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Girskienė, A. Razbadauskas, D. Drungilienė, L. Venckienė, I. Kurlavičienė, G. Čepas. 

Svečiai: Birutė Norvilaitė, Iveta Lobanova, Dainius Kepenis, Darius Galdikas, Ieva Vaičiurgė. 

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Klaipėdos baseino paslaugos. Pranešėjas Klaipėdos baseino atstovas. 

2. Sveikatinimo veiklos klaipėdiečiams baseine. Pranešėjas Klaipėdos visuomenės sveikatos 

biuro atstovas. 

3. Klaipėdos baseino higienos būklė. 

4. Einamieji klausimai. 

 

1. SVARSTYTA. Klaipėdos baseino paslaugos. 

Klaipėdos baseino direktorė I. Vaičiurgė pristatė baseino-daugiafunkcio sveikatingumo centro 

teikiamas paslaugas, vykdomas programas, asmenų, pasinaudojusių paslaugomis, kiekius (pranešimas 

pridedamas). 

Diskutuota, kad baseino paslaugų poreikis yra nemažas. Didžiausias jo užimtumas būna darbo 

dienomis nuo 16 iki 20 val., tačiau šiuo laiku 4 iš 5 50 m. takelių skiriami sportininkų reikmėms pagal 

Koncesijos sutartį. Todėl darbo dienomis su 1 likusiu laisvu takeliu baseinas nepatenkina kitų visuomenės 

narių poreikių. Baseino administracija kelis kartus raštu kreipėsi į Klaipėdos miesto savivaldybės 

administraciją su prašymais pakeisti Koncesijos sutartyje nustatytą takelių suteikimo laiką ir kiekį 

(baseino užimtumo grafiką), kad būtų atsižvelgta į visos visuomenės poreikius, o ne tik kelių tikslinių 

grupių. Tačiau buvo gauti atsakymai, kad šiuo metu Baseino prašomi pakeitimai nebus tenkinami. 

Diskutuota pagal kokią metodiką paskirstyti takeliai ir kuo remiantis BĮ Klaipėdos „Gintaro“ 

sporto centras gauna visus takelius sportininkams. 

NUTARTA:  

1. BST vardu raštu kreiptis į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorių, prašant 

paaiškinti ir pagrįsti, pagal kokią metodiką Koncesijos sutartyje ir kt. dokumentuose nustatytas Baseino 

takelių paskirstymas ir grafikas. 

 

2. SVARSTYTA. Sveikatinimo veiklos klaipėdiečiams baseine. 

I. Lobanova, Klaipėdos miesto visuomenės biuro direktoriaus pavaduotoja, pristatė VSB teikiamas 

viešąsias nemokamas paslaugas Klaipėdos baseine tikslinėms grupėms: senjorams ir neįgaliesiems 

(pranešimas pridedamas). 

Diskutuota, kad šių tikslinių grupių Baseino poreikis taip pat pilnai netenkinamas. Taip pat 

atkreiptas dėmesys, kad yra ir daugiau tikslinių grupių, kurių apsilankymus baseine galėtų finansuoti 

savivaldybė, pvz., neįgalūs vaikai. 

NUTARTA:  

1. BST vardu raštu kreiptis į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorių, prašant 

peržiūrėti teisės aktus ir papildyti juos nauja tiksline grupe – neįgalūs vaikai, kuri galėtų nemokamai 

naudotis Baseino paslaugomis. 

 

3. SVARSTYTA. Klaipėdos baseino higienos būklė. 

Darius Galdikas, NVSC Klaipėdos departamento atstovas, pateikė informaciją apie Klaipėdos 

baseine jų institucijos atliktus patikrinimus: 2019 m. VSC gavo 2 skundus dėl Baseino higieninės būklės. 
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Skundai patikrinimo metu pasitvirtino, tačiau grįžtamosios kontrolės metu nustatyta, kad nusižengimai 

ištaisyti. 2020 m. gautas 1 skundas, Baseinas gavo įpareigojimą neatitikimus ištaisyti. 

Baseino direktorė informavo, kad VSC nustatyti neatitikimai ištaisomi, baseino higieninė būklė 

atitinka visus teisės aktus. Tačiau kyla didelių problemų dėl Baseino pastatų ir įrengimo iš statybų 

rangovo pusės: fiksuoti 225 statybiniai defektai, tačiau rangovas to nepripažįsta ir vyksta teisminiai 

ginčai. 

NUTARTA:  

Informacija išklausyta. 

 

4. Einamieji klausimai. 

Pirmininkas prof. A. Razbadauskas priminė, kad š.m. kovo 20 d. vyks tarptautinė mokslinė 

Vydūno konferencija Klaipėdos universitete. Visi kviečiami aktyviai dalyvauti. 

NUTARTA:  

Informacija išklausyta.  
 
 

Posėdis baigtas 16.00 val. 
 

 

Pirmininkas                                                                                                 A. Razbadauskas 
 

Sekretorė                                                                             R. Perminienė   



- 650 lankytojų per dieną 2018 m.;

- 1200 lankytojų per dieną 2019 m.;

- 1500 lankytojų per dieną 2020 m.;

- apie 400 000 lankytojų per 2019 m.;

- 2500 vaikų mokosi plaukti; 

- 110 suaugusiųjų mokosi plaukti;

Klaipėdos baseinas - daugiafunkcis sveikatingumo centras

•Baseinas     • Sukūrinės vonios • Pirtys • Sporto salė • Nardymo šachta • Hidrokanalas • Grožio salonas Beauty Craft

• Sporto prekių parduotuvė SwimPro • Kavinė Garden Cafe

- 32 grupinės vandens treniruotės per savaitę (didžiausias treniruočių skaičius visoje

Lietuvoje);

- 13 varžybų 2019 m. (varžybos nuo Lietuvos jaunių čempionatų iki tarptautinių 

varžybų);

- 4 aqua aerobikos maratonai;

- 20 vaikų iš Klaipėdos m. šeimos ir vaiko gerovės centro mokomi plaukti 

nemokamai;

- 296 302,67 Eur 2018 m. investuota į Klaipėdos baseino infrastruktūrą, 2020 m. 

planuojama apie 150 000 Eur.

2018 m. investuota į Klaipėdos baseino infrastruktūrą.
Kita veikla: organizuojamos nemokamos saugaus elgesio bei mokymo plaukti pamokos, įv. seminarai sveikatingumo ir sporto 

temomis; organizuojamos parodos.




