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KAUNO R. SPORTO MOKYKLOS
2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

VADOVO ŽODIS 

Kauno r. sporto mokykla sėkmingai įgyvendino neformalaus švietimo veiklas. Mokyklos 
mokiniai dalyvavo Pasaulio, Europos ir Lietuvos čempionatuose, kuriuose tapo nugalėtojais ir 
prizininkais:

1. Pasaulio jaunimo irklavimo čempionatas: 1 mokinys – 2 vieta;
2. Europos jaunimo irklavimo čempionatas: 1 mokinys – 1 vieta;
3. Baltijos jūros šalių jaunių irklavimo čempionatas: 1 mokinys – 2 vieta;
4. Baltijos šalių lengvosios atletikos jaunučių čempionatas: 1 mokinys – 1 vieta, 1 

mokinys – 3 vieta;
5. Baltijos šalių moksleivių ir jaunimo kordinių automodelių varžybos „Baltic cup – 

2022“: 6 mokiniai – 1 vieta; 6 mokiniai – 2 vieta, 3 mokiniai – 3 vieta;
6. Tarptautinėse kordinių automodelių varžybose „Čekiškės GP“, „Talino GP“, 

„Winter cup 2022“: 5 mokiniai – 1 vieta, 3 mokiniai – 2 vieta, 5 mokiniai – 3 vieta; 
7. Moterų rankinio klubas „Cascada HC Garliava SM“: Lietuvos moterų rankinio lygos 

3 vietos laimėtojos, LRF Supertaurės nugalėtojos.
Atidarytos 2 naujos grupės: Babtuose – aerobinės gimnastikos, Karmėlavoje – 

lengvosios atletikos.
Lietuvos čempionatuose ir pirmenybėse užimtos vietos: 22 – I vietos, 17 – II vietų, 23 – 

III vietos.
Paruošta įvairaus amžiaus skirtingų sporto šakų Lietuvos rinktinės 43 nariai, iš jų 5 

kandidatai į Lietuvos Olimpinę rinktinę.
Mokyklos administracijos atstovai dalyvavo darbo grupėse atliekant Mastaičių baseino 

renovacijos darbus. Renovacija baigta 2022 m. gruodžio 31 dieną. Atnaujintame baseine dirbs 4 
plaukimo mokytojai, bus 25 plaukimo grupės, kuriose galės sportuoti 350 mokinių.

Buvo gauta tėvų įnašų už ugdymo paslaugas ir 1,2 proc. paramos lėšų – 34062,37 Eur. 
Papildomas finansavimas suteikė geresnes ugdymo sąlygas ir galimybes Kauno r. sporto 
mokyklos mokiniams siekiant aukštesnių sportinių rezultatų.

MOKYKLOS METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ

Tikslai, uždaviniai Atlikti darbai, veiklos rezultatų kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai
1. Tikslas – Sudaryti palankią aplinką rajono vaikų, paauglių ir jaunimo užimtumui. 

1. Uždavinys.
Bendradarbiauti su rajono 

Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Kauno rajono ugdymo 
įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis;
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kultūros, švietimo ir sporto 
skyriumi, bendrojo ugdymo 
mokyklomis,  sporto ir kitomis 
bendruomenėmis

Per metus suorganizuota turnyrų, švenčių, renginių:
-Organizuotas pasaulinės sniego dienos renginys Kačerginės 
daugiafunkciame centre 2022 01 26, vykdė I. Gliožaitienė,
-Vykdytas futbolo turnyras, skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo 
dienai paminėti 2022 02 12 d., Babtų gimnazijoje, dalyvavo 34 
mokiniai, vykdė R. Gricius;
-Organizuotas bokso turnyras, skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo 
dienai paminėti 2022-02-16 d. GSKC, vykdė A. Baltrimavičius;
-Organizuoti  Mini  rankinio turnyrai mergaitėms 2022-02-24, 
2022-03-24, 2022-04-26, 2022-05-24, 2022-06-07, 2022-10-27, 
2022-12-20 GSKC, vykdė R. Urnikienė;
-Surengtos sportinių šokių  Lietuvos reitingo varžybos 
„Liepsnojantis šokis – 2022“ – Kauno rajono Mero taurė“ 2022-
03-05, GSKC, vykdė I. Navickienė;  
-Organizuotas tarptautinis žiemos irklavimo turnyras „Sveiki 
sulaukę Šv. Velykų“  2022 03 26-27 d. nuotoliniu būdu vykdė A. 
Lavickas;
-Vykdytos Kauno rajono mokyklų  kulkinio šaudymo mokinių  
taurės varžybos, 2022-04-13-14 d. ir 2022-04-26-27 d., vykdė L.K. 
ir R. Stankevičiai;
-Vykdytos Kauno rajono neįgaliųjų sporto žaidynių šaudymo 
varžybos 2022 06 17, GSKC vykdė L.K. ir R. Stankevičiai;
-Organizuotas V.Griškevičiaus ir V. Šniurevičienės atminimo 
rankinio turnyrai 2022-04-22-24 d., 2022-11-18-19 d., GSKC, 
vykdė rankinio mokytojai;
-Organizuota kulkinio šaudymo “Kauno r. sporto mokyklos 
Taurė“, 2022-04-26-27d., Raudondvario gimnazijos šaudykloje, 
vykdė  R. Stankevičius, L.K. Stankevičienė;
- Vykdytas Kauno rajono 2022 m. bėgimas Zapyškyje 2022-05-14, 
vykdė A. Kazlauskas;
-Organizuotas rankinio turnyras vaikinams 2022-08-30 d., GSKC, 
vykdė L. Baranauskienė;
-Vykdyta vaikų ir jaunimo socializacijos programa „Turiningas 
laisvalaikis – laimingas vaikas“ 2022-08-10-12, 2022-09-16-18 d., 
ir 2022-10-26-30 d., GSKC vykdė R. Urnikienė;
-Vykdytos Garliavos krašto bendruomenės sporto žaidynių 
kulkinio šaudymo varžybos 2022-09-05, GSKC vykdė L.K. 
Stankevičienė, R. Stankevičius;
-Organizuota futbolo komandų ir tėvų sporto šventė Babtų 
gimnazijos aikštyne, vykdė R. Gricius;
-Organizuotas futbolo komandų Kalėdinis turnyras 2022-12-10-17, 
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Babtų gimnazijos aikštyne, vykdė R. Gricius;
-Organizuotas rankinio Kalėdinis turnyras 2022-12-22 d., GSKC 
vykdė L. Baranauskienė.

2. Uždavinys. 
Kurti saugią aplinką sportui 
bei sveikatai stiprinti

-Sporto šakų skyriai aprūpinti reikalingu inventoriumi ir apranga;
-Įsigytos medicininės priemonės (gumos, volai, teipai), skirtos 
palaikyti ir gerinti sportininkų fizinei būklei;
-Atlikta baseino renovacija.

2. Tikslas – Ugdyti sveiką ir fiziškai aktyvų jaunimą, sudarant jiems sąlygas siekti aukštų rezultatų 
pasirinktoje sporto šakoje
1. Uždavinys. 
Skatinti mokytojus kelti 
kvalifikaciją

-Vykdyti mokytojų metodiniai užsiėmimai, seminarai;
- Suteikta informacija mokytojams apie kvalifikacijos kėlimo 
renginius;
 - Mokytojai dalyvavo kursuose ir seminaruose – iš viso 147 val:
I. Gliožaitienė – 50 val., E. Lavickienė – 10 val., A. Lavickas – 10 
val., A. Kazlauskas – 12 val., A. Starkevičius – 4 val., K. Kunic-
kaitė – 16 val., L. Baranauskienė – 8 val., S. Žiaukas – 18 val., R. 
Gricius – 18 val.;
-Mokytojas E. Sutkus baigė LSU magistro studijas;
- Organizuota atvira parodomoji pamoka ir surengta atvira 
gimnastikos treniruotė tėvams 2022 01 22 d. Vykdė I. Gliožaitienė;
 -Surengta atvira gimnastikos treniruotė Zapyškio ir Kačerginės 
ugdymo įstaigoms, seniūnijos bendruomenei 2022-05-30, vykdė I. 
Gliožaitienė;
- Vykdyta atvira rankinio treniruotė meistriškumo tobulinimo 
grupėje 2022-06-02 GSKC salėje, vykdė R. Urnikienė;
-Vykdyta paskaita „Apie maisto papildų vartojimą, naudą ir žalą“, 
2022-11-03 GSKC, vykdė mokytoja metodininkė L. 
Baranauskienė.

2.Uždavinys.
Užtikrinti kokybišką ugdymo 
proceso organizavimą

-Parengtos ugdymo programos grupėms pagal sporto šakas;
-Sudarytos sporto bazių nuomos sutartys treniruočių vykdymui;
-Organizuota mokomoji rankinio treniruočių stovykla 
meistriškumo ugdymo merginų grupei 2022-01-05-07 d., GSKC 
bazėje, dalyvavo 10 mokinių, vykdė R.Urnikienė;
-Organizuota treniruočių stovykla, atviram Šiaurės šalių žiemos 
irklavimo čempionatui pasiruošti 2022-03-16-17 d. Kaune, 8 
sportininkai, vykdė A. Lavickas;
-Organizuota irklavimo stovykla, 2022 m. balandžio 19-24 d. 
Trakuose, vyko A. Lavickas ir 2 sportininkės;
-Organizuota aerobinės gimnastikos komandos stovykla 2022-05- 
20-22 d. Ringaudų pradinėje mokykloje, vykdė V. Treigytė;
-Organizuota irklavimo stovykla, 2022 m. birželio 21-26 d. 
Trakuose, vyko A. Lavickas ir 2 sportininkės;
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-Organizuota plaukimo skyriaus vasaros stovykla 2022 m. birželio 
26 – liepos 1 d., Šakių r., Naidynės k., 30 sportininkai, vykdė K. 
Brazdauskienė;
-Organizuota irklavimo stovykla, 2022 m. liepos 11-23 d. Birštone, 
18 sportininkų vykdė A. Lavickas;
--Organizuota rankinio vasaros stovykla, 2022 m. rugpjūčio 15-26 
d. Melnragė, 19 sportininkų, vykdė R. Urnikienė;
-Organizuota rankinio vasaros stovykla, 2022 m. rugpjūčio 8-12 d. 
Druskininkai, 15 sportininkių, vykdė E. Žilienė;
-Organizuota rankinio vasaros stovykla, 2022 m. rugpjūčio 15-21 
d. Druskininkai, 16 sportininkių, vykdė E. Žilienė;
-Organizuota gimnastikos vasaros stovykla, 2022 m. rugpjūčio 17-
23 d. Palanga, 12 sportininkių, vykdė E. Rutkauskienė;
-Organizuota rankinio vasaros stovykla, 2022 m. rugpjūčio 21-26 
d. Merkinė, 22 sportininkai, vykdė L. Baranauskienė;
-Organizuota irklavimo stovykla, 2022 m. rugsėjo 3-11 d. 
Trakuose, vyko A. Lavickas ir 2 sportininkės;
-Organizuota irklavimo stovykla, 2022 m. spalio 21-23 d. 
Trakuose, vyko A. Lavickas ir 5 sportininkai;
-Organizuota irklavimo stovykla, 2022 m. spalio 28-30 d. 
Trakuose, vyko A. Lavickas ir 5 sportininkai;
-Organizuota irklavimo stovykla, 2022 m. lapkričio 4-6 d. 
Trakuose, vyko A. Lavickas ir 5 sportininkai;
-Organizuota irklavimo stovykla, 2022 m. lapkričio 11-13 d. 
Trakuose, vyko A. Lavickas ir 7 sportininkai;
-Sudarytos sąlygos geriausiems auklėtiniams (rinktinių nariams) 
vykti į federacijų rengiamas stovyklas viso 22 stovyklas;
-Vykdyta 117 varžybų  sporto mokyklos bazėse.

ŠVIETIMO KOKYBĖS RODIKLIAI

Rodiklis Mokykloje
Bendras mokinių skaičius 707
Mokyklai skirtų mokytojų etatų skaičius 26

Darbuotojai Skirtų etatų 
skaičius

Užimtų etatų skaičius Darbuotojų skaičius

Direktorius 1 1 1
Pavaduotojas ugdymui 1 1 1
Pavaduotojas ūkio reikalams 
(ūkvedys)

1 1 1

Pedagoginiai darbuotojai 21,91 18,74 27
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Nepedagoginiai darbuotojai 21,00 4,75 5
Vienam mokytojui tenkančių mokinių skaičius 26,19
Vidutinis grupės komplekto dydis 12,85
Mokinių, tenkančių direktoriui ir jo pavaduotojui ugdymui, skaičius 355
Mokytojų, dirbančių pilnu (ir didesniu) etatu, dalis (proc.) 18,52
Aukštos kvalifikacijos mokytojų (metodininkų ir ekspertų) skaičius 6
Aukštos kvalifikacijos mokytojų (metodininkų ir ekspertų) dalis 
(proc.)

22,22

KOMENTARAS (apie personalą)

2022 m. laikotarpiu buvo priimti 5 jauni mokytojai, kas leido praplėsti sporto geografiją rajone:  
lengvoji atletika - Karmėlavoje ir Raudondvaryje, futbolas - Karmėlavoje, aerobinė gimnastika -  
Babtuose. Mokytoja Ernesta Žilienė paskirta U-17 merginų rankinio rinktinės vyriausia trenere.

Mokyklos mokymo lėšos (Eur) 87400,00
Mokyklos aplinkos lėšos (Eur) 553291,23
Mokymo lėšos, tenkančios vienam mokiniui (Eur) 123,62
Aplinkos lėšos, tenkančios vienam mokiniui (Eur) 782,59
Įstaigos pajamos (tėvų įnašai ir kt.) (Eur) 34062,37
Mokymo, įstaigos pajamos ir aplinkos lėšos, tenkančios vienam 
mokiniui (Eur)

906,21

Mokinių, kuriems suteiktos lengvatos dėl mokesčio mokėjimo už 
mokslą, dalis (proc.)

Atleisti nuo mokesčio – 
15,84
Sumažintas mokestis 
50 - 4,67

KOMENTARAS (apie lėšas)

Vidutinis mokytojo darbo užmokestis (bruto, Eur) 1269,00

SPORTO KOKYBĖS RODIKLIAI

Rodiklis Mokykloje
Gyvenančių Kauno rajone ir lankančių sporto mokyklą mokinių skaičius 652
Gyvenančių Kauno rajone ir lankančių sporto mokyklą mokinių dalis (proc.) 87,15
Mokinių, dalyvavusių įvairiose sporto varžybose, skaičius 668
Mokinių, dalyvavusių įvairiose sporto varžybose, dalis (proc.) 94,48
Tarptautinėse sporto varžybose užimtų prizinių vietų skaičius (nurodyti 
varžybas ir užimtų prizinių vietų skaičių):

I I
I

III

Baltijos šalių moksleivių ir jaunimo kordinių automodelių varžybos “ Baltic 
cup-2022”

6 6 3

Tarptautinės kordinių automodelių varžybos “Čekiškės GP” 3 2 4
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Tarptautinės kordinių automodelių varžybos “Talino GP” 1 1
Tarptautinės kordinių automodelių varžybos “Winter Cup 2022” 1 1
Baltijos šalių lengvosios atletikos jaunučių čempionatas 1 1 
Tarptautinė jaunių regata „Baltic cup“ 1
Europos jaunimo irklavimo čempionatas 1
Pasaulio jaunimo irklavimo čempionatas 1
Baltijos jūros šalių jaunių irklavimo čempionate  1
Šalies sporto varžybose užimtų prizinių vietų skaičius (nurodyti varžybas ir 
užimtų prizinių vietų skaičių):

I I
I

III

Lietuvos sportinių šokių reitingo varžybos 2
Tarptautinės sportinių šokių varžybos „Gintarinė pora“ 3
Tarptautinės sportinių šokių varžybos – BOC - 2022 2
Lietuvos reitingo varžybos „Liepsnojantis šokis Kauno rajono Mero taurė“ 1
Lietuvos jaunių komandinis kulkinio šaudymo čempionatas 1
Lietuvos jaunučių asmeninis kulkinio šaudymo čempionatas 1
Sporto mokyklos kulkinio šaudymo Taurė 5 5 3
Atviras Kauno r. kulkinio šaudymo čempionatas 4 5 3
Tarptautinis stalo teniso turnyras Utena 1 1
Plaukimo regiono taurė- 2022 1 2
Plaukimo Short course cup II 1
Lietuvos jaunučių  komandinės  finalinės (2008 m. ir jaun.) stalo teniso 
varžybos

1

Lietuvos aerobinės gimnastikos nacionalinės lygos amžiaus grupių 
čempionatas

1 1

Lietuvos jaunių bokso čempionatas 1 1
Lietuvos jaunučių bokso čempionatas 1 1 1
LRF U-17 jaunių čempionatas 1
LRF U-15 jaunučių čempionatas 1
LRF U-13 ir U-11 vaikų čempionatas 2 1
Lietuvos jaunimo U- 19 rankinio čempionatas 1
Lietuvos rankinio federacijos super taurė 1
Lietuvos moterų rankinio čempionatas 1
Lietuvos vaikų U-9 rankinio čempionatas 1
Lietuvos vaikų U-10 rankinio čempionatas 1
Lietuvos jaunių rankinio čempionatas (vaikinai) 1
Rajono sporto varžybose užimtų prizinių vietų skaičius (užimtų prizinių 
vietų skaičių):

I I
I

III

Kauno miesto ir Kauno rajono asmeninės suaugusių stalo teniso pirmenybės 1 1
 Kauno Rajono Atviras aerobinės gimnastikos moksleivių pavasario 
čempionatas, Lietuvos gimnastikos šimtmečiui paminėti

1
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Lietuvos regionų plaukimo čempionatas 1 1
Lietuvos jaunučių rajonų bokso čempionatas 2 3
Kauno rajono stalo teniso čempionatas 2022 m. 1 1
Parengtų Lietuvos olimpinės rinktinės narių (nurodyti sportininko (-ės) vardą, pavardę, sporto 
šaką):
Parengtų Lietuvos olimpinės rinktinės kandidatų skaičius (nurodyti sportininko 
(-ės) vardą, pavardę, sporto šaką):
Irklavimas: Domantas Stankūnas, Dovydas Stankūnas, Povilas Stankūnas, 
Dovilė Rimkutė, Justas Kuskevičius

         5

Parengtų Lietuvos jaunių rinktinės narių skaičius  18
Parengtų Lietuvos jaunučių rinktinės narių skaičius 20
KOMENTARAS (apie mokinių pasiekimus)
Parengti Lietuvos olimpinės rinktinės irklavimo kandidatai: Domantas Stankūnas, Dovydas 
Stankūnas, Povilas Stankūnas, Dovilė Rimkutė, Justas Kuskevičius. Jaunių rinktinės kandidatai - 9 
irkluotojai, Jaunučių – 15.
Lengvosios atletikos mokytojo A. Starkevičiaus auklėtinis Matas Garčinskas pagerino 5 kartus 
Lietuvos jaunučių rekordus, o A. Vaičekauskas ir B. Dobrovolskis tapo Lietuvos vaikų rinktinės 
nariais.
Rankininkės: Aušra Baležentytė, Agnė Gudlinkytė, Martyna Ustilaitė, Kamilė Rupeikaitė, Ugnė 
Mikutaitytė, Saulė Česnulevičiūtė įtrauktos į Lietuvos jaunimo U-19 rinktinę.
Gabrielė Laurinaitytė, Vakarė Sokolovaitė, Marija Čelpačenko, Gabrielė Vėgėlytė, Gintė 
Jurkevičiūtė, Urtė Kasiulevičiūtė, Agnė Gudlinkytė, Smiltė Biraitė paskelbtos Lietuvos jaunių U-17 
rinktinės narėmis.
Boksininkai Karina Adomaitytė, Martas Apet įtraukti į jaunių rinktinės sąrašą, o Grantas Ivanovas, 
Rokas Jankūnas ir Povilas Meškevičius – į jaunučių.
Stalo tenisininkė Rusnė Sungailaitė tapo jaunučių rinktinės nare. Jaunių rinktinės nariais paskelbti 
šokėjai Dovydas Labutis ir Miglė Pravilonytė, o jaunimo - Domantas Balevičius ir Dominyka 
Brantaitė. Vaikinų jaunių rankinio rinktinės nariai Ignas Maciulevičius ir Karolis Rameikis.
Pradinio ugdymo grupių skaičius 31
Pradinio ugdymo grupėse sportuojančių mokinių skaičius 398 
Meistriškumo ugdymo grupių skaičius 16
Meistriškumo ugdymo grupėse sportuojančių mokinių skaičius 226
Meistriškumo tobulinimo grupių skaičius 7
Meistriškumo tobulinimo grupėse sportuojančių mokinių skaičius 75
Aukšto meistriškumo grupių skaičius 1
Aukšto meistriškumo grupėse sportuojančių mokinių skaičius 8
Sportininkų, turinčių galiojančias meistriškumo pakopas, dalis (proc.) 23,9
Sportininkų, įgijusių meistriškumo pakopas, skaičius 251
Sportininkų, įgijusių pirmą meistriškumo pakopą (MP-1), skaičius 1
Sportininkų, įgijusių antrą meistriškumo pakopą (MP-2), skaičius -
Sportininkų, įgijusių trečią meistriškumo pakopą (MP-3), skaičius 5
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Sportininkų, įgijusių ketvirtą meistriškumo pakopą (MP-4), skaičius 78
Sportininkų, įgijusių penktą meistriškumo pakopą (MP-5), skaičius 62
Sportininkų, įgijusių šeštą meistriškumo pakopą (MP-6), skaičius 105
Suorganizuotų sporto renginių skaičius:
 turnyrų 16
 varžybų 117
 stovyklų skaičius (dalyvauta sporto šakų federacijų organizuotose 

stovyklose)
22  

 stovyklų skaičius (organizuota SM) 13
 kita (įrašyti) -

PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMAI

Eil
. 

Nr. 

Problema Problemai spręsti 
taikytos priemonės

Pasiekti teigiami 
pokyčiai dėl 
priemonių 

įgyvendinimo

Jeigu neišspręsta, 
kokių tolesnių 
veiksmų bus 

imamasi
1. Jaunų kvalifikuotų 

mokytojų trūkumas
Viešinami 
skelbimai, 
bendradarbiavimas 
su bendrojo 
lavinimo 
mokyklomis, LSU ir 
sporto federacijomis.

Buvo įdarbintos 2 
mokytojos (lengvoji 
atletikia ir aerobinė 
gimnastika).

Išspręsta iš dalies 
dirba 2 mokytojai, 
bet poreikis jaunų 
specialistų vis dar 
aktualus.


