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Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokykla (toliau – VRSSM) yra neformaliojo vaikų švietimo 

mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla, Vilniaus rajono savivaldybės biudžetinė 

įstaiga, sudaranti galimybes vaikų ir jaunimo saviraiškai per kūno kultūrą ir sportą. Sporto mokykla 

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2004 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T3-57 įsteigta 2004 metais. 

Sporto mokykla yra juridinis asmuo, savo veiklą grindžiantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, 

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos 

Respublikos Kūno kultūros ir sporto departamento (toliau – KKSD) prie Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės bei kitais įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais bei steigėjo patvirtintais nuostatais ir 

išlaikoma iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto, atskirais atvejais remiama įstatymų nustatyta 

tvarka. 

 

Mokyklos vizija 

Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokykla – mokykla, kurioje gera saugiai ir profesionaliai 

sportuoti, siekti aukštų sportinių rezultatų, turiningai leisti laisvalaikį. 

 

Mokyklos misija 

 Užtikrinti kokybišką sportinio ugdymo programos įgyvendinimą, atsižvelgiant į mokinio 

individualius gebėjimus ir poreikius. 

 Sudaryti sąlygas siekti aukštų sportinių rezultatų pasirinktoje sporto šakoje. Formuoti ir 

įgyvendinti sporto mokyklos strategiją. 

 

Mokyklos filosofija 

„Nuo masiškumo iki Olimpinių medalių“ 

 

Mokyklos prioritetai 

 Kuo daugiau sportuojančių, tuo daugiau sveikesnių mokinių. 

mailto:vrssportomokykla@gmail.com
http://www.sportomokykla.lt/
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 Per vaikų ir jaunimo saviraišką sporte – talentingų sportininkų paieška. 

 Kuo daugiau sporto mokyklos auklėtinių taptų įvairių sporto šakų Lietuvos rinktinės nariais. 

 

Sporto mokyklos auklėtiniai sudaro Vilniaus rajono rinktines ir dalyvauja Lietuvos Respublikos 

jaunių, jaunučių, jaunimo ir suaugusiųjų pirmenybėse, čempionatuose ir žaidynėse bei tarptautinėse 

varžybose. Geriausieji VRSSM auklėtiniai yra įtraukti į nacionalines rinktines ir gina šalies garbę 

pasaulio jaunimo ir jaunių čempionatuose, Europos jaunių olimpiniuose festivaliuose bei kitose 

tarptautinėse varžybose. 

Kasmet sporto mokykla organizuoja varžybas, sporto šventes, vykdo sportines sveikatingumo, 

mokomąsias treniruočių stovyklas, kurios turi didelę reikšmę keliant sportininkų meistriškumą.  

Sporto mokyklos veikla apima vieno didžiausio Lietuvos rajono teritoriją. Mokykloje 

kultivuojamos 10 sporto šakų: slidinėjimas, biatlonas, futbolas, imtynės, tinklinis, stalo tenisas, žolės 

riedulys, lengvoji atletika, šaudymo sportas, boksas. Sporto mokyklos grupės veikia Nemenčinės 

mieste, Mostiškių, Juodšilių, Rudaminos, Nemėžio, Valčiūnų, Mickūnų, Kalvelių, Avižienių, Zujūnų, 

Lavoriškių, Riešės, Paberžės gyvenvietėse.  
 

 
1 pav. Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokyklos veiklos  pasiskirstymas. 

Šaltinis: Vilniaus rajono savivaldybės strateginis plėtros planas.  
 

2. MOKYKLOS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR VALDYMAS 

 

Sporto mokyklai vadovauja direktorius Marijan Kačanovski. 

Marijan Kačanovski 2015 m. atestuotas II vadybinei kvalifikacinei kategorijai. Vadybinis darbo 

stažas – 13 metų, pedagoginis darbo stažas – 39 metai.  

Didžiausias leistinas pareigybių skaičius sporto mokykloje – 13,11: 1 et. – direktorius; 1 et. – 

direktoriaus pavaduotojas, 1 et. – sekretorius, 1 et. – pagalbinis darbininkas. 

    Pedagogai 
 

 

Metai  
Viso 

Mokytojas 

– ekspertas 

Mokytojas 

metodininkas 

Vyresnieji 

mokytojai 
Mokytojai 

Dirbantys 

pagal 

KKSD 

licenciją 

2016 18 1 5 7 5 4 

2017 18 1 3 6 3 5 
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3. MOKYKLOS VADOVŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS: 

 

Metai 

Mokyklos 

direktoriaus 

kvalifikacijos 

tobulinimo dienų 

skaičius 

Direktoriaus 

pavaduotojo/-ų 

ugdymui 

kvalifikacijos 

tobulinimo dienų 

skaičius 

Vidutiniškai 

tenkančių 

kvalifikacijos 

tobulinimo dienų 

skaičius 1 vadovui 

Pastabos 

2016 6 2 4,0  

2017 0 0 0  

 

4. MOKYKLOS DIREKTORIAUS INICIATYVA (-OS). 

Iniciavau sporto mokyklos reprezentacinės varžybinės aprangos įsigijimą. 
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Pasirašytos paramos sutartys su socialiniais partneriais. 2017 metais iš UAB ,,Roslana“ gauta 

500 eurų parama, kuri buvo panaudota sporto stovyklų organizavimui ir sporto inventoriaus 

įsigijimui. Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija suteikė paramą sporto inventoriumi, kurio 

vertė 202,11 eurų. UAB „Rejspa“ skyrė 3910,00 eurų, UAB „Trantera“ skyrė 500,00 eurų. 

 

Iniciuoti ir vykdomi projektai: 

 Pasirašyta sutartis su Lietuvos biatlono federacija ir KKSD dėl perspektyvinės biatlono 

grupės finansavimo Nemenčinėje. 2017 m. gauta 15 000 eurų 6 sportininkų maitinimui, 

inventoriaus įsigijimui, stovyklų organizavimui bei dalyvavimui varžybose.  

 Vaikų ir jaunimo socializacijos programa „Aktyvi vasara“.  

 

Inicijuoju sporto švenčių ir varžybų organizavimą: 

 Tarptautinį bėgimą Nemenčinės miesto gatvėmis; 

 Vilniaus rajono krosą; 

 Kalnų dviračių maratoną „Wilia“; 

 Vilniaus rajono slidinėjimo čempionatą; 

 Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokyklos vasaros biatlono pirmenybes; 

 Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokyklos  mergaičių ir berniukų tinklinio čempionatą; 

 Atvirą Vilniaus rajono jaunių ir jaunučių uždarų patalpų žolės riedulio čempionatą; 

 Vilniaus rajono merginų ir vaikinų tinklinio čempionatus. 

 

Gerinau edukacinės aplinkos ir treniruočių sąlygas. Dalyvavau dviračių-pėsčiųjų ir poilsio takų 

Nemenčinės m. statybos techninio projekto parengime, atlikta techninio projekto ekspertizė. 2017 m. 

gruodžio mėnesį projektas pateiktas į „Info statyba“ gauti leidimą statybos darbams. 2017 metais VĮ 

„Registrų centras“ įregistravau atvirą biatlono šaudyklą Nemenčinėje sporto mokyklos vardu. Bendra 

statinio vertė – 344 tūkst. eurų, kuriuos skyrė Vilniaus rajono savivaldybė. 

Buvo atlikta „Administracinio pastato Kalno g. 16B, Nemenčinės m., Vilniaus r.“ techninio 

projekto bendroji ekspertizę, kurios vertė 1089,00 eurų. Pastato lauko lietaus nuvedimo tinklų 

įrengimui skirta 9798,25 eurų. 
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2017 m. spalio mėnesio buvo atlikta „Dviračių-pėsčiųjų ir poilsio takų Vilniaus r., Nemenčinės 

m., Kalno g. 16B projekto bendroji ekspertizė, kurios vertė 278,30 eurų. 
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Įgyvendinus projektą žiemos sporto atstovai, miesto ir apylinkių gyventojai galės saugiai 

važinėti riedučiais, riedslidėmis, dviračiais bei žiemos metu – slidėmis. 

 

5. PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS: 

 

Metai 

Pedagogų 

kvalifikacijai 

tobulinti skirta 

lėšų (Eur) 

Pedagogų 

kvalifikacijai 

tobulinti panaudota 

lėšų (Eur) 

Pedagogų 

kvalifikacijai 

tobulinti panaudotų 

lėšų procentas (%) 

Pastabos 

2016 0 0 0  

2017 128,10 128,10 100  

PASTABA. 9 mokytojai dalyvavo 72 valandų nemokamuose kursuose. 

 

6. MOKINIAI (SKAIČIUS, KOMPLEKTAI): 

Sporto mokyklą lanko 330 mokinių, veikia 4 pradinio rengimo, 13 meistriškumo ugdymo ir 5 

meistriškumo tobulinimo grupių. 

 

2017-2018 m. m. veikia 22 grupės, kurias lanko 330 mokinių: 

4 pradinio rengimo grupėse  59 mokiniai  

13 meistriškumo ugdymo grupėse  209 mokiniai  

5 meistriškumo tobulinimo grupėse  62 mokiniai  

 

2016-2017 m. m. veikė 24 grupės, kurias lankė 376 mokiniai: 

5 pradinio rengimo grupėse  70 mokinių  

17 meistriškumo ugdymo grupėse  280 mokinių 

2 meistriškumo tobulinimo grupėse  26 mokiniai  
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6.1. MOKINIŲ, BAIGUSIŲ VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS SPORTO 

MOKYKLĄ, TOLIMESNIS MOKYMASIS: 

2017 m. sporto mokyklą baigė 17 sportininkų. Viena iš sporto mokyklą baigusių slidininkių 

išklausė mokymus ir įgijo Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimą ir dirba sporto mokykloje slidinėjimo trenere.  

 

 
 

 

7. MOKYKLOS FINANSAVIMAS, TURTAS, VIDAUS BEI IŠORĖS APLINKA.  

2016 m. sporto mokyklos biudžetą sudarė 131 699,96 eurų. Iš jų 89 124,96 eurų – savivaldybės 

lėšos, 42 575,00 eurų – mokinio krepšelio lėšos. Darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui skirta 

110 727,00 eurų. 2016 m. investiciniams projektams iš savivaldybės lėšų buvo skirta 42 100 eurų. 

2017 m. sporto mokyklos biudžetą sudarė 166 830,00 eurų. Iš jų 94 899,90 eurų – savivaldybės 

lėšos, 66 883,00 eurų – mokinio krepšelio lėšos ir 5 048,00 eurų – rėmėjų parama. Darbo užmokesčiui 

ir socialiniam draudimui skirta 128 118,00 eurų. 2017 m. investiciniams projektams iš savivaldybės 

lėšų buvo skirta 377 000,00 eurų. 

Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokykla dalyvavo vietos projekte „Aktyvaus laisvalaikio 

leidimo formų, susijusių su sveikatingumu, užsiėmimų organizavimas Mostiškių kaime“ Nr. 

LEADER-11VILNIUS-02-017, finansuojamame iš Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšų. 

Įvykdžius projekto sąlygas buvo įsigytas sporto inventorius – slidės, dviračiai, riedslidės, 

pulsometrai, biatlono šautuvai, keturratis, pripučiama arka, automobilio priekaba, kurių vertė yra 62 

896,00 eurų.  

Bendra Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokyklos turto vertė yra 607 442,68 eurų, iš kurių 

557 387,67 eurų – ilgalaikis materialusis turtas.  

 

8. PASIEKIMAI.  

2016 m. 

Per 2016 metus Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokyklos auklėtiniai dalyvavo 31 

respublikinėse varžybose ir 17 tarptautinėse varžybose. Sporto mokykla organizavo 3 tarptautines 

varžybas ir 4 respublikinio masto varžybas. 2016 m. birželio ir liepos mėnesiais Vilniaus rajono 

savivaldybės sporto mokykla vykdė vaikų vasaros užimtumo projektą „Aktyvi vasara“. Stovyklos 

vykdymui iš savivaldybės buvo gauta 377,00 eurų.  

Sausio 17 d. Ignalinoje vyko Lietuvos jaunių, jaunučių ir vaikų slidinėjimo čempionato 

varžybos, kuriose Viktorija Romanova tapo nugalėtoja. 

Sausio 22 d. Lietuvos rajonų jaunių ir jaunimo lengvosios atletikos pirmenybėse Aneta 

Jacukevič laimėjo du aukso medalius.   
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Vasario 24 d. Madonoje (LAT) vyko Lietuvos jaunių, jaunučių ir vaikų biatlono čempionatas. 

Varžybose sėkmingai startavo sporto mokyklos biatlonininkai – Viktorija Romanova iškovojo 2 

aukso medalius, Romualdas Aleksandrovas, Kamilė Jakubauskaitė, Nikita Romanov – po 1 aukso 

medalį.  

Vasario 27 – kovo 5 dienomis Arlamovo mieste Lenkijoje vyko XII Pasaulio lenkų žiemos 

žaidynės. Varžybose dalyvavo 13 sporto mokyklos auklėtiniai, kurie įvairiose sporto varžybose 

iškovojo 14 aukso, 5 sidabro ir 3 bronzos medalius.  

Kovo 14-18 d. sporto mokyklos krepšininkai Tarptautiniame krepšinio turnyre „Polbasket 

2016“ iškovojo 3 vietą.  

Kovo 20 d. Madonos mieste Latvijoje vyko Madonos apskrities slidinėjimo čempionatas, 

kuriame Viktorija Romanova tapo nugalėtoja. 

Kovo 24 d. Vilniuje vyko 2015-2016 m. Lietuvos vaikų lygos (berniukų ir mergaičių) U-12 

(2003 m. ir jaunesnių) uždarų patalpų riedulio finalinės varžybos, kuriose sporto mokyklos žolės 

riedulininkai iškovojo 2 vietą.  

Kovo 25 d. sporto mokyklos biatlonininkas Nikita Romanov Atvirame Lietuvos biatlono 

čempionate iškovojo aukso medalį.   

Balandžio 16 d. sporto mokyklos auklėtiniai dalyvavo „Ski Tour Augustow“ riedslidžių 

varžybose Lenkijoje, kuriose Radoslav Aleksandrov ir Nikita Romanov atskirose amžiaus grupėse 

tapo nugalėtojais.  

Balandžio 23-28 d. berniukų žolės riedulio komanda dalyvavo Tarptautiniame vaikų žolės 

riedulio turnyre „Puffbohnen“ Vokietijoje, kur užėmė 3 vietą. 

Balandžio 27 d. sporto mokyklos lengvaatlečiai dalyvavo XIII Tarptautinėse Irenos Ševinskos 

kroso varžybose Lenkijoje. Varžybose aukso medalį pelnė Karolina Savko. 

Gegužės 6-11 d. Lenkijos mieste Bielsko – Biala vyko VII Tarptautinis S. Zubero tinklinio 

turnyras. Šiame turnyre sporto mokyklos mergaičių ir berniukų komandos užėmė antrąsias vietas.   

Birželio 23 d. vyko Lietuvos lengvosios atletikos jaunių pirmenybės, kuriose Karolina Savko 

iškovojo 2 aukso medalius.   

Birželio 25-30 d. Lomžos mieste Lenkijoje vyko XVI J. Stypulos Polonijos mokinių žaidynės. 

Žaidynėse aukso medalius pelnė sporto mokyklos tinklininkės.  

Birželio 30 d. vykusiose Lietuvos jaunimo lengvosios atletikos pirmenybėse sporto mokyklos 

auklėtinė Aneta Jacukevič pelnė aukso medalį.  

Liepos 1 d. sporto mokykla vykdė Vilniaus r. merės taurės žolės riedulio turnyrą. Varžybose 

Vilniaus r. savivaldybės sporto mokyklos jaunučių komanda tapo nugalėtoja, o jauniai iškovojo 3 

vietą.  

Liepos 22 d. Vilniuje vyko Baltijos šalių jaunių mačas čempionatas. Čempionate Lietuvai 

atstovavo Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokyklos auklėtinė Karolina Savko, kuri šiose 

varžybose iškovojo 1 aukso ir 1 sidabro medalius.  

Lietuvos riedslidžių taurės varžybose Viktorija Romanova ir Romualdas Aleksandrovas tapo 

nugalėtojais. 

Rugsėjo 10-11 d. vyko Lietuvos biatlono vasaros čempionatas. Viktorija Romanova 

čempionato varžybų skirtingose rungtyse pelnė 2 aukso medalius. 

Rugsėjo 16 d. Lietuvos jaunių, jaunučių ir vaikų biatlono čempionato vasaros pirmenybėse 

Nikita Romanov, Viktorija Romanova ir Marek Griniuk laimėjo aukso medalius.  

Spalio 8 d. vyko Lietuvos mokinių jaunių, jaunučių ir vaikų slidininkų vasaros čempionato 

varžybos riedslidėmis, kuriose Viktorija Romanova iškovojo aukso medalį. 

Spalio 10 d. Lietuvos mokinių jaunių, jaunučių ir vaikų slidininkų vasaros čempionato kroso 

varžybose sporto mokyklos slidininkai Kamilė Jakubauskaitė ir Agata Pozlevič pelnė aukso medalius.  
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Spalio 10 d. vyko Lietuvos jaunučių graikų – romėnų imtynių finalinės sporto žaidynės. Sporto 

mokyklos auklėtinis Laurynas Zarodniukas varžybose iškovojo aukso medalį.  

Spalio 14 d. vykusiose Lietuvos jaunučių berniukų U-14 žolės riedulio pirmenybėse sporto 

mokyklos jaunieji riedulininkai laimėjo sidabro medalius.  

Lapkričio 26 d. sporto mokyklos tinklininkės dalyvavo Tarptautiniame tinklinio turnyre 

Suvalkuose. Atskirose amžiaus grupėse sporto mokyklos tinklininkės užėmė 1 ir 2 vietas.  

Gruodžio 17 d. Lenkijos mieste Jakušice vyko Lenkijos taurės biatlono varžybos. Sporto 

mokyklos biatlonininkė Viktorija Romanova laimėjo 2 aukso, o Nikita Romanov – 1 aukso medalius.  

Gruodžio 17 d. sporto mokyklos stalo tenisininkai iškovojo pergalę Lietuvos jaunučių (2005 m. 

ir jaunesnių) rajonų grupės komandinėse stalo teniso pirmenybėse. 

Gruodžio 28-29 d. Estijos mieste Otepė vyko Atviras Estijos biatlono taurės čempionatas, 

kuriame Viktorija Romanova pelnė aukso medalį. 

 

Per 2016 m. metus VRSSM sportininkai Tarptautinėse varžybose iškovojo: 

I vieta – 21 medalių;  II vieta – 16 medalių;  III vieta – 12 medalių. 

2016 metais Lietuvos Respublikos čempionatuose, pirmenybėse ir respublikinėse 

varžybose:  

I vieta – 68 medalių;  II vieta – 37 medalių;  III vieta – 34 medaliai. 

 

17 sporto mokyklos auklėtinių yra pakviesti į Lietuvos suaugusiųjų, jaunimo ar jaunių biatlono, 

slidinėjimo, lengvosios atletikos, šaudymo ir žolės riedulio rinktines. 

 

2017 m.  

Sausio 14 d. Panevėžyje vyko Lietuvos rajonų jaunių ir jaunimo lengvosios atletikos 

pirmenybės, kuriose Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokyklos (toliau – VRSSM) lengvaatlečiai 

pelnė 

Sausio 14-15 Madonos mieste Latvijoje vyko Baltijos biatlono taurės varžybos, kuriose sporto 

mokyklos auklėtiniai iškovojo 4 aukso medalius.  

VRSSM žolės riedulininkai aktyviai dalyvauja grindų riedulio varžybose. Sausio 21 d. 

Ignalinoje vyko Vaikų grindų riedulio taurės turnyras, kuriame Vilniaus r. komanda tapo nugalėtojais.  

Sausio 21-22 d. Latvijos Madshus biatlono taurės varžybose VRSSM biatlonininkai laimėjo 2 

aukso ir 1 sidabro medalius.  

Sausio 28 d. Nemenčinėje vyko Atviras Vilniaus r. slidinėjimo čempionatas. Varžybose 

VRSSM sportininkai iškovojo 1 aukso, 2 sidabro ir 3 bronzos medalius.  

Jungtinė VRSSM ir Vilniaus ŽHC žolės riedulio komanda vasario 3-5 d. Lubiankos mieste 

Lenkijoje dalyvavo XX Tarptautiniame Adamo Filmenovičiaus atminimo žolės riedulio turnyre, kur 

tarp 18 komandų iškovojo 2 vietą.  

Vasario 14-15 d. biatlonininkas Nikita Romanov dalyvavo Europos jaunių olimpiniame 

festivalyje.  

Vasario 18 d. Ignalinoje vyko Lietuvos jaunių, jaunučių ir vaikų slidinėjimo čempionato 2 etapo 

varžybos laisvu stiliumi, kuriose VRSSM auklėtiniai laimėjo 1 aukso ir 2 bronzos medalius. 

Vasario 20-21 d. Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokykla vykdė Tarptautinį tinklinio 

turnyrą VRSSM taurei laimėti. Turnyrą užtikrintai laimėjo sporto mokyklos tinklininkės.  

Vasario 25 d. vykusiose Lietuvos jaunių, jaunučių ir vaikų komandinės slidinėjimo 

pirmenybėse VRSSM auklėtiniai iškovojo 4 aukso, 4 sidabro ir 1 bronzos medalius. 

Biatlonininkas Nikita Romanov vasario 21-28 d. dalyvavo Pasaulio jaunimo ir jaunių biatlono 

čempionate Brezno – Osrblie m. Slovakijoje.  

Kovo 10-11 d. Kavgolovo m. Rusijoje vyko Baltijos biatlono taurės varžybos, kuriose dalyvavo 

biatlonininkai Nikita Romanov ir Ruslan Pukšto.  

VRSSM krepšinio berniukų komanda Pultusko mieste Lenkijoje dalyvavo Tarptautiniame 

krepšinio turnyre „Polbasket 2017“, kur iškovojo sidabro medalius.  
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Kovo 16 d. Madonoje (Latvija) vykusiose Lietuvos jaunių, jaunučių ir vaikų biatlono 

čempionate VRSSM auklėtiniai iškovojo 4 aukso, 6 sidabro ir 2 bronzos medalius.  

Lietuvos Respublikos rajonų jaunių bokso čempionate, vykusiame kovo 16-18 d. Pasvalyje, 

sporto mokyklos boksininkai pelnė 3 sidabro ir vieną bronzos medalius. 

Kovo 22 d. Panevėžyje vyko  Lietuvos vaikų lygos U-12 uždarųjų patalpų riedulio finalinės 

varžybos, kuriose sporto mokyklos auklėtiniai iškovojo sidabro medalius. 

Lietuvos biatlono čempionate, vykusiame kovo 25-26 d. Madonoje (Latvija), VRSSM 

sportininkai pelnė 4 aukso, 3 sidabro ir 1 bronzos medalius. 

2017 m. Lietuvos vyrų uždarųjų patalpų „B“ diviziono čempionate VRSSM žolės riedulininkai 

pelnė vicečempionų vardą.  

Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokykla balandžio 24 d. Nemenčinėje vykdė Tarptautines 

bėgimo varžybas Nemenčinės miesto gatvėmis, kuriose sporto mokyklos lengvaatlečiai iškovojo 5 

aukso, 4 sidabro ir 4 bronzos medalius.  

Balandžio 26 d. Pultusko mieste Lenkijoje vyko XIV daugkartinės olimpinės čempionės Irenos 

Ševinskos tarptautinės bėgimo varžybos, kuriose VRSSM bėgikai pelnė 4 aukso ir 3 sidabro 

medalius.  

Balandžio 28 d. Lietuvos pavasario kroso varžybose Palangoje sporto mokyklos bėgikai 

iškovojo 1 aukso, 2 sidabro ir 1 bronzos medalius bei tapo nugalėtojais bendrakomandinėje įskaitoje.  

Lietuvos jaunių sporto žaidynių lengvosios atletikos finalinėse varžybose, vykusiose birželio 

21 d. Alytuje, VRSSM lengvaatlečiai pelnė 1 sidabro ir 2 bronzos medalius.  
Rugpjūčio 5-6 d. Priekuli m. (Latvija) vyko Latvijos vasaros biatlono čempionatas, kuriame 

VRSSM sportininkai laimėjo 3 aukso, 4 sidabro ir 1 bronzos medalius.  

Lietuvos vasaros biatlono čempionate, vykusiame rugpjūčio 21-22 d. Ignalinoje, VRSSM 

auklėtiniai pasidabino 4 aukso, 1 sidabro ir 4 bronzos medaliais. 

Sporto mokyklos slidininkai Lietuvos vasaros slidinėjimo čempionate laimėjo 1 sidabro ir 3 

bronzos medalius.  

Biatlonininkas Nikita Romanov rugsėjo 9-10 dienomis dalyvavo Estijos vasaros biatlono 

varžybose, kuriose užėmė 4 ir 5 vietas.  

2017 m. rugsėjo 14 d. įvyko iškilmingas Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokyklos atviros 

biatlono šaudyklos atidarymas. Ta proga buvo vykdomi pirmosios Vilniaus rajono merės taurės 

biatlono varžybos. Jose sporto mokyklos auklėtiniai Viktorija Romanova, Romualdas Aleksandrovas, 

Kamilė Jakubauskaitė ir Marek Griniuk savo amžiaus grupėse tapo nugalėtojais. Sara Urumova pelnė 

sidabro medalį, o Ruslan Pukšto džiaugėsi bronzos medaliu.  

Rugsėjo 20 d. Širvintose vyko 2017 metų Lietuvos vaikų žolės riedulio lygos berniukų U-12 

finalinės varžybos, kuriose sporto mokyklos žolės riedulio komanda laimėjo 2 vietą.  

Rugsėjo 23-24 d. Madonoje vyko Latvijos vasaros biatlono čempionato II etapo varžybos. 

Varžybose sporto mokyklos auklėtiniai iškovojo 2 aukso, 3 sidabro ir 1 bronzos medalius.  

Lietuvos mokinių rudens kroso pirmenybėse, vykusiose rugsėjo 29 d. Palangoje VRSSM 

bėgikai iškovojo 1 aukso, 3 sidabro medalius individualiose rungtyse, 3-ią vietą estafetėje 5 x1000 m 

bei 2 vietą bendrakomandinėje įskaitoje.  
Rugsėjo 29 d. Ignalinoje vyko Lietuvos jaunių, jaunučių ir vaikų biatlono vasaros čempionatas, 

kuriame VRSSM sportininkai pelnė 3 aukso, 5 sidabro ir 1 bronzos medalius. 

Sporto mokyklos žolės rieduliuo keturiolikmečių berniukų komanda rugsėjo 29 d. vykusiose 

finalinėse U-14 jaunučių berniukų žolės riedulio pirmenybėse tapo nugalėtojais.  

Lietuvos jaunių ir sporto vilčių žaidynių vaikinų grindų riedulio finalinėse varžybose, 

vykusiose spalio 1 d. Vilniuje, sporto mokyklos komanda pelnė vicečempionų vardą.  

Per 2017 m. laikotarpį vyko 4 Lietuvos riedslidžių taurės etapai. Bendroje taškų lentelėje 

Kamilė Jakubauskaitė iškovojo 1 vietą, Viktorija Romanova, Romualdas Aleksandrovas ir Marek 

Griniuk laimėjo 2-ąsias vietas, o Ruslan Pukšto ir Emilija Siavro užėmė 3-ąsias vietas.  

Spalio 7 d. vyko Lietuvos jaunių, jaunučių ir vaikų slidininkų vasaros čempionatas, kuriame 

sporto mokyklos auklėtiniai pelnė 4 aukso, 3 sidabro ir 1 bronzos medalius. 

Spalio 11 d. Nemenčinėje vyko Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokyklos biatlono 

pirmenybės. Varžybose sporto mokyklos biatlonininkai iškovojo 2 aukso, 1 sidabro ir 3 bronzos 

medalius. 
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Sporto mokyklos jaunieji lengvaatlečiai Lietuvos vaikų lengvosios atletikos olimpinių vilčių 

varžybose rajonų grupėje pelnė 2 aukso medalius.  

Per 2017 metus VRSSM sportininkai Tarptautinėse varžybose iškovojo: 

          I vieta – 15 medalių;                      II vieta – 10 medalių;         III vieta – 3 medaliai. 

2017 metais Lietuvos Respublikos čempionatuose, pirmenybėse ir respublikinėse 

varžybose: 

          I vieta – 57 medalius;                     II vieta – 55 medalius;       III vieta – 44 medalius. 

 2017 metais sporto mokyklą baigė 11 sportininkų. Vienas iš jų studijuoja su sportu susijusią 

specialybę. 

 

9. MOKYKLOS PARTNERYSTĖS RYŠIAI. 

VRSSM bendradarbiauja su Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Vilniaus rajono 

savivaldybės administracijos Švietimo skyriumi, Kultūros, sporto ir turizmo skyriumi, Nemenčinės 

miesto seniūnija, Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centru, 7 sporto šakų 

federacijomis, 13 Vilniaus rajono švietimo įstaigomis: 

 Avižienių gimnazija  

 Eitminiškių pagrindine mokykla 

 Kalvelių „Aušros“ gimnazija  

 Juodšilių šv. U. Leduchovskos gimnazija   

 Mickūnų gimnazija  

 Mostiškių mokykla – daugiafunkciu centru 

 Nemenčinės Gedimino gimnazija  

 Nemenčinės K. Parčevskio gimnazija 

 Rudaminos F. Ruščico gimnazija  

 Rudaminos „Ryto“ gimnazija  

 Zujūnų gimnazija  

 Paberžės „Verdenės“ gimnazija  

 Paberžės šv. St. Kostkos gimnazija  

Taip pat vyksta bendradarbiavimas su Lenkijos Fundacija ,,Maratony Kresowe“, Pultusko, 

Žyvec ir Bielsko – Biala miestų sporto skyriais, klubais ir mokyklomis. Yra vykdomi bendri projektai, 

stovyklos, vaikų mainų programos principais dalyvaujama varžybose.   

  

10. PROBLEMOS, REIKALINGA PAGALBA. 

Mokykla neturi nuosavos sporto bazės – panaudos pagrindais dirbama bendrojo ugdymo 

mokyklų sporto salėse arba nuomojamos kitų sporto organizacijų sporto bazės. To pasekmėje mažėja 

mokinių motyvacija sportuoti, trūksta jaunų mokytojų – trenerių dirbti su jaunimu. 

Taip pat pastebimas nepakankamas sportininkų tėvų dėmėsis vaikų neformaliajam užimtumui.  

 

 

Direktorius  Marijan Kačanovski 

SUDERINTA 
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