
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

SPORTO TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2021-01-22 Nr. TAR1-14

Posėdis įvyko 2021 m. sausio 14 d. 12.30 val. 
Posėdžio pirmininkas – Liudvikas Mileška, Klaipėdos miesto sporto tarybos pirmininkas.
Posėdžio sekretorė – Aistė Viršilienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Sporto

skyriaus vyriausioji specialistė.
Dalyvavo: Arvydas Cesiulis, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir

sporto  komiteto  atstovas,  Vaclovas  Gedvilas,  ledo  ritulio  sporto  šakos  atstovas,  Virginijus
Jurgelevičius, lengvosios atletikos sporto šakos atstovas, Artūras Juškėnas, rankinio sporto šakos
atstovas,  Edmundas  Kvederis,  Klaipėdos  miesto  akademinių  reikalų  tarybos  atstovas,  Martynas
Kūra, sportinių šokių sporto šakos atstovas, Sigita Kibildienė, BĮ Lietuvos sporto medicinos centro
Klaipėdos  skyriaus  atstovė,  Donatas  Narvilas,  badmintono  sporto  šakos  atstovas,  Daiva
Palubinskaitė,  jogos  sporto  šakos  atstovė,  Rasa  Rumšienė,  Klaipėdos  miesto  savivaldybės
administracijos Sporto skyriaus atstovė, Robertas Skurdenis, kiokušin karatė sporto šakos atstovas,
Dainius Šilingas, neįgaliųjų organizacijų, vykdančių sportinę veiklą Klaipėdos mieste, atstovas.

Nedalyvavo: Darius Gricius, lauko teniso sporto šakos atstovas.
Kiti  dalyviai:  Paulius  Matulevičius,  „Vakarų  ekspreso“  žurnalistas,  Laima  Poškaitė,

Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracijos  Sporto  skyriaus  vyriausioji  specialistė,  Justinas
Liubinskas.

DARBOTVARKĖ:
1. Klaipėdos miesto sporto tarybos 2020  metų veiklos ataskaita.
2.  Informacija  apie  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracijos  Sporto  skyriaus  2021

metų uždavinius ir veiklos plano projekto pristatymas.
3. Siūlomas Klaipėdos miesto sporto finansavimo sistemos projektas (diskusija).

1. SVARSTYTA. Klaipėdos miesto sporto tarybos 2020 metų veiklos ataskaita.
Pranešėjas L. Mileška pristatė Klaipėdos miesto sporto tarybos (toliau – Sporto taryba) 2020

metų veiklos ataskaitą (pridedama).
Sporto tarybos nariai vienbalsiai pritarė 2020 metų Sporto tarybos veiklos ataskaitai.
NUTARTA: Pritarti 2020 metų Sporto tarybos veiklos ataskaitai.

2. SVARSTYTA. Informacija apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Sporto
skyriaus 2021 metų uždavinius ir veiklos plano projekto pristatymas.

Pranešėja R. Rumšienė Sporto tarybos narius informavo, kad šiuo metu Klaipėdos miesto
savivaldybės  administracijoje  yra  rengiamas  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  strateginio  plėtros
plano 2021–2030 metų projektas. Pranešėja akcentavo, kad pagrindinė problemą sporto srityje –
nepakankamos  sąlygos  sportuoti  bendruomenei  ir  aukštojo  meistriškumo  siekiantiems
sportininkams.  2021–2030  m.  strategijoje  numatytas  tikslas  –  ugdyti  fiziškai  aktyvią  ir
sportuojančią  bendruomenę ir   3 uždaviniai:  išvystyti  gyventojų  poreikius  atitinkančią  sporto ir
fizinio aktyvumo infrastruktūrą, padidinti fizinio aktyvumo paslaugų prieinamumą, sudaryti sąlygas
gabiems sportininkams siekti aukštų sporto rezultatų. Taip pat R. Rumšienė priminė Sporto tarybos
nariams, kokia yra Savivaldybės tarybos kompetencija sporto srityje, kokia yra Klaipėdos miesto
sporto  sistema:  fizinis  aktyvumas/laisvalaikio  sportas,  aukšto  meistriškumo  pamaina  ir  aukštas
meistriškumas,  neįgaliųjų  sportas,  profesionalus  sportas.  Paminėjo  finansavimo  sritis:  1  metų
trukmės projektai (Klaipėdos miesto tradiciniai tarptautiniai renginiai,  Klaipėdos miesto „Sportas
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visiems“ renginiai, Klaipėdos miesto sporto šakų federacijų veikla, neįgaliųjų socialinė integracija
per kūno kultūrą ir  sportą,  stipendijos perspektyviems Klaipėdos miesto sportininkams),  3 metų
trukmės  programos  (Klaipėdos  miesto  sportuojančio  vaiko  ugdymo  krepšelis,  Buriavimo,
irklavimo,  baidarių  ir  kanojų  irklavimo  sporto  šakų  finansavimas,  Reprezentacinių  Klaipėdos
miesto sporto komandų dalinis finansavimas, o nuo 2022 m. Klaipėdos miesto futbolo sporto šakos
sportinio ugdymo (pilotinis projektas) motyvuojantis sporto krepšelis).

Pranešėja taip pat pristatė 2021 m. Sporto skyriaus svarbiausių veiklų projektą: įgyvendinti
Kūno  kultūros ir sporto plėtros programoje 2021 metams numatytas priemones, pasirengti Pasaulio
salės  futbolo  čempionatui  pagal  sutartyje  numatytus  priemonių  įsipareigojimus,  užtikrinti  kitų
sporto šakų nepertraukiamą darbą čempionato metu, atlikti Klaipėdos miesto sporto šakų prioritetų
(2017–  2020  m.)  anketos  duomenų  rezultatų  analizę,  parengti  Savivaldybės  tarybos  sprendimo
projektą  dėl  Klaipėdos  miesto  strateginių/prioritetinių  sporto  šakų  olimpiniam  ciklui  sąrašo
patvirtinimo,  suorganizuoti  konkursą dėl  dalininko priėmimo į  VšĮ  Klaipėdos  futbolo  mokyklą,
patvirtinti  motyvuojantį  sporto  krepšelio  finansavimo  modelį  futbolo  sporto  šakai,  įdiegti
informacinę  sistemą sportuojančių  vaikų lankomumo ir  kontrolės  apskaitai  užtikrinti,  patvirtinti
atnaujintą  tvarkos  aprašą  dėl  neįgaliųjų  socialinės  integracijos  per  kūno  kultūrą  ir  sportą
finansavimą,  pakeisti  sporto  organizacijų  dalinio  finansavimo  iš  Savivaldybės  biudžeto  tvarkos
aprašą,  patvirtinti  aukšto  meistriškumo  kriterijus  aukšto  meistriškumo  komandoms,  organizuoti
futbolo  sporto  šakos  atstovų  susitikimus  dėl  naujo  finansavimo  modelio  futbolo  sporto  šakai
taikymo, dėl infrastruktūros naudojimo, pakeisti sporto bazių naudojimo tvarkos aprašą, statistinių
ir stebėsenos rodiklių iki 2030 metų parengimas ir apskaita, veiksmų plano projekto parengimas dėl
visų  sporto  šakų  finansavimo  pagal  naująjį  motyvuojantį  sporto  krepšelio  modelį,  analizės
parengimas  dėl  sporto  šakų  vystymo  biudžetinėse  sporto  įstaigose  sąrašo  ir/ar  naujų  funkcijų
numatymo. 

NUTARTA: Informacija išklausyta.

3.  SVARSTYTA.  Siūlomos  Klaipėdos  miesto  sporto  finansavimo  sistemos  projektas
(diskusija).

Pranešėjas  V.  Gedvilas  pristatė  siūlomą  Klaipėdos  miesto  sporto  finansavimo  sistemos
projektą.  V.  Gedvilas  įvardino  priežastis,  kodėl  reikalinga  keisti  Klaipėdos  sporto  finansavimo
sistemą: neskaidri sporto finansavimo sistema, nuo sovietinių laikų likusi fizinio aktyvumo ir aukšto
meistriškumo paslaugų teikimo sistema, būtinybė įtvirtinti lygiateisiškumą sporte visiems Klaipėdos
miesto vaikams, siekis sukurti tvarią konkurenciją ir norą kurti skatinančią sporto sistemą Klaipėdos
mieste,  siekis  sukurti  sporto  sistemą,  kurioje  galimybė  tapti  geriausiais  būtu  sukurta  visiems,
Klaipėdos savivaldybės  strategijoje  numatyta būtinybė įgyvendinti  III  sporto reformos etapą.  V.
Gedvilas pasiūlė žingsnius Savivaldybės administracijai,  įgyvendinant  III sporto reformos etapą:
Klaipėdos mieste kuo skubiau įdiegti fizinio aktyvumo ir aukšto meistriškumo sportininkų apskaitą,
visoms  Švietimo,  mokslo  ir  sporto  ministerijos  patvirtintoms  sporto  šakoms  Klaipėdos  mieste
garantuoti fizinio aktyvumo finansavimą (2 valandos vaikui per savaitę), užtikrinti fizinio aktyvumo
finansavimą  visiems  sportuojantiems  Klaipėdos  mokiniams  akredituotose  sporto  šakose,  fizinio
aktyvumo  valandas  Savivaldybė  perka  laisvoje,  Klaipėdoje  veikiančioje  sporto  klubų  rinkoje,
sukurti  tris  sporto  šakų Klaipėdos  mieste  lygas:  auksinę,  sidabrinę,  bronzinę.  Auksinėje  lygoje
finansuojamas  ir  aukštasis  meistriškumas  pagal  Savivaldybės  taryboje  patvirtintus  aukšto
meistriškumo valandų koeficientus. Auksinėje lygoje olimpiniam ketverių metų ciklui tvirtinamos
tik  olimpinės  sporto  šakos,  sporto  šakos  lygą  gali  pakeisti  kartą  per  ketverius  metus,  įvertinus
sportuojančių vaikų didėjimą/sumažėjimą. Taip pat buvo pasiūlyta sportinė lygių sistema: „Auksinė
lyga“ (finansuojamas fizinis aktyvumas ir aukštas meistriškumas), „Sidabrinė lyga“ (finansuojamas
tik fizinis aktyvumas) ir „Bronzinė lyga“ (naujos sporto šakos). Taip pat buvo pasiūlyti „Auksinės
lygos“  nustatymo  kriterijai:  tik  šioje  lygoje  esančios  sporto  šakos  gali  pretenduoti  į  aukšto
meistriškumo  klubų  programą,  šiai  lygai  taikomas  200  vaikų  reikalavimas,  klubas  turi  turėti
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sportinę piramidę nuo 10–11 metų amžiaus, turi būti jaunimo ir U-18 komandos, šioje lygoje gali
būti tik olimpinės sporto šakos.

V. Gedvilas po pristatymo akcentavo, kad svarbu visą reformą pradėti ne tik nuo futbolo
sporto šakos, bet skaičiavimus atlikti visoms sporto šakoms.

A. Cesiulis  pritarė  V.  Gedvilui,  kad reikia  sutvarkyti  sporto finansavimo sistemą,  tačiau
reikia  suprasti,  kad  reformą  reikia  įgyvendinti  žingsnis  po  žingsnio,  viską  gerai  išanalizuoti  ir
išbandyti futbolo sporto šakoje, kaip ir buvo nuspręsta darbo grupėje, kuri dirbo ir teikia išvadas dėl
Klaipėdos miesto sportininko krepšelio apskaičiavimo metodikos pagal sporto šakas (pradedant nuo
futbolo).

R. Rumšienė pasisakė ir patikslino, kad reforma yra pradedama nuo futbolo sporto šakos ir
nauja finansavimo sistema bus taikoma futbolo sporto šakai, tačiau taip pat akcentavo, kad naujos
finansavimo sistemos skaičiavimai buvo daromi ir kitoms sporto šakoms, tačiau reikia laiko viską
išdirbti.  Taip  pat  informavo,  kad  Administracijoje  šiuo  metu  yra  kaip  tik  yra   sprendžiamas
klausimas dėl darbo grupės sudarymo futbolo sporto šakos finansavimo klausimams spręsti.  Šią
darbo grupę sudarys Administracijos atstovai, futbolo sporto šakos atstovai, Kultūros, švietimo ir
sporto komiteto atstovai ir Sporto tarybos nariai.

V. Jurgelevičius pasisakė, kad pritarė tiek A. Cesiulio, tiek R. Rumšienės pasisakymams,
kad reformą reikia  įgyvendinti  atsakingai  ir  nuosekliai,  t.  y.  iki  2024 m.,  kaip yra  pasitvirtinta
strateginiuose dokumentuose.

D.  Šilingas  pasisakė,  kad pritarė  V.  Gedvilui,  kad būtų  pasiektas  tikslas,  kad Klaipėdos
mieste fizine veikla užsiimtų kas antras vaikas.  

A.  Cesiulis  replikavo  D.  Šilingui,  kad  svarbu  ne  vien  kiekybė,  bet  ir  kokybė ir  svarbu
suprasti,  kad  sporto  šakos  yra  labai  skirtingos,  skiriasi  savo specifika  ir  reikia  nepamiršti,  kad
svarbu yra ne tik fizinis aktyvumas, bet taip pat ir aukšto meistriškumo sporto plėtojimas. 

R.  Skurdenis  pasiūlė  sudaryti  darbo  grupę  iš  Sporto  tarybos  narių  spręsti  finansavimo
klausimus.

R. Rumšienė pastebėjo, kad dalis Sporto tarybos narių atsiprašė dėl svarbių reikalų ir jau yra
atsijungę nuo posėdžio (tarp jų ir Sporto tarybos pirmininkas) ir pasiūlė šį klausimą spręsti kito
posėdžio metu.

D. Šilingas pasiūlė balsuoti dėl darbo grupės sudarymo elektroninio ryšio priemonėmis. 
NUTARTA: 
1.  Klausimą dėl  Sporto tarybos darbo grupės  sudarymo finansavimo klausimams spręsti

elektroninio ryšio priemonėmis.
2. Informacija išklausyta.

Posėdžio pirmininkas                                                                                        Liudvikas Mileška

Posėdžio sekretorė                                         Aistė Viršilienė






