
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

SPORTO TARYBOS IR PLAUKIMO ORGANIZACIJŲ ATSTOVŲ POSĖDŽIO
PROTOKOLAS

2021-10-20 Nr. TAR1-195

Posėdis įvyko 2021 m. spalio  14  d. 10.00  val. (nuotoliniu būdu).
Posėdžio pirmininkas Robertas Skurdenis, 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,
Edmundas  Kvederis,  Klaipėdos  miesto  akademinių  reikalų  tarybos  atstovas,  Rasa  Rumšienė,
Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracijos  Sporto  skyriaus  atstovė,  Liudvikas  Mileška,
irklavimo sporto šakos atstovas, Daiva Palubinskaitė, jogos sporto šakos atstovė, Vilius Sukonas,
krepšinio  sporto  šakos  atstovas,  Vaclovas  Gedvilas,  ledo  ritulio  sporto  šakos  atstovas,  Darius
Gricius, lauko teniso sporto šakos atstovas, 

Nedalyvavo:  Martynas  Kūra,  sportinių šokių sporto šakos atstovas,  Sigita  Kibildienė,  BĮ
Lietuvos sporto medicinos centro Klaipėdos skyriaus atstovė,  Artūras Juškėnas, rankinio sporto
šakos  atstovas,  Dainius  Šilingas,  neįgaliųjų  organizacijų,  vykdančių  sportinę  veiklą  Klaipėdos
mieste,  atstovas,  Donatas  Narvilas,  badmintono  sporto  šakos  atstovas,   Ïmpuls“  plaukimo
akademijos atstovė, VšĮ „Galaktika A“ atstovė, Plaukimo Veteranų sporto klubas „Nendrė“ atstovas

Kiti  dalyviai:  Paulius  Matulevičius,  „Vakarų  ekspresas“  žurnalistas,  atstovas  iš   VšĮ
„Plaukimo  akademija“,  Martynas  Laučka,  plaukimo  akademijos  „Saugus  vanduo“  atstovas,  
Aleksandr  Fedosejev,  VšĮ  „Lyderiai  verslui“  atstovas,  Tomas  Žemaitis,  Klaipėdos  veteranų
plaukimo klubo atstovas,  Aldona Vaitkienė, BĮ  Klaipėdos „Gintaro“ sporto centro atstovė, Violeta
Paulauskienė, Klaipėdos miesto plaukimo federacijos atstovė

DARBOTVARKĖ:  dėl Klaipėdos miesto sporto plaukimo organizacijų vykdomos veiklos,
sąlygų, sportuojančių asmenų, problematikos ir bendrų sprendimų ieškojimo galimybių.

1.  SVARSTYTA.  Klaipėdos  miesto  plaukimo  organizacijų  vykdoma  veikla,  sąlygos,
sportuojantys asmenys, problematika ir bendrų sprendimų ieškojimo galimybės.

Sporto tarybos pirmininkas R. Skurdenis paprašė R. Rumšienės išsakyti savo nuomonę apie
plaukimo situaciją Klaipėdos mieste.

Pranešėja R. Rumšienė informavo, jog plaukimo sporto šaka yra penketuke pagal daugiausia
sportuojančių asmenų skaičių Klaipėdos mieste. Klaipėdos miesto savivaldybė skatina sporto šakų
plėtrą gerindama infrastruktūrą ir skirdama dalinį finansavimą. Šiais metais bus  skelbiamas trimetis
finansavimas pagal sportuojančio vaiko krepšelio programą ir federacijų finansavimą. Daugiausia
klausimų kyla dėlto, kad Klaipėdos miesto plaukimo federacija nedalyvauja jokiuose konkurse dėl
Klaipėdos miesto savivaldybės dalinio finansavimo lėšų.

R. Skurdenis paprašė plaukimo organizacijų atstovų išsakyti savo nuomonę.
 VšĮ „Plaukimo akademija“ atstovė akcentavo, jog norėtų būti priimti į Klaipėdos miesto

plaukimo federaciją ir lygių teisių dalyvaujant plaukimo varžybose.
T. Žemaitis, Klaipėdos veteranų plaukimo klubo atstovas, pritarė VšĮ „Plaukimo akademija“

atstovės nuomonei dėl lygių teisių dalyvaujant varžybose. Taip pat pabrėžė, jog Lietuvos plaukimo
federacija nepriima Klaipėdos veteranų plaukimo klubo  kaip atskiro juridinio vieneto, nes jis turi
priklausyti Klaipėdos miesto plaukimo federacijai.

M. Laučka, plaukimo akademijos „Saugus vanduo“ atstovas, informavo, jog jų organizacija
taip  pat  nori  priklausyti  Klaipėdos  miesto  plaukimo  federacijai  ir  lygiomis  teisėmis  dalyvauti
varžybose. Šiuo metu plaukimo akademijoje  kaina už plaukimo treniruotes mėnesiui yra 65 eurai,
kai  BĮ  Klaipėdos „Gintaro“ sporto centro treniruočių kaina mėnesiui  yra 7 eurai.  Vaikai  nori
lankyti  treniruotes,  tačiau  kainos  skirtumas  yra  didžiulis.  Taip  pat  M.  Laučka  akcentavo,  jog
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plaukimo akademijos  „Saugus vanduo“ vaikai   turėtų lygias  teises  su BĮ  Klaipėdos „Gintaro“
sporto centro vaikais.

Aleksandr  Fedosejev,  VšĮ  „Lyderiai  verslui“  atstovas  pritarė  M.  Laučkos  išsakytai
nuomonei. 

A. Vaitkienė, BĮ  Klaipėdos „Gintaro“ sporto centro direktorė informavo, jog į plaukimo
varžybas yra kviečiami  įvairaus  amžiaus  žmonių grupės.  Nuostatai  yra paskelbti  BĮ  Klaipėdos
„Gintaro“ sporto centro internetiniame tinklapyje. 

Klaipėdos miesto plaukimo federacijos atstovė V. Paulauskienė akcentavo, jog varžybos yra
atviros  ir   juose gali  dalyvauti  visi  norintys.  Federacija  neignoruoja  organizacijų  prašymų.   Jei
organizacija nebūna priimta į Klaipėdos miesto plaukimo federaciją  tai tik todėl, kad neatitinka
kriterijų.   Šiuo metu yra pateikti  2 prašymai stoti  į  Klaipėdos miesto plaukimo federaciją.  Juos
svarstys  valdyba.   Keičiami  yra  ir  federacijos  įstatai.  Taip  pat  V.  Palauskienė  pabrėžė,  jog
Klaipėdos mieste yra baseinų trūkumas.

A. Vaitkienė  informavo,  jog  BĮ   Klaipėdos  „Gintaro“  sporto  centras  organizuoja
varžybas,

todėl nario mokesčio mokėti nereikia. Tačiau yra problema su teisėjais, nes jų labai trūksta
teisėjaujant varžybose. 

L.  Mileška  pabrėžė,  jog  viskas  priklauso  nuo  nuostatų.  Reikia  patikslinti  nuostatus
atsižvelgiant į šiuo posėdžio metu išsakytas pastabas.

Sporto tarybos narys V. Gedvilas pateikė siūlymą leisti klubams stoti į Klaipėdos miesto
plaukimo federaciją pagal dabar galiojančius įstatus, o esant būtinybei šiuos įstatus keisti. 

Rasa Rumšienė pabrėžė, jog federacijos uždavinys yra vienyti sporto šakos atstovus ir turėti
kuo daugiau narių. 

P. Matulevičius pasiteiravo V. Paulauskienės dėl narių skaičiaus Klaipėdos miesto plaukimo
federacijoje.

V. Paulauskienė pažymėjo, jog Klaipėdos miesto plaukimo federacija vienija tik tris klubus,
tačiau vienas klubas yra neveikiantis.

V. Jurgelevičius išsakė savo nuomonę, jog Klaipėdos miesto lengvosios atletikos federacija
priima ir vienija visus klubus. Federacija apmoka klubams už teisėjavimą, varžybas, sporto bazių
nuomą ir t.t.

M. Laučka informavo, jog šiuo metu yra 5 plaukimo klubai, kurie norėtų įstoti į Klaipėdos
miesto  plaukimo  federaciją.  Įstojus  į  federaciją  iki  šių  metų  lapkričio  5  dienos  būtų  galima
pretenduoti į Klaipėdos miesto savivaldybės skiriamą finansavimą.  

NUTARTA: Sporto taryba apibendrins išsakytas nuomones ir sekančiame Sporto tarybos
posėdyje pateiks savo siūlymus dėl Klaipėdos miesto plaukimo federacijos galimybių dirbti kartu su
plaukimo organizacijomis.

Posėdžio pirmininkas Robertas Skurdenis

Posėdžio sekretorė Laima Poškaitė
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