knyza, Gustas Vičkačka). 

 

2018-12–14 d. Naujajame LKF projekte skirtame mergaitėms „NIKE Vikruolių taurė“ 

Ukmergėje mūsų mokyklos trenerės Diliaros Velishaievos 10 metų mergaitės varžėsi, kurios 

greičiau ir tiksliau atliks užduotis ir pateko į finalą, kuris bus vykdomas Jonavoje. 

 

2. UŽTIKRINTI UGDYMO PROCESO KOKYBIŠKĄ ORGANIZAVIMĄ 

Numatyti uždaviniai: 

Pareigybinių nuostatų koregavimas. 

Mokymo grupių tarifikacija. 

Mokomojo sportinio darbo metinis planavimas. 

Varžybų ir renginių 2019 m. kalendoriaus sudarymas. 

Vasaros sporto ir poilsio stovyklų organizavimas. 

 

Pasiekti rezultatai: 

Pakoreguoti pareiginiai aprašai. 

Patvirtintas naujas salės administratoriaus pareigybinis aprašas 

Sukomplektuotos mokymo grupės pagal amžių ir meistriškumą. 

Siekiant stiprinti mokomąjį sportinio darbo procesą ir skleisti gerąją patirtį, organizuotas 

parodomųjų treniruočių stebėjimas. Parodomąsias  treniruotes vykdė treneris G. Regina,  

„Lietuvos Ryto“  komandos treniruotę stebėjo mokyklos treneriai, „Perlo“ komandos treneriai.  

 

Patvirtinti varžybų ir renginių 2019 m. kalendoriai. 

Įvykdytos 11 vasaros sporto ir poilsio mokomosios stovyklos, kuriose dalyvavo 375 

moksleiviai ir 4 mokomosios sporto stovyklos 2018 m. Lietuvos Jaunučių ir sporto vilčių 

žaidynių pasiruošimui trijų dienų stovykla iš savivaldybės lėšų, skirtų žaidynėms, miesto tipo 

stovyklos.  

 Aktyvus dalyvavimas rengiant vaikų priėmimo į sporto mokyklas tvarkos aprašą. 
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3. UGDYMO PROCESO PRIEŽIŪRA  

Numatyti uždaviniai: 

Mokomųjų grupių inspektavimas. 

Treniruočių lankomumo analizė ir aptarimas. 

 

Pasiekti rezultatai: 

Treniruotės planavimo seminaras. 

Patikrintos naujai komplektuojamos aštuonios PR1 mokymo metų grupės, nesukomplektuota 

L. Galdikienės, R. Peniko grupės. 

Patikrintos keturiasdešimt viena PR, MU, MT mokymo grupės po du kartus, rezultatai aptarti 

po treniruočių grupėse, trenerių  tarybos posėdžiuose. 

 Sutvarkyta mokymo grupių dokumentacija. 

Nuolat atnaujinamas mokinių registras už kurį atsakinga metodininkė Liuda Kuzminskienė, 

patvirtintos naujos sportinės veiklos sutartys. 

  

4. TINKAMAI ATSTOVAUTI VILNIAUS MIESTĄ MIESTO, RESPUBLIKOS, 

TARPTAUTINIUOSE RENGINIUOSE, ČEMPIONATUOSE 

Numatyti uždaviniai: 

Bendradarbiavimas su bendrojo lavinimo mokyklomis.  

Bendradarbiavimas  su ugdytinių tėvais. 

Bendradarbiavimas su LKF, MKL, LMKL. 

Sporto salių ir kitų patalpų trumpalaikės panaudos sutartys, bedradarbiavimo sutarčių 

pasirašymas. 

Dalyvavimas 2017-2018 m. MKL, LMKL, NKL, RKL, „Švyturio taurės“ krepšinio, 2017–

2018 m. „Pirmasis iššūkis“, EYBL, EEGBL čempionatuose, NBA JR-Lietuva 

Dalyvavimas 2018 m. Lietuvos jaunučių ir sporto vilčių  žaidynėse. 

Atstovavimas įvairaus amžiaus Lietuvos krepšinio rinktinėms Europos ir pasaulio 

čempionatuose. 

 

Pasiekti rezultatai: 

4.1. Pagerėjo santykiai su mokyklomis vaikų atrankos klausimais, daugiau mokyklų įsileidžia 

trenerius vykdyti vaikų atranką. 

4.2. Pagerėjo mikroklimatas trenerio G. Reginos 2005 m. vaikinų grupėje, 2005 m. trenerės 

Inos Revinskienės grupėje. 

4.3. Pasirašytos panaudos sutartys su bendrojo lavinimo mokyklomis, kas leido sudaryti darbo 

vietas vykdyti treniruočių procesui ir rungtynėms. 

4.4. 2017–2018 m. LKF krepšinio federacijos vertinimo kriterijų lentelėje (sporto) mokyklų, 

klubų, sporto centrų absoliutaus reitingo lentelėje užimta I vieta (iš 59 Lietuvos krepšinio 

(sporto) mokyklų, klubų ir sporto centrų) rodo, kad auga sportinis meistriškumas. Surinkta 

852,87 taškų suma. 
LKF krepšinio mokyklų reitingas 2018 m. (merginos) 

 

Vieta Krepšinio / sporto mokykla / centras / 

klubas 

Sutrumpinimas Miestas Taškai 

1 Vilniaus krepšinio mokykla VKM Vilnius 420,75 

2 Šiaulių krepšinio akademija Saulė KA Saulė Šiauliai 339,00 

3 Krepšinio mokykla Aisčiai KM Aisčiai Kaunas 261,86 

4 Vlado Knašiaus krepšinio mokykla VKKM Klaipėda 248,75 

5 Marijampolės žaidimų sporto mokykla Marijampolės ŽSM Marijampolė 179,89 

6 Alytaus sporto ir rekreacijos centras Alytaus SRC Alytus 176,25 

7 Panevėžio kūno kultūros ir sporto centras Panevėžio KKSC Panevėžys 139,00 
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8 Biržų raj. kūno kultūros ir sporto centras Biržų KKSC Biržai 62,75 

9 Radviliškio raj. švietimo ir sporto paslaugų 

centras 

Radviliškio ŠSPC Radviliškis 57,75 

10 Palangos sporto centras Palangos SC Palanga 48,75 

LKF krepšinio mokyklų reitingas 2018 m. (vaikinai) 

Vieta Krepšinio/ sporto mokykla/ centras/ 

klubas 

Sutrumpinimas Miestas Taškai 

1 Vilniaus krepšinio mokykla VKM Vilnius 432,12 

2 Sabonio krepšinio centras SKC Kaunas 368,54 

3 Vlado Knašiaus krepšinio mokykla VKKM Klaipėda 310,83 

4 Sostinės krepšinio mokykla SKM Vilnius 298,42 

5 Krepšinio mokykla Aisčiai KM Aisčiai Kaunas 194,88 

6 Šiaulių krepšinio akademija Saulė KA Saulė Šiauliai 188,00 

7 Tornado krepšinio mokykla Tornado KM Kaunas 183,75 

8 Mažeikių sporto mokykla Mažeikių SM Mažeikiai 127,50 

9 Biržų raj. kūno kultūros ir sporto centras Biržų KKSC Biržai 121,00 

10 Panevėžio kūno kultūros ir sporto centras Panevėžio KKSC Panevėžys 109,50 

 

 
B E N D R O J I  P A R A I Š K A  DALYVAUTI LIETUVOS MOKSLEIVIŲ KREPŠINIO 

LYGOS ČEMPIONATUOSE 2017–2018 m. sezonas 

A divizionas 

 
 

Čempionatas 

Komandos 

pavadinimas 
 

Trumpas 

komandos 

pavadinimas  

Trenerio ir asistentų 

vardai, pavardės,  

 

Užimta vieta 

Simboliniai 

penketai 

1 Vaikinų U18 (2000) 

Vilniaus KM I 

VKM I Raimundas Kairys  

 

1 vieta J. Paukštė,  

S. 

Jarumbauskas, 

D. Sirvydis 

2 Vaikinų U18 (2000) 

Vilniaus KM II  

VKM II Mindaugas 

Sakalauskas 

  

5 vieta  

3 Merginų U18 (2000/2001) 
Vilniaus KM I 

VKM I Živilė Mikalauskaitė 

 

1 vieta E. Zabotkaitė 

4 Merginų U18 (2000/2001) 
Vilniaus KM II 

VKM II Jūratė Cicėnienė 

 

8 vieta  

5 Vaikinų U17 (2001) 
Vilniaus KM I-

,,Šilputa“ 

VKM I E. Justa/V. 

Tupčiauskas 

 

1 vieta M. Blaževič, 

 Ą. Tubelis 

6 Vaikinų U17 (2001) 
Vilniaus KM II 

VKM II Rolandas Penikas 

 

9 vieta  

7 Vaikinų U16 (2002) 
Vilniaus KM I 

VKM I Paulius Budėnas 

 

1 vieta A.Marčiulionis, 

A.Valenta 

8 Vaikinų U16 (2002) 
Vilniaus KM II 

VKM II Gintautas Regina 
 

11 vieta  

9 Merginų U16 (2002/2003) 
Vilniaus KM I 

VKM I Loreta Galdikienė 

 

4 vieta  

10 Vaikinų U15 (2003) 
Vilniaus KM II 

VKM I Andrius Šležas 

 

11 vieta  

11 Vaikinų U15 (2003) 
Vilniaus KM I 

VKM II Edvinas Justa 

 

1 vieta E. Butkus, 

 L. Gudavičius 

12 Mergaičių U14 (2004/2005) 
Vilniaus KM I 

VKM I Diliara Velishaieva 

 

5 vieta  
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2018-05-29 Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijoje buvo iškilmingai nuleista 

2017-2018 metų Moksleivių krepšinio lygos (MKL) sezono uždanga. 

Lietuvos krepšinio federacijos (LKF) prezidentas Arvydas Sabonis palinkėjo krepšininkams bei 

krepšininkėms sėkmingai baigti mokslo metus bei nenustoti ruoštis ateities kovoms ir 

pasidžiaugė užsimezgusiu bendradarbiavimu su Švietimo ir mokslo ministerija. 

 

Iš Švietimo ir mokslo ministrės bei LKF prezidento rankų dovanos pirmiausia keliavo 

žaidėjams, užfiksavusiems geriausius statistinius rodiklius sezono metu: 

dvitaškius – Justina Miknaitė (U18, Vilniaus KM I, 60,91 proc.) ir Simas Jarumbauskas (U18, 

Vilniaus KM I, 74,69 proc.), tritaškius – Patricija Sribikytė (U18, Vilniaus KM I, 38,38 proc.)  

 

Buvo apdovanoti ir naudingiausi viso sezono žaidėjai – tarp jų pateko Simas Jarumbauskas 

(U18, Vilniaus KM I, vid. 26,35). 

 

Buvo paskelbta ir organizacija, kuri per visus metus visose varžybose surinko daugiausiai 

reitingo taškų. Čia konkurencijos nei vaikinų, nei merginų grupėje nesulaukė Vilniaus 

krepšinio mokykla, laimėjusi abu apdovanojimus, o taures iš Mindaugo Špoko rankų atsiėmė 

mokyklos direktorius Vytenis Tupčiauskas. 

 

Į vaikinų simbolinį penketą pateko Simas Jarumbauskas (Vilniaus KM). 

 

LKF reitingo lentelėje Vilniaus krepšinio mokykla – 1 vieta. 

 

Tradicinis Naujametinis vaikų krepšinio turnyras. Dalyvavo gim. 2006 m. berniukai (10 

komandų) ir mergaitės (6 komandos). Vilniaus KM1 mergaitės – 5  vieta – trenerė Jūratė 

Cicėnienė, Vilniaus KMI berniukai –   vieta - treneris – Evaldas Lukšys/Vytenis Tupčiauskas – 

2 vieta.  

 

5. GERINTI TRENERIŲ PROFESINĮ PASIRENGIMĄ 

Numatyti uždaviniai: 

Trenerių profesinio meistriškumo tobulinimas. 

 

Pasiekti rezultatai: 

Treneriai dalyvavo Lietuvos krepšinio trenerių asociacijos seminaruose Kaune, Klaipėdoje. 

Seminaras treneriams treniruotės planavimo klausimais. 

Supažindinti treneriai su krepšinio taisyklių pakeitimais. Su taisyklių pakeitimais ir nauja 

pažindino teisėjas Tomas Jasevičius. 

Trenerių dalyvavimas D. Motiejūno, J. Valančiūno sporto stovyklose, U15 „Talentų karta“ 

parodomosiose treniruotėse Druskininkuose,  G. Reginos vedamose parodomosiose 

treniruotėse. 

LKF jaunimo rinktinių vyr. trenerio R. Radvilos paskaita ir normatyvai perspektyviausiems 

mokyklos sportininkams, krepšinio mokyklos treneriams.  

Išklausyta  Lietuvos olimpinio sporto centro psichologo  A. Lechovičiaus paskaita tema „Kaip 

pagerinti tarpusavio bendradarbiavimą tarp trenerio ir sportuojančio vaiko“. Dalyvavo visi 

treneriai. Mokėsi bendrauti ir bendradarbiauti siekiant bendro tikslo-vaiko gerovės mokykloje. 

Vyko seminaro apibendrinimas, diskusija. 
 
 

6. BENDRAUTI SU MOKYKLOS BENDRUOMENE, TĖVAIS (GLOBĖJAIS), 

ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ BENDROJO LAVINIMO ĮSTAIGOMIS IR SPORTO 

ORGANIZACIJOMIS. 

Numatyti uždaviniai: 

Bendradarbiavimas su bendrojo lavinimo mokyklomis.  
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Gerinti santykius tarp ugdytinių, jų tėvų. 

Spręsti socialines ir buitines sportininkų problemas. 

 

Pasiekti rezultatai: 

Įvykę mokymo grupių tėvų susirinkimai, pagerino mikroklimatą grupėse, išaugo sportiniai 

rezultatai, pagerėjo treniruočių lankomumas grupėse. Susirinkimai vyko visose mokymo 

grupėse. 

Susitikimai su bendro lavinimo mokyklų direktoriais, pagerino darbo sąlygas vykdyti 

mokomąjį ir varžybų procesą. 

Pasirašytos panaudos sutartys su 23 mokyklomis (naujos sutartys su Naujamiesčio pagrindine, 

Ryto gimnazija). 

 

7. VYKDYTI INFORMACINĮ DARBĄ 

Numatyti uždaviniai: 

Tvarkyti ir papildyti nauja informacija internetinį puslapį. 

Informuoti mokyklos ir miesto bendruomenę apie mokykloje vykdomus sporto renginius, 

varžybas. 

Skleisti gerąją patirtį metodikoje. 

 

Pasiekti rezultatai: 

Bendrojo asmens duomenų reglamento (BDAR)  klausimais 2018 m. gegužės 17 d. 

(ketvirtadienį) Vilniaus miesto savivaldybės patalpose įvyko  mokymai, kuriuose  dalyvavo 

L.Kuzminskienė, J.Koženiauskaitė. 

Parengta dokumentacija asmens duomenų apsaugos klausimais.  

Naujo internetinio tinklapio kūrimas. 

Patobulinta tinklapio administravimo sistema. 

Įdiegta daugiau galimybių aiškiau ir tiksliau bendruomenės informavimui apie mokykloje 

vykdomą veiklą. 

Socialiniuose tinkluose Facebook`e, skatinamos nuolatinės diskusijos tarp mokinių, tėvų, 

trenerių ir miesto bendruomenės. 

Supažindinta visuomenė su mokykloje vykdomais renginiais, sportiniais rezultatais. 

Parengta reklama spaudai, televizijai, internetinei svetainei apie naujų mokinių priėmimą į 

mokyklą. 

Nuolatinis bendradarbiavimas su šalies ir užsienio sporto organizacijomis vykdant bei 

dalyvaujant respublikiniuose bei tarptautiniuose renginiuose, turnyruose. 

Įvykdyti seminarai treneriams tarptautinio Naujametinio turnyro „Vilnius 2019“, EYBL  turų 

Vilniuje  metu. 

Bendruomenės įtraukimas į mokyklos veiklą 3x3 konkursai, šeimų turnyrai.  

Suformuotas „Geriausios  mokyklos“ įvaizdis. 

Pagaminta jaunių čempionų lentelė 2018 m. jaunių merginų, gim. 2000 m. krepšinio 

čempionato komandai – trenerė Ž. Mikalauskaitė. 

Parengta medžiaga šlovės alėjai. 

Fotografuojamos komandos mokyklos stendui  bei jų gražiausi rungtynių epizodai talpinami 

mokyklos tinklalapyje. 

Aprašomi rungtynių pasiekimai, bei kuriamos rungtynių apžvalgos. 

Bendraujama su treneriais ir sporto organizacijomis iš užsienio. 

Pristatomi nauji rėmėjai. 

Kuriami kvietimai kviečiantys dalyvauti įvairiuose krepšinio turnyruose.  

Rungtynių vaizdo medžiagos analizė.  

Geriausių mokyklos puolėjų bei gynėjų „NIKE“ ir „ČILI“ apdovanojimai.  

 

 8. UŽTIKRINTI MEDICININĘ KONTROLĘ IR DARBŲ SAUGĄ 

Numatyti uždaviniai: 
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Naujiems darbuotojams instruktažo darbo saugos klausimais vykdymas. 

Savalaikis ir reguliarus  mokyklos darbuotojų, moksleivių sveikatos tikrinimas. 

Reikalingo inventoriaus ir sportinės aprangos įsigijimas.  

Medicininis aptarnavimas varžybų metu. 

Darbų saugos žurnalų pildymas. 

 

Pasiekti rezultatai: 

Laiku pristatytos medicininės administracijos ir kitų darbuotojų pažymos. 

Treneriai laiku pristato naujai formuojamų mokymo grupių vaikų sveikatos pažymas. 

Laiku treneriai pristato paraiškas dalyvauti varžybose su medicinos  viza. 

Varžybas aptarnavo dvi mokyklos sveikatos priežiūros specialistės. 

Kontrolės institucijoms pateikiami darbų saugos žurnalai. 

 

9. GERINTI MOKYKLOS FINANSINĘ VEIKLĄ 

Numatyti uždaviniai: 

Savalaikis mokesčio už sportininkų ugdymą surinkimas ir atsiskaitymas su BĮ „Biudžetinių 

įstaigų buhalterinė apskaita“. 

Atleistų sportininkų nuo mokesčio už papildomą ugdymą apskaita. 

2 proc. gyventojų pajamų mokesčio paraiškų pateikimas VMI ir jų apskaita. 

Teikti paraiškas Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo  projektams. 

Pasiekti rezultatai: 

Laiku surenkami mokesčiai ir savalaikis atsiskaitymas su BĮ „Biudžetinių įstaigų buhalterinė 

apskaita“ leido nepertraukiamai vykdyti mokyklos veiklą. 

Vykdoma apskaita atleistų sportininkų nuo mokesčio už papildomą ugdymą leido suteikti 

pagalbą sunkiai besiverčiančioms šeimoms. 

Surinkta daugiau 2 proc. paraiškų į BĮ „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“. 

Vykdomas vasaros sporto stovyklų finansinis atsiskaitymas per BĮ „Biudžetinių įstaigų 

buhalterinė apskaita“. 

Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui paraiškos nepateiktos. 

Sudarytos metams šešios paramos sutartys: su UAB „Berlin Chemie Menarini Baltic“ 

medikamentams sportininkams, su UAB „Orto Pro“- ortopediniams padukams  ir ortopedinėms 

prekėms sportininkams, su AB SEB bankas, su UAB „Čili Pica“, su UAB „Teknos“. 

Sudarytos paramos ir bendradarbiavimo sutartys su NIKE – nuolaidos vaikams ir treneriams, 

bei prizai krepšinio turnyrui, su „Vichy“ vandens parku, kur suteikiamos nuolaidos 20 proc. 

vaikams ir nemokamai rinktinės nariams.  

Rėmėjai  teikia saldainius turnyrams. 

 

9. STIPRINTI MOKYKLOS MATERIALINĘ BAZĘ 

Numatyti uždaviniai: 

Bazės Vytenio g. 6 saugus eksploatavimas. 

Padidinti specialiųjų lėšų surinkimą. 

Padengti autobuso įsigijimo išlaidas. 

Nenaudojamų pagrindinių priemonių nurašymas. 

Įsigyti naują transporto priemonę. 

Pasiekti rezultatai: 

10.1. Sutvarkyta priešgaisrinė sistema Vytenio g. 6 ir Birželio 23-osios g. 10A pagal  

gautas priešgaisrinės  inspekcijos nuorodas. 

 

10.2. Sutvarkyta apšildymo sistema Birželio 23-osios g. 10A (pakeistas šildymo katilas, 

pastatytas karšto vandens boileris, pakeistas galingumo siurblys). 

 

Dalinai pagerintas sporto salės apšildymas Vytenio g. 6. 

Patobulinta sporto salės Birželio 23-osios g. 10A apšvietimo sistema (pakeistos lempos). 
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Pagerintas laiptinių apšvietimas Birželio 23-osios g.10A. 

Nurašytas senas 1990 m. gamybos autobusas Mercedes Benz. 

Vykdomi viešieji pirkimai pagal mokyklos planą. 

 

Suremontuota švieslentė Vytenio g. 6 sporto salėje. 

 

Išpirktas naujas mikroautobusas treniruočių ir varžybų proceso vykdymui. 

 

Likviduoti energetikos inspekcijos nustatyti trūkumai susiję su pastato dujų ir elektros ūkio 

eksploatacija Birželio 23-osios g. 10A. 

 

Atliktas pastato šildymo sistemos patikra: pakeistas siurblys, atlikti daliniai pastato 

instaliacijos sutvarkymo darbai. 

 

Atliktas Vilniaus miesto higienos centro planinis auditas.  

Pastoviai vykdoma pastatų priežiūra ir einamasis remontas. 

 

Atlikta metinė turto inventorizacija 2018-12-31. 

 Priešgaisrinės ir gelbėjimo departamento inspekcijos patikrinimas. Likviduoti trūkumai.  

 

Patvirtinta nauja BĮ Vilniaus krepšinio mokyklos struktūra: naujas sporto salės 

administratoriaus, sveikatos priežiūros specialisto etatas. 

 

Pakeisti krepšių lankai Vytenio g. 6. sporto salėje. 

Įsigytas sportinis inventorius ir aprangos, kamuolių šaudyklė ir kt. inventorius treniruočių 

procesui vykdyti. 

 Įsigyta kompiuteriai, skeneriai, videokamera su priedais: (stovas, mikrofonas, papildomos 

baterijos, atminties kortelės). 

 

Tarptautiniam vaikų krepšinio turnyrui „Vilnius 2019“ nupirkti apdovanojimai, prizai, 

taurės, medaliai. 

Mokyklos Naujametinei šventei nupirkti apdovanojimai, užsakyta arena, mini spektaklis  

vaikams. Apdovanoti gruodžio mėnesio geriausi žaidėjai. 

 

 

 

 

 

Janina Koženiauskaitė, tel. (8 5) 233 3318, el. p. janina@vilniauskm.lt 

 

 

Vilniaus m. savivaldybės biudžetinė įstaiga 
Kodas 190010326  
Duomenys kaupiami ir saugomi   
Juridinių asmenų registre 

Birželio 23-osios g. 10 A              
LT-03205 Vilnius  
Tel. (8 5) 233 5300   
Tel.\faks. (8 5) 233 3318 

El.p.info@vilniauskm.lt 

www.vilniauskm.lt 
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