
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

SPORTO TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2021-05-17 Nr. TAR1-113

Posėdis įvyko 2021 m. gegužės 6 d. 12.00 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,  Vaclovas Gedvilas, ledo ritulio sporto šakos atstovas,
Rimantas  Žvingilas,  futbolo  federacijos  prezidentas,  Asta  Dirgėlienė,  Klaipėdos  miesto
savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja

DARBOTVARKĖ:
1.  Dėl Klaipėdos miesto „Sportas visiems“  renginių (Pranešėja R. Rumšienė);
2. Dėl federacijos veiklos finansavimo (Pranešėja R. Rumšienė); 
3.  Dėl tarptautinių, tradicinių  renginių veiklos finansavimo (Pranešėja R. Rumšienė);
4. Dėl  naujos  finansavimo  priemonės  įvedimo  svarstymo  „Sportininkų   virš  19  m.

pasirengimas ir dalyvavimas tarptautinėse varžybose“ (Pranešėja R. Rumšienė);
5. Dėl  Sporto  tarybos  atstovo  išrinkimo  vertinti  Klaipėdos  miesto  sporto  neįgaliųjų

projektus (Pranešėja R. Rumšienė ir D. Želvytė-Mockuvienė);
6. Dėl  FB  paskyros  „Klaipėdos  sporto  taryba“  veiklos  įvertinimo  ir  asmenų

administruojančių šią paskyrą nustatymo (Pranešėjas L. Mileška);
7. Dėl  tvarkos  nustatymo  sporto  tarybos  klausimų  pateikimui  Mero  ir  savivaldybės

administracijos institucijoms. Diskusija (Pranešėjas L. Mileška);
8.  Dėl futbolo klubo „Barcelona“ atstovų vykusio vizito Klaipėdoje. Diskusija;
9. Kiti klausimai. 

1. SVARSTYTA. Dėl Klaipėdos miesto „Sportas visiems“  renginių. 
Pranešėja R. Rumšienė pristatė Klaipėdos miesto „Sportas visiems“  renginių problematiką

ir  apibendrintus  sporto  bendruomenės  siūlymus  (Klaipėdos  miesto  sporto  festivalis,  „Sportas
visiems“  renginiai priskiriami Klaipėdos miesto sporto federacijoms per papildomą kriterijų ir lėšų
procentą).

NUTARTA: Informacija išklausyta.

2. SVARSTYTA. Dėl federacijos veiklos finansavimo.
Pranešėja R. Rumšienė pristatė siūlomus federacijų finansavimo pokyčius. 
NUTARTA: Informacija išklausyta.

3. SVARSTYTA. Dėl tarptautinių, tradicinių  renginių veiklos. 

Nuorašas
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Pranešėja  R.  Rumšienė  pristatė  tarptautinių,  tradicinių  renginių  veiklos  finansavimo
problematiką ir siūlymus (numatyti min ir max skiriamų lėšų sumą, viena sporto organizacija gali
teikti  paraišką  į  vieną  sporto  sritį).  Taip  pat  pažymėjo,  jog  būtina  sudaryti  darbo  grupę,  kuri
parengtų  pasiūlymus  ir  išvadas  dėl  Klaipėdos  miesto  „Sportas  visiems“   renginių,  federacijų  ir
tarptautinių, tradicinių renginių veiklos finansavimo. Todėl yra reikalinga, kad keli Sporto tarybos
nariai pareikštų savo norą dalyvauti darbo grupėje galutiniams sprendimams/pasiūlymams parengti.
A.  Jurgelevičius  išreiškė  norą  dalyvauti  darbo  grupėje  dėl  federacijų  veiklos  finansavimo.  R.
Skurdenis, L. Mileška ir A. Juškėnas, D. Palubinskaitė išreiškė norą dalyvauti darbo grupėje dėl
pasiūlymų ir išvadų rengimo.

NUTARTA: Sporto skyrius kartu su Sporto tarybos nariais (A. Jurgelevičius, R. Skurdenis,
L.  Mileška  ir  A.  Juškėnas,  D.  Palubinskaitė)  parengs  galutines  išvadas  dėl  aukščiau  minėtų
finansuojamų sporto sričių ir kriterijų joms nustatymo.

4. SVARSTYTA.   Dėl naujos finansuojamos priemonės įvedimo svarstymo „Sportininkų
virš 19 m. pasirengimas ir dalyvavimas tarptautinėse varžybose. 

Pranešėja R. Rumšienė pristatė Klaipėdos miesto sportinio ugdymo finansavimą nuo 6 iki 29
metų.  Akcentavo,  jog  šiuo  metu  nėra  vieningos  tvarkos  dėl  sportininkų  finansavimo.  Taip  pat
pristatė ir  siūlymus dėl sportininkų finansavimo,  kuriems yra 19 ir  daugiau metų (finansavimas
premijų pagrindu ir sportininkų atsiskaitymas už pasiektus rezultatus).

NUTARTA: Paprašyti Sporto tarybos narių teikti siūlymus dėl sportininkų, sulaukusių 19
metų ir daugiau vieningos finansavimo sistemos įvedimo Klaipėdos mieste.

5.  SVARSTYTA.  Dėl Sporto tarybos atstovo išrinkimo vertinti  Klaipėdos miesto sporto
neįgaliųjų projektus.

Pranešėja  R.  Rumšienė  informavo,  jog  pagal  patvirtintą  Neįgaliųjų  sporto  projektų
finansavimo iš  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  biudžeto  tvarkos  aprašą yra  numatyta  neįgaliųjų
projektų vertinimo komisija, kurią turi sudaryti:

- Sporto skyriaus specialistas;
- Sporto tarybos narys;
- Socialinio skyriaus specialistas.
Komisijos nariai turės įvertinanti pateiktas neįgaliųjų sporto projektų finansavimo paraiškas.

Todėl reikia vieno Sporto tarybos nario, kuris galėtų dalyvauti vertinimo komisijoje. Sporto tarybos
narė D. Palubinskaitė pasisiūlė į neįgaliųjų sporto projektų vertinimo komisiją. Sporto tarybos nariai
vienbalsiai pritarė D. Palubinskaitės kandidatūrai į komisijos narius.

NUTARTA:  Iš  Sporto  tarybos  narių  deleguoti  Daivą  Palubinskaitę   į  neįgaliųjų  sporto
projektų vertinimo komisiją.

6. SVARSTYTA.  Dėl FB paskyros „Klaipėdos sporto taryba“ veiklos įvertinimo ir asmenų
administruojančių šią paskyrą nustatymo. 

Sporto tarybos pirmininkas informavo, jog šeštas darbotvarkės klausimas (Dėl FB paskyros
„Klaipėdos sporto taryba“ veiklos įvertinimo ir asmenų administruojančių šią paskyrą nustatymo)
bus nukeliamas į kitą Sporto tarybos posėdį. L. Mileška pasiūlė šį klausimą nagrinėti  uždarame
posėdyje  2021  m.  gegužės  26  d.  12.00  val.  Sporto  tarybos  nariai  vienbalsiai  pritarė  šiam
pasiūlymui.

NUTARTA: organizuoti uždarą Sporto tarybos posėdį 2021 m. gegužės 26 d. 12.00 val. dėl
FB paskyros „Klaipėdos sporto taryba“ veiklos įvertinimo ir asmenų administruojančių šią paskyrą
nustatymo.

7.  SVARSTYTA. Dėl  tvarkos  nustatymo  Sporto  tarybos  klausimų  pateikimui  Mero  ir
savivaldybės administracijos institucijoms. Diskusija

L. Mileška priminė Sporto tarybos nariams dėl tvarkos, kaip teikiami raštai ir klausimai nuo
Sporto tarybos Mero ir savivaldybės administracijos institucijoms. 
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Sporto taryba svarsto iškeltą klausimą (pateiktą raštu) arba suformuotą sporto tarybos, kuris
galimai bus teikiamas Mero ar savivaldybės administracijos institucijoms. Sporto taryba įvertina
klausimą ir jo reikalingumą teikti aukščiau stovinčioms institucijoms. Sprendimas priimamas balsų
dauguma dėl klausimo (rašto) teikimo Mero ir savivaldybės administracijos institucijoms. 

NUTARTA:  Palikti  tą  pačią  tvarką  dėl  Sporto  tarybos  klausimų  pateikimo  Merui  ir
savivaldybės administracijos institucijoms.

8.  SVARSTYTA.  Dėl  futbolo  klubo  „Barcelona“  atstovų  vykusio  vizito  Klaipėdoje.
Diskusija.

R.  Žvingilas  piktinosi,  kodėl  buvo  slepiama  informacija  dėl  futbolo  klubo  „Barcelona“
atstovų atvykimo į Klaipėdą.  Sporto bendruomenė nori  žinoti,  kas visai  tai  organizavo ir  kokie
tikslai. 

A.  Dirgėlienė  pažymėjo,  jog  Lietuvos  futbolo  federacija  vienašališkai  nusprendė,  jog
elitinėse  lygose negalės  dalyvauti  biudžetinės  įstaigos.  Laiku ir   sėkmingai  pavykus pertvarkyti
Klaipėdos futbolo mokyklą (toliau  – Mokykla)  iš  biudžetinės  į  viešąją  įstaigą  atsirado poreikis
ieškoti  dalininkų.  Todėl  buvo  kreiptasi  į  kitų  šalių  ambasadas  su  siūlymu  tapti  Mokyklos
dalininkais.  Numatyti  dar  3  užsienio  šalių  (Vokietija,  Prancūzija,  Olandija)  atstovų atvykimai  į
Klaipėdą. Futbolo klubo „Barcelona“ atstovų  vizito metu buvo pristatoma Klaipėdos miesto sporto
infrastruktūra, esančios sporto šakos, sportuojančio vaiko krepšelis, reprezentacinės komandos ir jų
pasiekimai. Užsienio futbolo klubo atėjimas į Klaipėdą paskatintų futbolo šakos plėtrą, Klaipėdos
vardo žinomumą, vaikų pritraukimą fiziniam aktyvumui,   motyvacijos siekimą, leistų pasidalinti
gerąją praktiką, trenerių kompetencija.

E. Kvederis pasidomėjo, kodėl sporto bendruomenė apie tokius planus sužinojo tik dabar, ar
Savivaldybei kainavo šis vizitas biudžeto lėšų.

A. Dirgėlienė  akcentavo, jog tai buvo trumpas, žvalgybinis vizitas Už viešinimo strategijos
parinkimą yra atsakingas Viešųjų ryšių skyrius. Finansų skyrius galėtų pakomentuoti dėl šio vizito
kainos.

NUTARTA: Informacija išklausyta.

Posėdžio pirmininkas Liudvikas Mileška

Posėdžio sekretorė Laima Poškaitė



4



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Vyriausioji specialistė Laima Poškaitė
Dokumento pavadinimas (antraštė) SPORTO TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
Dokumento registracijos data ir numeris 2021-05-17, TAR1-113
Adresatas –
Registratorius Vyriausioji specialistė Laima Poškaitė
Veiksmo atlikimo data ir laikas 2021-05-17 17:40:08
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs
darbuotojas

2021-05-17 atspausdino Vyriausioji specialistė Laima Poškaitė

Nuorašas tikras
Klaipėdos miesto savivaldybė
2021-05-17


