
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

SPORTO TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2021-09-15 Nr. TAR1-171

Posėdis įvyko 2021 m. rugsėjo  9  d. 12.00  val. Sportininkų namuose (S. Daukanto g. 24,
Klaipėda).

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,  Rasa  Rumšienė,  Klaipėdos  miesto  savivaldybės
administracijos Sporto skyriaus atstovė, Robertas Skurdenis, kiokušin karatė sporto šakos atstovas,
Daiva Palubinskaitė, jogos sporto šakos atstovė, Vilius Sukonas, krepšinio sporto šakos atstovas.

Nedalyvavo: Donatas Narvilas, badmintono sporto šakos atstovas, Martynas Kūra, sportinių
šokių sporto šakos atstovas, Darius Gricius, lauko teniso sporto šakos atstovas, 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.

Kiti dalyviai: Darius Raišutis, Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokyklos direktorius.

DARBOTVARKĖ:
1. Dėl  sporto  projektų  finansavimo  iš  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  biudžeto  lėšų

tvarkos aprašo pakeitimų. (R. Rumšienė);
2. Dėl geriausių sportininkų apdovanojimo tvarkos aprašo pakeitimų. (D. Raišutis); 
3. Diskusija  dėl  Klaipėdos  miesto  strateginių  sporto  šakų  kriterijų  nustatymo  (R.

Rumšienė, V. Jurgelevičius). 

1.  SVARSTYTA.  Sporto  projektų  finansavimo  iš  Klaipėdos  miesto  savivaldybės
biudžeto lėšų tvarkos aprašo pakeitimų.

Pranešėja  R.  Rumšienė  informavo,  jog  sporto  projektų  finansavimo iš  Klaipėdos  miesto
savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo keitimą įtakojo šios priežastys:

- audito skyriaus pateiktos rekomendacijos dėl Sporto projektų aprašo tobulinimo;
-  baigiasi  3 metų sutartys, pasirašytos su Sporto programų vykdytojais,  ir prieš naujai

skelbiamą  konkursą  būtina  atlikti  korekcijas  atsižvelgus  į  praktiškai  išryškėjusias  su
Sporto projektų aprašo įgyvendinimu susijusias problemas;

- siekis numatyti priemones, kurios mažintų administracinę naštą projektų vykdytojams ir
Administracijai.

Sporto projektų finansavimo tvarkos apraše yra siūlomi šie esminiai pakeitimai:
1.  Siūloma  atsisakyti  popierinių  paraiškų.  Paraiškos būtų teikiamos  per  „E.  pristatymas“

sistemą arba elektroniniu paštu.
2.  Siekiant  mažinti  projektų  vykdytojų  administracinę  naštą,  siūloma,  kad  projektų

vykdytojai sąmatą prie sutarties turėtų keisti, jei skirtumas tarp planuotų ir faktiškai panaudotų lėšų
pagal atskirą išlaidų straipsnį neviršija 30 procentų (šiuo metu yra 20 procentų).

3. Sporto projektų apraše patikslinta procedūra dėl Sporto programų lėšų paskirstymo antrais
ir trečiais metais.

Nuorašas
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4.  Siekiant  stiprinti  projektų  kokybę  ir  suteikti  galimybę  geriausiems  projektams  gauti
didesnį  finansavimą,  įtvirtinama  nuostata,  kad  pareiškėjas  gali  teikti  paraišką  į  vieną  kvietime
paskelbtą sporto programą ir vieną paraišką į sporto sritį (šiuo metu paraiškų kiekis nėra ribojamas).
             5. Siūloma prie šiuo metu esamų sporto projektų vertinimo kriterijų (projekto naudingumas,
planuojami  projekto  rezultatai,  projekto  sąmatos  realumas  ir  pagrįstumas,  projekto  viešinimas)
patvirtinti naują kriterijų – projekto valdymas.
             6. Siekiant pritraukti  daugiau ekspertų vertinti  sporto projekto paraiškas ir padidinti
ekspertų  duomenų  bazę,  mažinami  reikalavimai  ekspertams,  nustatomas  pereinamasis  balas  4,
vietoj anksčiau buvusio 6. 
            7. Siekiant užtikrinti skaidresnį projektų vykdytojų Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimą,
atsisakoma nenumatytų išlaidų straipsnio sąmatoje. 

V. Jurgelevičius pabrėžė, jog nesutinka su sporto projektų finansavimo iš Klaipėdos miesto
savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo vienu iš  punktu, kuriame yra numatyta, jog įgyvendinus
projektą ataskaitas  reikia  pateikti  iki  kitų  metų sausio 5 dienos.  Per trumpas terminas  ataskaitų
pateikimui. 

R. Rumšienė pažymėjo, jog sporto tarybos nariai gali siūlyti savo terminą iki kada reikia
pateikti ataskaitas. Tačiau jis neturi būti labai ilgas, kad sporto skyriaus specialistai  laiku galėtų
patikrinti ataskaitas. 

V. Jurgelevičius pasiūlė prailginti terminą iki sausio 10 dienos. Sporto tarybos nariai pritarė
šiam siūlymui. 

NUTARTA:  Sporto projektų finansavimo iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų
tvarkos apraše prailginti ataskaitų pateikimo terminą iki kitų metų sausio 10 dienos.

2. SVARSTYTA.  Geriausių sportininkų apdovanojimo tvarkos aprašo pakeitimų.
Pranešėjas D. Raišutis informavo, jog buvo padaryta anketinė apklausa dėl Klaipėdos mieto

sporto apdovanojimų tvarkos  aprašo tobulinimo,  kurioje  dalyvavo 31 respondentas  iš  26 sporto
organizacijų.   Išanalizavus  gautus  anketinės  apklausos  rezultatus  yra  siūlomi  šie  pakeitimai
sportininkų apdovanojimų tvarkos apraše:

- Sudaroma Apdovanojimų komisija;
- Nominantai apdovanojami autorinėmis skulptūrėlėmis ir piniginiais prizais;
- Atsisakoma Metų sportininkės / sportininko nominacijos;
- Įvedama nauja nominacija – Populiariausia sportininkė / sportininkas;
- Įvedama nauja nominacija – Mišri komanda;
- Įvedama nauja (-os) nominacija (-os) - Metų sporto proveržis ir (arba) Metų sporto

iniciatyva (atsižvelgiant į per metus įvykusius sporto įvykius);
- Atsisakoma Olimpinių  ir  neolimpinių  sporto šakų dešimtuko rinkimo – geriausių

sportininkų  sąrašą  sudaro  Apdovanojimu  komisija,  įvertinusi  einamaisiais  metais  Klaipėdos
olimpinių  ir  neolimpinių  sportininkų pasiektus  rezultatus  (Pvz.  Geriausių sportininkų trejetukas,
penketukas, aštuntukas....);

- Sportininkai apdovanojami už kalendoriniais metais [nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31
d.] pasiektus rezultatus;

- Varžybų rezultatai pasiekti nuotoliniu būdu nėra vertinami;
- Nominacijos Populiariausias metų Klaipėdos sportininkas/sportininkė; Metų sporto

renginys;  Metų  sporto  proveržis  ir  (arba)  iniciatyva  teikiami  viešam  internetiniam  balsavimui
Klaipėdos miesto vietinėse žiniasklaidos priemonėse;

- Apdovanojimų renginys organizuojamas ateinančių metų sausio-vasario mėn.

Sporto tarybos narys V. Jurgelevičius pažymėjo, jog visuomenė turėtų teikti savo siūlymus
dėl  populiariausio  sportininko ir  sportininkės  kandidatūrų.  Surinkus visuomenės  pasiūlymus dėl
populiariausio sportininko ir sportininkės būtų galima teikti internetiniam balsavimui. Taip pat V.
Jurgelevičius akcentavo, jog komisija renka geriausių olimpinių ir neolimpinių sporto šakų atstovus,
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o visuomenė gali nuspręsti kas yra populiariausias sportininkas ir sportininkė.  Dauguma tarybos
narių pritarė V. Jurgelevičiaus siūlymui. 

A.  Cesiulis  pasiūlė  pakeisti  pavadinimą  iš  populiariausias  sportininkas  ir  sportininkė  į
Klaipėdos  mylimiausias  sportininkas  ir  mylimiausia  sportininkė  arba  rasti  kitą  nominacijos
pavadinimą. Sporto tarybos nariai vienbalsiai pritarė A. Cesiulio siūlymui.

NUTARTA: 
1. Pritarti pateiktam Geriausių Klaipėdos miesto sportininkų apdovanojimo tvarkos aprašo

pakeitimo projektui.
2. Pasiūlytoms naujoms populiariausio  sportininko ir  sportininkės  nominacijoms parinkti

kitą pavadinimą. Šioms nominacijoms kandidatus siūlo visuomenė, kuri internetiniu balsavimui ir
išrenka nominacijos laimėtojus.

3. SVARSTYTA. Diskusija dėl Klaipėdos miesto strateginių sporto šakų kriterijų nustatymo
Pranešėja  R.  Rumšienė informavo,  jog buvo sudaryta  darbo grupė dėl  Klaipėdos miesto

strateginių sporto šakų kriterijų nustatymo. Darbo grupės metu buvo nustatyti šie kriterijai, kurie
turi atitikti strateginę sporto šaką Klaipėdos mieste;

1. buriavimas laikomas strategine sporto šaka;
2. sporto  šaka,  turinti  sportininką,  kuris  per  paskutinį  olimpinį  ciklą  dalyvavo

olimpinėse varžybose;
3. pasaulio, olimpinėse, Europos čempionatų varžybose užimtos vietos dešimtuke.

Pagal Klaipėdos miesto tarybos patvirtintus kriterijus nustatytoms strateginėms  Klaipėdos
miesto sporto šakoms būtų:

-  skiriamas didesnis finansavimas;
-  pirmenybė pasirinkti sporto bazes;
-  didesnis finansavimas pagal krepšelį;
-  pirmenybė gauti finansavimą dėl infrastruktūros gerinimo.

V. Jurgelevičius pasiūlė, kad pasaulio, olimpinės ir Europos čempionatų varžybose užimtos
vietos būtų ne iki 10, o iki 16 vietos, motyvuodamas tuo, kad yra labai didelė konkurencija ir sunku
patekti į olimpiadą.  

L. Mileška paprieštaravo šiam siūlymui teigdamas, kad nuleidus kartelę iki  16 vietos nukris
meistriškumas. 

R. Skurdenis akcentavo, jog tie, kurie patenka į olimpiadą turi būti laimėję daug varžybų.
Todėl reikėtų nuleisti kartelę iki 16 vietos. Dauguma sporto tarybos narių pritarė šiam siūlymui.

A. Cesiulis pabrėžė, jog dėl 2 kriterijaus punkto reikalingumo reikėtų diskutuoti, nes nėra
teisinga  kitų  sporto  organizacijų  atžvilgiu,  kada  1  sportininkas   nulemia  sporto  šakos  atitiktį
strateginiai sporto šakai. 

R.  Skurdenis  pritarė  A.  Cesiuliui   ir  pasiūlė  šį  punktą  išbraukti.  Sporto  tarybos  nariai
vienbalsiai pritarė šiam siūlymui.

NUTARTA: Pritarti pakoreguotiems kriterijams (pridedama), kur individualių sporto šakų
sportininkai  per  paskutinį  olimpinį  ciklą  turi  būti  laimėję  vietų  (nuo  1  iki  16  vietos)  skaičių
olimpinėse žaidynėse, Europos, pasaulio čempionatuose, Universiadose ar  olimpiniame festivalyje
ne mažiau kaip tris.

Posėdžio pirmininkas Liudvikas Mileška

Posėdžio sekretorė Laima Poškaitė



KLAIPĖDOS MIESTO
STRATEGINĖS SPORTO ŠAKOS

                    
                             Sporto tarybos darbo grupė 

                                                                                        2021-09-09



Strateginių sporto šakų Klaipėdos 
mieste nustatymo link

 2019-04-30 LR vyriausybė nutarimu Nr. 435 nustatė 2019-2020 metų 
strateginių sporto šakų vertinimo kriterijus:

    užimta vieta olimpinėse (1-8), pasaulio (1-6) ir Europos čempionate (1-3).

 2019-05-16 LR Švietimo, mokslo ir sporto ministras patvirtino 2019-2020 
metų strateginių sporto šakų sąrašą.

 2021-08-24 LR Švietimo, mokslo ir sporto ministras sudarė darbo grupę, 
kurios viena iš nagrinėjamų sričių – prioritetinės sporto šakos Lietuvoje.





Strateginių sporto šakų Klaipėdos 
mieste nustatymo link

 Surinkti anketiniai preliminarūs duomenys apie Klaipėdos miesto 
olimpinių sporto šakų situaciją ir struktūras;

 Parengiamas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimo 
projektas, kuriuo būtų nustatomi kriterijai sporto šakoms, 
pretenduojančioms tapti Klaipėdos miesto strateginėmis sporto 
šakomis;

 Įpareigojamas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 
direktorius organizuoti ir patvirtinti Klaipėdos miesto strateginių 
sporto šakų olimpiniam ciklui sąrašą (Sporto skyrius sutikrina atitiktis kriterijams).





Kriterijai, kuriuos turėtų atitikti strateginės 
sporto šakos Klaipėdos mieste

Kriterijus: Atitiktis 
individualioms 

sporto šakos

Atitiktis 
komandinėms 
sporto šakoms

Sporto šakos kvalifikuotų specialistų skaičius yra ne mažesnis 
kaip:

10

Sportuojančiųjų skaičius mokinių registro sistemoje yra ne 
mažesnis kaip:

100 200

Per paskutinį olimpinį ciklą parengtų sportininkų (rinktinės 
narių) skaičius yra ne mažesnis kaip|:

 
10

Per paskutinį olimpinį ciklą laimėtų vietų (nuo 1 iki 16 vietos)
skaičius olimpinėse žaidynėse, Europos, pasaulio 
čempionatuose, Universiadose ar  olimpiniame festivalyje yra 
ne mažesnis

 
 
3

 
 
-

Komandos per paskutinį olimpinį ciklą dalyvavo aukščiausioje Lietuvos lygoje ir visų amžiaus 
grupių čempionatuose.



Tarybos sprendimu būtų nustatyta, kad:

 buriavimo sporto šaka, kuri turi senas tradicijas Klaipėdos 
mieste ir kuriai plėtoti reikalingos išskirtinės gamtinės sąlygos, 
laikoma Klaipėdos miesto strategine sporto šaka;

 tose sporto šakose, kuriose pasaulio ar Europos čempionatai 
nevykdomi, o vietoje jų rengiamos tos sporto šakos pasaulio ar 
Europos taurės varžybos, nustatant strategines sporto šakas, 
įskaitomos šiose varžybose užimtos vietos dešimtuke.



Nustačius strategines sporto šakas galėtų būti:

  skiriamas tam tikru  procentu didesnis finansavimas nuo 
bendro metinio Kūno kultūros ir sporto programos biudžeto; 

  suteikta pirmenybė pasirinkti sporto bazių laiko užimtumą;

  skiriamas finansavimas ir skatinimas diferencijuotais sporto 
krepšeliais (auksinis, sidabrinis, bronzinis);

  suteiktas prioritetas infrastruktūros plėtrai ir gerinimui;

  kiti siūlymai.....
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