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Posėdis įvyko 2021 m. birželio  10  d. 12.30  val. Klaipėdos miesto savivaldybės Tarybos
posėdžių salėje.

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, Rasa
Rumšienė,  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracijos  Sporto  skyriaus  atstovė,  Robertas
Skurdenis, kiokušin karatė 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

Nedalyvavo: Donatas Narvilas, badmintono sporto šakos atstovas, Vilius Sukonas, krepšinio
sporto šakos atstovas.

DARBOTVARKĖ:
1. Dėl reprezentacinių sporto komandų finansavimo kriterijų nustatymo (Pranešėjas R.

Skurdenis);
2.  Dėl  miesto  sporto  šakų  strategijos,  5  metų  laikotarpiui,  sukūrimo  poreikio

svarstymas ( Pranešėjas L. Mileška);
3.  Dėl  Klaipėdos  m.  sporto  tarybos  pirmininko  pavaduotojo  V.  Gedvilo

atsistatydinimo  (Pranešėjas V. Gedvilas);
4.  Dėl siūlymo Klaipėdos m. sporto tarybos pirmininkui atsistatydinti;
5.  Dėl  Klaipėdos  m.  sporto  tarybos  pirmininko pavaduotojo  rinkimo (Pranešėja  R.

Rumšienė).

1. SVARSTYTA. Reprezentacinių sporto komandų finansavimo kriterijų nustatymas.
Pranešėjas  R.  Skurdenis  pristatė  reprezentacinių  sporto  komandų  bendruosius  ir

specialiuosius  finansavimo kriterijus, kurie buvo apsvarstyti sudarytoje darbo grupėje (1 priedas).
Cesiulis  pasidomėjo,  ar   privalomas  yra  privataus  sektoriaus  prisidėjimas   prie

reprezentacinių  sporto komandų finansavimo.  R.  Skurdenis  pažymėjo,  jog yra būtinas  privataus
sektoriaus  prisidėjimas  prie  tokių  komandų  finansavimo.  Taip  pat  informavo,  jog  kiekviena
reprezentacinė sporto komanda turi savo atskirą biudžetą.  R. Rumšienė akcentavo, jog atitikimas
bendriesiems  kriterijams   yra  privalomas,  kad  sporto  organizacijos  galėtų  pretenduoti  dėl  lėšų
skyrimo. Tačiau V. Gedvilas paprieštaravo dėl bendrųjų kriterijų 8 punkto „Lietuvos Respublikos
čempionate  dalyvauja  ne  mažiau  kaip  6  komandos“,  nes  ledo  ritulyje  yra  tik  4  komandos.  R.
Skurdenis pasiūlė pakeisti bendrųjų kriterijų  8 punktą ir numatyti nuo 4 iki 6 komandų. Sporto
tarybos pirmininkas pasiūlė naikinti 8 punktą. Visi sporto tarybos nariai vienbalsiai pritarė 8 punkto
panaikinimui.

NUTARTA: Panaikinti 8 punktą „Lietuvos Respublikos čempionate dalyvauja ne mažiau
kaip 6 komandos“, kuris yra numatytas prie bendrųjų kriterijų ir  pritarti siūlomiems reprezentacinių
sporto komandų finansavimo kriterijų nustatymams. 

2.  SVARSTYTA.  Miesto sporto šakų strategijos,  5 metų laikotarpiui,  sukūrimo poreikio
svarstymas.
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Pranešėjas L. Mileška pažymėjo, jog šiuo metu nėra aišku, kiek sporto šakų yra vystoma
Klaipėdoje  ir  kokios  jų  perspektyvos,  kiek  yra  kvalifikuotų  trenerių,  nežinomas  sporto  bazių
poreikis ir t.t. 

R.  Rumšienė  informavo,  jog  Sporto  skyrius  buvo  parengęs  anketą  šiais  klausimais  ir
išsiuntęs sporto įstaigoms užpildyti. Šiuo  metu yra  apibendrinami pateikti duomenis ir planuojama
juos pristatyti sporto tarybos nariams birželio pabaigoje. Gavus apibendrintus duomenis bus galima
pasitvirtinti prioritetines Klaipėdos miesto sporto šakas, sudaryti  strateginį veiklos planą.

NUTARTA: Informacija išklausyta.

3.  SVARSTYTA. Klaipėdos  m.  sporto  tarybos  pirmininko  pavaduotojo  V.  Gedvilo
atsistatydinimo  (Pranešėjas V. Gedvilas).

Sporto tarybos pirmininkas L. Mileška paprašė sporto tarybos narį V. Gedvilą pasisakyti
šiuo klausimu.   V.  Gedvilas  pažymėjo,  kad  Sporto  taryba iš  patariančiosios  patapo pritariančia
institucija. Su sporto tarybos pirmininku nesutariama sporto klausimais. Ne visada yra atstovaujami
sporto bendruomenės interesai. Todėl V. Gedvilas išreiškė norą, kad darbotvarkės klausimas dėl
Klaipėdos  m.  sporto  tarybos  pirmininko  pavaduotojo  V.  Gedvilo  atsistatydinimo ir  dėl  siūlymo
Klaipėdos  m.  sporto  tarybos  pirmininkui  atsistatydinti  būtų  sujungti  į  vieną.  E.  Kvederis
paprieštaravo tokiam V. Gedvilo pasiūlymui. Jam pritarė A. Cesiulis, jog šie klausimai turi būti
svarstomi  atskirai.  Be  to  sporto  tarybos  pirmininkas  neišreiškė  noro  atsistatydinti.  Taip  pat  A.
Cesiulis išreiškė nuomonę, kad pirmininko pavaduotojo pareigose tinkamiausią kandidatą matytų R.
Skurdenį.

 L.  Mileška   akcentavo,  jog  jis  neišgirdo  kritikos  dėl  savo,  kaip  tarybos  pirmininko,
atliekamų pareigų. Visi klausimai svarstomi Sporto tarybos posėdžiuose buvo priimti balsuojant. Jis
pažymėjo, kad š. m. rugsėjo – spalio mėnesiais paruoš ir praves sporto tarybos posėdžius kartu, su
šiame susirinkime galimai naujai išrinktu sporto tarybos pavaduotoju (jei iš pareigų atsistatydins V.
Gedvilas) ir tuomet priims sprendimą dėl savo atsistatydinimo iš pirmininko pareigų. 

Sporto  tarybos  pirmininkas  paklausė,  ar  sporto  tarybos  nariai  pritaria  V.  Gedvilo
atsistatydinimui. Visi tarybos nariai vienbalsiai pritarė.

NUTARTA: Patenkinti  sporto  tarybos  nario  V.  Gedvilo  prašymą atsistatydinti  iš  sporto
tarybos pirmininko pavaduotojo pareigų. 

4. SVARSTYTA.  Siūlymo Klaipėdos m. sporto tarybos pirmininkui atsistatydinti.
L.  Mileška  pranešė,  kad  planuoja  atsistatydinti  iš  sporto  tarybos  pirmininko  pareigų  po

sporto tarybos atostogų, t. y. spalio mėnesį. 
V. Gedvilas pažymėjo, jog jei sporto tarybos pirmininkas spalį pasitraukia iš pareigų, tuomet

nebereikia kelti klausimo dėl jo atsistatydinimo. 
V.  Jurgelevičius  pažymėjo,  kad  naujo  pirmininko  rinkimai  turėtų  būti  vykdomi  sporto

tarybos  nuostatų  nurodyta  tvarka,  t.  y.  naujas  pirmininkas  renkamas  pateikus  kandidatūras,
balsuojant ir išrenkamas surinkus balsų dauguma. 

NUTARTA: Nesvarstyti klausimo dėl sporto tarybos pirmininko atsistatydinimo.

5. SVARSTYTA.  Klaipėdos m. sporto tarybos pirmininko pavaduotojo rinkimo.
Sporto tarybos pirmininkas priminė, jog pagal patvirtintus Sporto tarybos nuostatus, sporto

tarybos pirmininko pavaduotoją siūlo tarybos pirmininkas. L. Mileška į sporto tarybos pirmininko
pavaduotojus pasiūlė R. Skurdenį. Visi vienbalsiai pritarė R. Skurdenio kandidatūrai.

NUTARTA: Sporto tarybos pirmininko pavaduotoju patvirtinti R. Skurdenį. 

Posėdžio pirmininkas Liudvikas Mileška

Posėdžio sekretorė Laima Poškaitė
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1 priedas

Darbo  grupės  nariai  pasiūlė  taikyti  10  bendrųjų  kriterijų sporto  organizacijoms,
pretenduojančioms į miesto reprezentuojančių komandų finansavimo sąrašus: 

1.  Organizacijos  vystoma  sporto  šaka  Klaipėdos  mieste  yra  pripažinta  prioritetine  ir
patvirtinta Tarybos sprendimu; 

2.  Sporto  organizacija  yra  nacionalinės  federacijos  narys,  kuri  priklauso  tarptautinei
federacijai;

 3.  Organizacija  turi  atstovaujančią  vieną miestą (ne jungtinę)  komandą ir  žaidžiančią:
Lietuvos aukščiausioje lygoje (Lietuvos čempionate); Lietuvos čempionato I lygoje;  Baltijos šalių
ar Europos čempionate; 

4.   Sporto organizacija turi pasitvirtinusi ilgalaikę (ne trumpesnę kaip 3 metų) sportinės
veiklos programą (strategiją); 

5.  Sporto  organizacija  turi  ir  pateikia  faktinius  įrodymus  dėl  ne  mažiau  kaip  30  proc.
prisidėjimo prie programos finansavimo iš kitų finansavimo šaltinių; 

6. Sporto organizacija skatina profesionalųjį sportą ir siekia aukštų sportinių rezultatų, per
pastaruosius trejus metus jos sportininkas(-ai) atstovavo Lietuvos reprezentacinėms rinktinėms; 

7.  Sporto  organizacija  viešina  savo  veiklą,  atstovauja  Klaipėdai  ir  ne  mažiau  kaip
penktadalį  Savivaldybės  skiriamų  lėšų  panaudos  vaikų  ir  jaunimo  ir  kitų  socialinių  grupių
programoms vykdyti;       

8. Lietuvos Respublikos čempionate dalyvauja ne mažiau kaip 6 komandos; 
9. Baltijos šalių, Europos čempionatuose  žaidžia ne mažiau kaip 10 komandų; 
10. Sporto organizacija pateikia atlikto nepriklausimo audito išvadas.

Specialiųjų kriterijų taikymui nuspręsta naudoti procentinę išraišką, kas įtakotų skaidresnį ir
racionalesnį lėšų paskirstymą.

Darbo grupės nariai pasiūlė taikyti šiuos specialiuosius kriterijus: 
1.  Minimalus  būtinas  startinis  mokestis  dalyvavimui  varžybose (visų  sporto  komandų

išskaičiuojama procentinė dalis ir pirmais finansavimo metais skiriama 70 proc. nuo savivaldybės
skirtos  finansavimo  sumos,  antrais  ir  trečiais  finansavimo  metais  50  proc.  nuo  savivaldybės
skiriamos finansavimo sumos). 

2. Vieta aukščiausioje lygoje (šis kriterijus įvertinamas 10 proc. nuo savivaldybės skiriamos
finansavimo  sumos  ir  atitinkamai  proporcingai  skiriamas  pagal  užimtą  vietą,  kuri  įvertinama
balais, kaip pvz. 1 vieta – 8 balai; 2 vieta – 7 balai ir žemėjančia tvarka). 

3. Dalyvavimas oficialiose tarptautinių lygų varžybose (šis kriterijus įvertinamas 10 proc. ir
gali būti taikomas tik antrais ir trečiais metais nuo savivaldybės skiriamos finansavimo sumos, t. y.
sudalyvauta  varžybose – 1 balas,  nesudalyvauta – 0 ir  proporcingai  paskirstomas procentas ir
finansuotina lėšų suma). 

4. Įvykdytų socialinių programų/akcijų bei juose dalyvavusių asmenų skaičius (Šis kriterijus
įvertinamas  10  proc.  ir  taikomas  tik  antrais  ir  trečiais  finansavimo  metais  nuo  savivaldybės
skiriamos finansavimo sumos, t. y. įgyvendinus ne mažiau kaip 4 socialines programas/akcijas ir ne
mažiau kaip 75 asmenys -  skiriamas – 1 balas, neįgyvendinus – 0 ir proporcingai paskirstomas
procentas ir finansuotina lėšų suma). 

5. Komanda surenka papildomų rėmėjų lėšų programai įgyvendinti daugiau kaip 30 proc., t.
y. be savivaldybės ar jai priklausančių įmonių skirtos paramos (šis kriterijus įvertinamas 20 proc.
nuo savivaldybės skiriamos finansavimo sumos ir taikytinas antrais ir trečiais finansavimo metais).
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