
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

SPORTO TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2021-06-04 Nr. TAR1-127

Posėdis įvyko 2021 m. gegužės 26 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,  Vaclovas  Gedvilas,  ledo  ritulio  sporto  šakos  atstovas,  Virginijus
Jurgelevičius,  lengvosios  atletikos  sporto šakos atstovas,  Edmundas Kvederis,  Klaipėdos miesto
akademinių reikalų tarybos atstovas, Martynas Kūra, sportinių šokių sporto šakos atstovas, Donatas
Narvilas,  badmintono  sporto  šakos  atstovas,  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.

Nedalyvavo:  Rasa  Rumšienė,  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracijos  Sporto
skyriaus atstovė, Artūras Juškėnas, rankinio sporto šakos atstovas

DARBOTVARKĖ:
1. Dėl FB paskyros „Klaipėdos sporto taryba“ veiklos teisinio įvertinimo ir nustatymo asmenų 

administruojančių šią paskyrą (Pranešėjas L. Mileška);
2.  Dėl klausimų įtraukimo į š. m. birželio 3 d. eilinio sporto tarybos posėdžio darbotvarkę.

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

Pranešėjas L. Mileška informavo, jog įkurtoje FB paskyroje „Klaipėdos sporto taryba“ buvo
skelbiami tikrovės neatitinkantys pasisakymai.  Todėl buvo raštiškai kreiptasi  į Klaipėdos miesto
savivaldybės tarybą (Merą) identifikuoti  teisiniu pagrindu Facebook paskyros „Klaipėdos sporto
taryba“  veiklą.  Gautame atsakyme buvo nurodoma informacija  apie  vieno sporto  tarybos  nario
pasitikėjimo klausimą. Ar toks asmuo atitinka Sporto tarybos nario etiką? Buvo gauta informacija iš
Sporto  skyriaus  vyriausiosios   specialistės  A.  Viršilienės,  kad   FB  paskyra  „Klaipėdos  sporto
taryba“ buvo įkurta Sporto tarybos nario V. Gedvilo. Taip pat buvo užfiksuoti 5 įrašai padaryti V.
Gedvilo, kurie neatitiko tikrovės. Sporto tarybos pirmininkas paprašė šiuo klausimu pasisakyti V.
Gedvilą.

V.  Gedvilas  pažymėjo,  jog  FB  paskyra  „Klaipėdos  sporto  taryba“  nepretenduoja  tapti
Klaipėdos miesto  sporto tarybos puslapiu.  V.  Gedvilas  prisipažino,  jog  jis  kartu  su  Klaipėdos
miesto progresyvia sporto bendruomene  įkūrė  FB paskyrą „Klaipėdos sporto taryba“ ir darė įrašius
šioje paskyroje.

L.  Mileška  pažymėjo,  kad  praėjusiame   sporto  tarybos  posėdyje  buvo  paklausta  sporto
tarybos narių kas įkūrė ir rašo anoniminius pranešimus FB paskyroje „Klaipėdos sporto taryba“.
Niekas iš sporto tarybos narių nepatvirtino, kad tai daro, tame tarpe ir V. Gedvilas. Jei V. Gedvilas
būtų patvirtinęs, kad tai jo veikla, nebūtų buvę poreikio kreiptis į Klaipėdos miesto savivaldybės
teisininkus.

S. Kibildienė pasiteiravo V. Gedvilo, kodėl įkurta FB paskyra „Klaipėdos sporto taryba“
nepasivadino Klaipėdos miesto progresyvios sporto bendruomenės vardu. Taip pat prisidengiant
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Klaipėdos miesto sporto tarybos vardu buvo reiškiama asmeninė   V. Gedvilo nuomonė, o ne visų
Sporto tarybos narių. 

V. Gedvilas pabrėžė, jog niekas nedraudžia išsakyti savo nuomonės viešoje erdvėje.
A.  Cesiulis  pasiūlė  šią  tema  pabaigti,  nes  po  V.  Gedvilo  pasisakymo yra  aišku,  jog  jis

priklauso  Klaipėdos  miesto  progresyviai  sporto  bendruomenei  ir  darė  šiuos  visus  tikrovės
neatitinkančius įrašus.

E. Kvederis akcentavo, jog  Klaipėdos miesto progresyvi sporto bendruomenė tegul daro
įrašus savo vardu, o ne Klaipėdos miesto sporto tarybos vardu.

R. Skurdenis pritarė  A. Cesiulio ir E. Kvederio nuomonei, jog reikia šią temą pabaigti ir
neverta gręžiotis atgal. V. Jurgelevičius taip pat pritarė R. Skurdenio nuomonei.

V. Gedvilas pabrėžė, jog yra daug sporto problemų, kurias reikia spręsti, o ne aiškintis kas
ką parašė. 

L. Mileška pažymėjo, kad yra įneštas aiškumas tarybos nariams dėl FB paskyros „Klaipėdos
sporto taryba“ įkūrimo ir pranešimų. Šiuo metu paskyros pavadinimas yra pakeistas ir paprašyta V.
Gedvilo, sporto tarybos vardu pranešimų neteikti. 

NUTARTA: informacija išklausyta.

2. SVARSTYTA. Klausimų įtraukimo į š. m. birželio 3 d. eilinio sporto tarybos posėdžio
darbotvarkę.

L. Mileška pristatė klausimus, kurios siūlo įtraukti į kitą sporto tarybos posėdį:
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).

NUTARTA: ateinantį Sporto tarybos posėdį organizuoti š. m. birželio 10 d. ir įtraukti šiuos
siūlomus  klausimus.  Taip  pat  pritarta  A.  Cesiulio  siūlymui,   uždarą  sporto  tarybos  posėdį
organizuoti Klaipėdos miesto savivaldybės  Tarybos posėdžių salėje.

Posėdžio pirmininkas Liudvikas Mileška

Posėdžio sekretorė Laima Poškaitė
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