
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

SPORTO TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2021-04-09 Nr. TAR1-84

Posėdis įvyko 2021 m. balandžio 1 d. 12.30 val. (nuotoliniu būdu).
Posėdžio pirmininkas Liudvikas Mileška, Klaipėdos miesto sporto tarybos pirmininkas.
Posėdžio sekretorius Laima Poškaitė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Sporto

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

sporto  komiteto  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, Donatas
Narvilas,  badmintono  sporto  šakos  atstovas,  Rasa  Rumšienė,  Klaipėdos  miesto  savivaldybės
administracijos Sporto skyriaus atstovė, Robertas Skurdenis, kiokušin karatė sporto šakos atstovas,
Vilius Sukonas, krepšinio sporto šakos atstovas, Darius Gricius, lauko teniso sporto šakos atstovas,
Daiva  Palubinskaitė,  jogos  sporto  šakos  atstovė,  Dainius  Šilingas,  neįgaliųjų  organizacijų,
vykdančių  sportinę  veiklą  Klaipėdos  mieste,  atstovas,  Sigita  Kibildienė,  BĮ  Lietuvos  sporto
medicinos centro Klaipėdos skyriaus atstovė,  Jūratė Kenstavičienė,  BĮ Klaipėdos miesto sporto
bazių valdymo centro pavaduotoja, I. Butenienė, Strateginio planavimo skyriaus vedėja.

Nedalyvavo: Vaclovas Gedvilas, ledo ritulio sporto šakos atstovas.

DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio veiklos plano ir biudžeto projekto rengimo 

tvarkos pristatymas. 
2. Dėl Klaipėdos miesto „Sportas visiems“, „Tradicinių tarptautinių“ ir federacijų veiklos 

finansavimo – esama situacija ir siūlomi pokyčiai. 
3. Dėl tvarkos keitimo, kuri nustato pirmumo teisę naudotis sporto bazių paslaugomis. 
4.  Kiti klausimai. 

1.  SVARSTYTA.  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  strateginio  veiklos  plano  ir  biudžeto
projekto rengimo tvarkos pristatymas. 

Pranešėja I. Butenienė pristatė Klaipėdos miesto sporto tarybos (toliau – Taryba) nariams
Klaipėdos  miesto  savivaldybės  strateginį  veiklos  planą  ir  biudžeto  projekto  rengimo  tvarkos
pristatymą.

NUTARTA: informacija išklausyta.

2.  SVARSTYTA.  Dėl  Klaipėdos  miesto  „Sportas  visiems“,  „Tradicinių  tarptautinių“  ir
federacijų veiklos finansavimo – esama situacija ir siūlomi pokyčiai. 

Pranešėja  R.  Rumšienė  pristatė  Klaipėdos  miesto  „Sportas  visiems“,  „Tradicinių
tarptautinių“ ir  federacijų  veiklų esamą situaciją:  numatytas  lėšas 2021 m. sporto programoje 1
metų trukmės projektams finansuoti, projektų bendruosius vertinimo kriterijus, lėšų apskaičiavimo
metodika.

Taip  pat  R.  Rumšienė  pristatė  „Sportas  visiems“  ir   Tradicinių  tarptautinių“ renginių
problemas ir siūlymus.

„Sportas visiems“ „Tradiciniai  tarptautiniai“
Problemos

-  Didžioji  dalis  paraiškų  skirtos  smulkiems -  Didžioji  dalis  paraiškų  rengiama  tų  pačių

Nuorašas
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renginiams,  t.y.  mažai  tikslinei  grupei  ar  tik
savo sporto šakos gerbėjams;
-   Didžioji  dalis  paraiškų  rengiama  tų  pačių
organizacijų,  kurios  gauna  finansavimą  per
sportuojančio  vaiko  krepšelį,  federacijas,
programų finansavimą.

organizacijų,  kurios  gauna  finansavimą  per
sportuojančio  vaiko  krepšelį,  federacijas,
programų finansavimą;
-  Lėšų  nepakanka  renginius  įgyvendinti  pilna
apimtimi

Siūlymai
-  Apibrėžti  aiškų  „Sportas  visiems“  renginių
tikslą ir tikslinę grupę;
-  Numatyti  minimalią  ir  maksimalią  skiriamų
lėšų sumą;
- Numatyti,  kad sporto organizacija gali teikti
paraišką tik į vieną sporto sritį;
-  Iš  pateiktų  paraiškų  atrinkti  5  pačius
geriausius  ir  didelę  visuomenės  dalį
įtraukiančius renginius.

-  Numatyti  minimalią  ir  maksimalią  skiriamų
lėšų sumą;
- Numatyti,  kad sporto organizacija gali teikti
paraišką tik į vieną sporto sritį.

Sporto skyriaus vedėja pateikė pasiūlymus dėl finansuotinų projekto sričių:
- Tradiciniai tarptautiniai sporto renginiai;
- Miesto sporto šakų veiklos finansavimas;
- Sportininkų pasirengimas ir dalyvavimas tarptautinėse varžybose.

V.  Jurgelevičius  pažymėjo,  jog būtina  padaryti  projektų  reitingavimą  pagal  jų  svarbumą
Klaipėdos   miestui  ir  kasmet   skirti  jiems  finansavimą.  Taip  pat  pabrėžė,  jog  būtinas  didesnis
Tarybos  vaidmuo  skirstant  lėšas  renginių  finansavimui  nei  ekspertų.  A.  Cesiulis  pritarė  V.
Jurgelevičiaus pasiūlymui dėl Tarybos vaidmens skirstant lėšas. Taip pat akcentavo,  jog būtina
keisti Sporto projektų finansavimo tvarkos aprašą.

NUTARTA: iki kito Tarybos posėdžio pateikti savo pasiūlymus dėl Sporto tvarkos aprašo
keitimo.

3. SVARSTYTA. Dėl tvarkos keitimo, kuri nustato pirmumo teisę naudotis sporto bazių
paslaugomis. Diskusija. 

Pranešėja  R.  Rumšienė  pristatė  Sporto  bazių  paslaugų  teikimas  sporto  bendruomenei  –
projektas. (1 priedas)

J.  Kenstavičienė  informavo,  kad  BĮ  Klaipėdos  miesto  sporto  bazių  valdymo  centras
vadovaujasi nustatytais prioritetais suteikdamas patalpas sportuoti. Sporto bazių trūksta, todėl yra
daug nepatenkintų asmenų. 

NUTARTA: siūlymus dėl prioritetų nustatymo naudotis sporto duomenų bazėmis atsiųsti
Sporto skyriui.

4. SVARSTYTA. Kiti klausimai.
L.  Mileška  trumpai  pakomentavo   sporto  tarybos  nario  V.  Gedvilo  siūlytus  klausimus,

kuriuos jis nori teikti svarstyti Klaipėdos miesto tarybai.
1. Dėl sporto infrastruktūros ir sporto veiklos atskyrimo visose miesto sporto organizacijose.
L. Mileška pažymėjo, kad šis klausimas buvo išnagrinėtas Klaipėdos miesto savivaldybės

administracijos  direktoriaus  sudarytoje  darbo  grupėje,  kurioje  buvo  nutarta,  kad   efektyvesnis
rezultatas yra pasiekiamas, kai sporto infrastruktūra ir sporto veikla yra vykdomos kartu, pavyzdžiui
„Lengvosios atletikos mokykloje“, „Gintaro“ baseine, „V. Knašiaus krepšinio mokykloje“. 
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2.  Dėl  visų  Klaipėdos  viešųjų  sporto  įstaigų  finansavimo  per  „Sportininko  krepšelio“
programą.

Sporto  tarybos  pirmininkas  akcentavo,  jog  yra  patvirtintas  3  etapas,  kuriuo  metu  sporto
organizacijos nepriklausomai nuo jų statuso bus finansuojamos per krepšelį.

3. Dėl VšĮ „Žiemys“ buriavimo mokyklos „įkeldinimo“ į Klaipėdą.
L.  Mileška  informavo,  kad  VšĮ  „Žiemys“  buriavimo  mokyklos  auklėtiniai  buriuoja

Drevernoje. Yra trys mokyklos steigėjai. 2021-2022 m. planuojama pastatyti jachtklubą Klaipėdos
regione. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, apie sprendimą gerinti sąlygas buriavimo
sportui, raštu informavo VšĮ „Žiemys“ administraciją. 

4.  Dėl paplūdimio tinklinio pripažinimo komandine sporto šaka.
L. Mileška išreiškė savo pritarimą dėl tokios komandos atsiradimo. R. Rumšienė pažymėjo,

jog būtina  finansuoti  tuos  sportininkus,  kurie  yra ruošiami  tarptautinėms varžyboms.  Klaipėdos
miesto savivaldybė sporto šakų nepriskiria komandinėms ar nekomandinėms sporto šakoms. Šitą
skirstymą atlieka sporto federacijos.

NUTARTA: informacija išklausyta.

Posėdžio pirmininkas Liudvikas Mileška

Posėdžio sekretorė Laima Poškaitė



1 priedas

Pirmumo  teisė  naudotis
sporto  bazėmis  pagal  šiuo
metu galiojantį aprašą

Sporto  tarybos  ir  NVO
apibendrinti  siūlymai  dėl
pirmumo  teisės  naudotis
sporto baze

Pirmumo teisės nustatymo
naudotis sporto bazėmis

kriterijai:

1.  Biudžetinėms  sporto
įstaigoms  jų  pagrindinei
veiklai vykdyti;

2.  Viešosioms  sporto
įstaigoms,  kurių  savininkė  ar
dalininkė yra Klaipėdos miesto
savivaldybė;

3.  Sporto  įstaigoms,
vykdančioms  pasirenkamojo
vaikų  ugdymo  programas,
finansuojamas  savivaldybės
sportininko  krepšelio  lėšomis,
bei vykdančioms neformaliojo
vaikų  švietimo  programas,
finansuojamas  valstybės
lėšomis;

4.  Sporto  organizacijų
patvirtintoms  Klaipėdos
miesto sporto šakų rinktinėms.

5.  Prioriteto  tvarka,  pagal
patvirtintą  grafiką  ir  sąlygas,
sporto šakų aukščiausiųjų lygų
komandos,  reprezentuojančios
Klaipėdos  miestą,  turi
pirmenybę  pasirinkti  laisvą
laiką šiose sporto bazėse: 

 sporto salėje Taikos
61A, Klaipėdoje;

  krepšinio  sporto
salėje  Dariaus  ir
Girėno  g.  10,
Klaipėdoje; 

futbolo aikštėje  Sportininkų g.
46, Klaipėdoje.

1.  Lietuvos  aukščiausiose
lygose  rungtyniaujančios
komandos;

2.  Didžiausią  mokinių
skaičių turinčios įstaigos;

3.  Ilgiausiai  veiklą
vykdančios įstaigos;

4.  Įstaigos,  neturinčios
įsiskolinimų  už  sporto  bazių
nuomą;

5.  Organizacijos  ilgametis
įdirbis  toje  pačioje  sporto
bazėje  (sėkmingi  rezultatai,
stabilios  vaikų  grupės,  vaikų
skaičiai);

6.  Olimpinių,  Respublikos
rinktinų nariai;

7.  Sportininkai,
dalyvaujantys  LR
čempionatuose  (16  metų  ir
vyresni).

1.  Sporto  organizacijos
išlaikomos  ar  gaunančios
dalinį  finansavimą  iš  miesto
biudžeto;

2.  Sporto  organizacijos,
kurios  Sporto  baze  naudojasi
visus metus;

3.  Lietuvos  aukščiausiose
lygose  ir  Lietuvos
čempionatuose  dalyvaujančios
komandos;

4.Didžiausią
sportuojančiųjų  skaičių
turinčios sporto organizacijos;

5.  Sporto  organizacijos,
neturinčios  įsiskolinimų  už
sporto bazių nuomą;

6.  Sportininkams,
sulaukusiems  19  ir  daugiau
metų, atitinkantiems Klaipėdos
miesto  savivaldybės  tarybos
patvirtintus atrankos kriterijus;

7.  Sporto  organizacijos,
kurių  plėtojama  sporto  šaka
atitinka sporto bazės tiesioginę
paskirtį; 

8. Kiti siūlymai.......

*Siūloma taip pat apsvarstyti klausimą dėl bazės suteikimo pagal amžiaus paskirstymą ir 
laikus: 
vaikai - nuo 16.00 val. iki 19.00 val.;
 paaugliai nuo 17.00 val. iki 20.00 val.; 
suaugę – nuo 19.00 val. iki 22.00 val.
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