
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

SPORTO TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2021-10-11 Nr. TAR1-185

Posėdis įvyko 2021 m. spalio  7  d. 12.00  val. Klaipėdos miesto savivaldybės Tarybos
posėdžių salėje.

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,
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,
Donatas Narvilas, badmintono sporto šakos atstovas,  Vaclovas Gedvilas, ledo ritulio sporto šakos
atstovas, Darius  Gricius,  lauko  teniso  sporto  šakos  atstovas,  Dainius  Šilingas,  neįgaliųjų
organizacijų, vykdančių sportinę veiklą Klaipėdos mieste, atstovas,

Nedalyvavo:  Martynas  Kūra,  sportinių šokių sporto šakos atstovas,  Sigita  Kibildienė,  BĮ
Lietuvos sporto medicinos centro Klaipėdos skyriaus atstovė,  

Kiti dalyviai: Inga Patapaitė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Teisės skyriaus
vyriausioji  specialistė,  Aistė  Viršilienė,  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracijos  Sporto
skyriaus vyriausioji specialistė

DARBOTVARKĖ:
1. Dėl  Klaipėdos  miesto  sporto  tarybos  pirmininko  Alberto  Liudviko  Mileškos

atsistatydinimo.
2. Dėl Klaipėdos miesto sporto tarybos pirmininko rinkimo.
3. Dėl Klaipėdos miesto sporto tarybos pirmininko pavaduotojo rinkimo.
4. Dėl Klaipėdos miesto sporto tarybos posėdžių transliacijų bei įrašų viešinimo.
5. Dėl Klaipėdos miesto sporto tarybos nuostatų koregavimo.
6. Dėl  Klaipėdos  miesto  sporto  tarybos  parengtų  strateginių  sporto  šakų  kriterijų

tolimesnės eigos.
7. Dėl plaukimo sporto šakos situacijos Klaipėdos mieste.

1.  SVARSTYTA.  Klaipėdos  miesto  sporto  tarybos  (toliau  –  Sporto  taryba)  pirmininko
Alberto Liudviko Mileškos atsistatydinimas.

Pranešėja R. Rumšienė paprašė, kad L. A.  Mileška pasisakytų dėl savo atsistatydinimo. L.
A.  Mileška informavo,  kad  sutinka  atsistatydinti  iš  Sporto tarybos pirmininko pareigų.   Naujai
išrinktam Sporto tarybos pirmininkui pažadėjo padėti savo patirtimi ir žiniomis.

NUTARTA: priimti  A. L. Mileškos atsistatydinimą iš Sporto tarybos pirmininko pareigų.

2. SVARSTYTA.  Sporto tarybos pirmininko rinkimai.
Pranešėja R. Rumšienė paklausė Sporto tarybos narių dėl balsavimo tvarkos. Ar atviru ar

uždaru  balsavimo būdu bus  renkamas  Sporto  tarybos  pirmininkas?  Visi  vienbalsiai  pritarė,  jog
balsavimas turi  būti atviras. 

Sporto tarybos pirmininko pavaduotojas R. Skurdenis išreiškė norą dalyvauti Sporto tarybos
pirmininko  rinkimuose.  Daugiau  niekas  iš  Sporto  tarybos  narių  neišreiškė  noro  dalyvauti
rinkimuose.  Pranešėja R. Rumšienė paprašė R. Skurdenio pasisakyti. 

Nuorašas
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R. Skurdenis pažymėjo, jog, jeigu bus išrinktas Sporto tarybos pirmininku, sieks vieningo
Sporto tarybos ir sporto bendruomenės bendradarbiavimo sprendžiant sporto problemas.

R. Rumšienė paklausė, ar visi Sporto tarybos nariai pritaria R. Skurdenio kandidatūrai.  Visi
vienbalsiai pritarė R. Skurdenio kandidatūrai.

NUTARTA: Sporto tarybos pirmininku išrinktas Robertas Skurdenis.

 3. SVARSTYTA.  Sporto tarybos pirmininko pavaduotojo  rinkimai.
Pranešėja  R.  Rumšienė  informavo,  jog  R.  Skurdenį  išrinktus  Sporto  tarybos  pirmininku

lieka laisva Sporto tarybos pirmininko pavaduotojo vieta. Pagal  Klaipėdos miesto sporto tarybos
nuostatų (toliau  - Nuostatai) 17 punktą pavaduotojo kandidatūrą siūlo Sporto tarybos pirmininkas.

 R.  Rumšienė  paprašė  R.  Skurdenio,  kad  šis  išsakytų  savo nuomonę dėl  kandidatūros  į
Sporto tarybos pirmininko pavaduotojo pareigas. 

R. Skurdenis pabrėžė, jog renkantis kandidatą į pirmininko pareigas,  svarbios yra asmens
žinios sporto srityje ir patirtis. Todėl Sporto tarybos pirmininko pavaduotoju siūlo L. A. Milešką. 

R. Rumšienė paprašė Sporto tarybos narių balsuoti šiuo klausimu atviru būdu. 
Balsavimo rezultatai: „Už“ – 10, „Susilaikė“ – 2.

NUTARTA: Sporto tarybos pirmininko pavaduotoju išrinktas L. A. Mileška.  

4. SVARSTYTA. Sporto tarybos posėdžių transliacijų bei įrašų viešinimas.
Sporto tarybos pirmininkas  R. Skurdenis informavo, jog elektroniniu paštu Sporto tarybos

nariams buvo išsiųsta medžiaga susipažinimui  dėl posėdžių transliavimo ir įrašų viešinimo. 
Sporto  tarybos nariams reikia apsispręsti  ar:
- Pritariate Sporto tarybos posėdžių, kuriuose dalyvaujate, viešam transliavimui  ir įrašų

viešinimui Savivaldybės internetinėje svetainėje bei youtube kanale?
- Pritariate Sporto tarybos  posėdžių, kuriuose dalyvaujate,  tik garso įrašų darymui  ir jų

viešinimui? 
- Nepritariate,  kad  Sporto  tarybos  posėdžiai,  kuriuose  dalyvaujate,  būtų  viešai

transliuojami ir įrašai viešinami?

V. Jurgelevičius informavo, jog jis pritaria Sporto tarybos posėdžių viešam transliavimui ir
įrašų viešinimui. V. Gedvilas pritarė V. Jurgelevičiaus nuomonei. 

R.  Skurdenis  pasiūlė  balsuoti  dėl  Sporto  tarybos  posėdžių  viešo  transliavimo  ir  įrašų
viešinimo. 

Balsavimo rezultatai: „Už“ – 7, „Prieš“ – 6.
Sporto  tarybos  narių  balsų  dauguma  nuspęsta  pritarti  viešam  Sporto  tarybos  posėdžių

transliavimui ir įrašų viešinimui.
NUTARTA: pritarti  Sporto tarybos posėdžių viešam transliavimui  ir įrašų viešinimui

Savivaldybės internetinėje svetainėje bei youtube kanale?

5. SVARSTYTA. Klaipėdos miesto sporto tarybos nuostatų koregavimo.
A.  Cesiulis  iškėlė  idėją  koreguoti  Nuostatus  ir  vietoje  vieno  Sporto  tarybos  pirmininko

pavaduotojo nusimatyti 2 pavaduotojus.
 D. Šilingas pabrėžė, jog kiekvienas Sporto tarybos narys turi prisiimti atsakomybę už tam

tikrą sporto srities problematiką. 
V. Sukonas pasiūlė rengti Sporto tarybos posėdžiaus dažniau, nes yra labai daug klausimų ir

problemų sporto srityse. 
R. Rumšienė akcentavo, jog tuomet reikia daryti Nuostatų keitimą. 
R.  Skurdenis  pasiūlė  kitame  Sporto  tarybos  posėdyje  apsvarstyti  klausimą  dėl  Nuostatų

keitimo  nusimatant  daugiau  Sporto  tarybos  pirmininko  pavaduotojų.  Sporto  tarybos  nariai
vienbalsiai pritarė šiam siūlymui.

NUTARTA:  sekančiame  Sporto  tarybos  posėdyje  svarstyti  klausimą  dėl  Nuostatų
koregavimo.

6. SVARSTYTA. Sporto tarybos parengtų strateginių sporto šakų kriterijų tolimesnė eiga.
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R. Skurdenis paklausė  V. Jurgelevičiaus dėl dabartinės situacijos su strateginių sporto šakų
kriterijų nustatymo eiga. 

V. Jurgelevičius pabrėžė, jog Sporto tarybos narių nuomonė dėl Klaipėdos miesto strateginių
sporto  šakų  kriterijų  nustatymo,  nesutampa  su  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracijos
direktoriaus  pavaduotojos  A.  Dirgėlienės  nuomone,  nes  plaukimas  kaip  strateginė  sporto  šaka
nepatenka pagal nustatytus kriterijus. V. Jurgelevičius pabrėžė, jog Sporto taryba savo nuomonės
nekeis, nes šis klausimas buvo plačiai išdiskutuotas.

E.  Kvederis  pasiūlė  duoti  raštišką  teikimą  Kultūros,  švietimo  ir  sporto  komitetui  dėl
Klaipėdos miesto strateginių sporto šakų kriterijų nustatymo eigos, nes Sporto taryba atstovauja
Klaipėdos  miesto  sporto  bendruomenės  nuomonę.  Gavus  Kultūros,  švietimo  ir  sporto  komiteto
sutikimą  būtų  duodamas  pavedimas  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracijai  rengti
sprendimą dėl Klaipėdos miesto strateginių sporto šakų kriterijų nustatymo. 

Sporto tarybos nariai vienbalsiai pritarė E. Kvederio siūlymui kreiptis į Kultūros, švietimo ir
sporto komitetą.

NUTARTA: raštu kreiptis  į  Kultūros, švietimo ir sporto komitetą ir pristatyti  Klaipėdos
miesto sporto tarybos nuveiktą darbą dėl miesto strateginių sporto šakų kriterijų nustatymo.

7. SVARSTYTA. Plaukimo sporto šakos situacija Klaipėdos mieste.
Sporto  tarybos  narys  V.  Gedvilas  iškėlė  problemą,  jog  dabartinė  plaukimo sporto  šakos

situacija  Klaipėdos mieste stabdo aukšto meistriškumo sportininkų rengimą, užkerta kelią dalyvauti
miesto  federacijoms  skirtuose  finansavimo  konkursuose,  dabartinė  miesto  plaukimo  federacija
nevienija daugumos organizacijų.

R.  Rumšienė  patvirtino,  kad  Klaipėdos  miesto  plaukimo  federacija  nevienija  didžiosios
daugumos Klaipėdos miesto plaukimo klubų.

 D. Palubinskaitė pabrėžė, jog ta pati situacija yra su tinkliniu.
 V.  Gedvilas  pasiūlė  klausimą  dėl  plaukimo  situacijos  Klaipėdos  mieste  apsvarstyti

sekančiame  Sporto  tarybos  posėdyje,  sukviečiant  visą  plaukimo  sporto  šakos  bendruomenę  ir
sudėlioti planą kaip jiems padėti dabartinėje situacijoje.

E. Kvederis pasiūlė kviestis ir išklausyti plaukimo sporto šakų atstovus.
NUTARTA: kitą savaitę organizuoti  posėdį su plaukimo sporto šakų atstovais, išgirsti jų

nuomones ir esamas problemas.

Posėdžio pirmininkas Robertas Skurdenis

Posėdžio sekretorė Laima Poškaitė
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