
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

SPORTO TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2021-11-15 Nr. TAR1-206

Posėdis įvyko 2021 m. lapkričio  4  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:  Virginijus  Jurgelevičius,  lengvosios  atletikos  sporto  šakos  atstovas,  Artūras

Juškėnas,  rankinio  sporto  šakos  atstovas,  Rasa  Rumšienė,  Klaipėdos  miesto  savivaldybės
administracijos  Sporto skyriaus  atstovė,  Daiva Palubinskaitė,  jogos sporto  šakos atstovė,  Vilius
Sukonas,  krepšinio sporto šakos atstovas,  Vaclovas Gedvilas,  ledo ritulio sporto šakos atstovas,
Liudvikas Mileška, irklavimo sporto šakos atstovas

Nedalyvavo:  Martynas  Kūra,  sportinių šokių sporto šakos atstovas,  Sigita  Kibildienė,  BĮ
Lietuvos sporto medicinos centro Klaipėdos skyriaus atstovė,  Arvydas Cesiulis, Klaipėdos miesto
savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto atstovas, Edmundas Kvederis, Klaipėdos
miesto akademinių reikalų tarybos atstovas, Donatas Narvilas, badmintono sporto šakos atstovas,
Darius  Gricius,  lauko  teniso  sporto  šakos  atstovas,  Dainius  Šilingas,  neįgaliųjų  organizacijų,
vykdančių sportinę veiklą Klaipėdos mieste, atstovas,

Kiti dalyviai: „Laluna“ žurnalistas

DARBOTVARKĖ:
1.  Dėl sporto tarybos protokolo vedimo supaprastinimo (R. Skurdenis);
2.  Dėl Klaipėdos miesto sporto tarybos nuostatų 17 punkto pakeitimo – koregavimo (R.

Skurdenis);
3. Dėl sporto tarybos Facebook paskyros administravimo ir viešinimo (R. Skurdenis);
4. Dėl Klaipėdos  miesto sporto strategijos  ilgalaikėje  ir  trumpalaikėje  perspektyvoje

pristatymas (R. Rumšienė);
5. Dėl  Sporto tarybos posėdžio laiko keitimo

1. SVARSTYTA. Sporto tarybos protokolo vedimo supaprastinimas
Pranešėjas R. Skurdenis informavo Sporto tarybos narius, jog reikėtų supaprastinti protokolo

rašymą, nurodant tik svarstomą klausimą ir  kas yra nutarta.  Jei  bus poreikis  sužinoti,  kas buvo
svarstoma vienu ar kitu klausimu detaliau, tuomet bus galima pasiklausyti garso įrašo.

 V. Gedvilas pritarė šiam siūlymui. 
R. Rumšienė akcentavo, jog remiantis Klaipėdos miesto sporto tarybos nuostatų (toliau  -

Nuostatai) 18 punktu gali būti daromi garso įrašai, kurie yra protokolo dalis.  
R.  Skurdenis  paprašė  Sporto  tarybos narius  balsuoti,  ar  jie  sutinka,  kad protokolas  būtų

supaprastintas nurodant darbotvarkės svarstytą klausimą, sprendimo projektą ir kas yra nutarta.
Sporto tarybos nariai vienbalsiai pritarė šiam siūlymui.
NUTARTA: supaprastinti Sporto tarybos protokolų rašymą ir daryti garso įrašą.

2.  SVARSTYTA.  Klaipėdos  miesto  sporto  tarybos  nuostatų  17  punkto  pakeitimo  –
koregavimas.

Pranešėjas R. Skurdenis priminė, jog praėjusiame Sporto tarybos posėdyje buvo nuspręsta
vietoje  vieno pavaduotojo  išsirinkti  2  pavaduotojus.  Pagal  dabartinį  Nuostatų  17 punktą yra nu
matytas 1 pavaduotojo rinkimas.

V. Jurgelevičius iškėlė idėja, jog 1 pavaduotojas atstovautų olimpines sporto šakas, o kitas –
neolimpinės sporto šakas. 

Nuorašas
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R. Rumšienė informavo, jog einant į Tarybą dėl Nuostatų keitimo, būtina nurodyti aiškų
pagrindimą. Jei yra daromas Nuostatų keitimas dėl pavaduotojų skaičius keitimo,  tai gal reikėtų
peržiūrėti ir kitus  punktus, bei padaryti daugiau pakeitimų. R. Rumšienė pabrėžė, jog reikėtų keisti
Nuostatų  12 punktą  dėl  Sporto tarybos  kadencijos  laikotarpio,   nusimatant,  kad Sporto tarybos
kadencija galioja tol, kol yra išrenkama nauja Sporto taryba. 

L.  Mileška  pritarė  išsakytai  nuomonei,  jog  reikia  peržiūrėti  visus  Nuostatų  punktus  ir
padaryti reikalingus punktų pakeitimus.

R. Skurdenis informavo,  jog klausimas dėl Klaipėdos miesto sporto tarybos nuostatų 17
punkto pakeitimo – koregavimo atidedamas sekančiam posėdžiui. Sporto tarybos nariai peržiūrės
Nuostatus ir surašys savo pastabas iki sekančio Sporto  tarybos posėdžio. 

NUTARTA:  Sporto  tarybos  nariai  peržiūrės  Nuostatus  ir  surašys  savo  pastabus  dėl
punktų keitimo. 

 3. SVARSTYTA.  Sporto tarybos Facebook paskyros administravimas ir viešinimas.
Sporto tarybos pirmininkas R. Skurdenis informavo, jog šiuo metu Sporto tarybos Facebook

paskyrą  administruoja  Sporto  skyrius.  Todėl  jis  siūlo  išsirinkti  3  Sporto  tarybos  narius,  kurie
talpintų informaciją Facebook paskyroje, nes Sporto taryba turi būti matoma ir girdima.

V. Gedvilas pabrėžė, jog bet koks informacijos sklaidos kanalas yra įdomus, kai tai daroma
nuolatos ir nevengiama aštrių temų. 

L. Mileška  akcentavo, jog reikia išsirinkti tuos asmenis, kuriais yra pasitikima. Jų rašomos
temos į Facebook paskyrą turi būti solidžios ir faktais pagrįstos. 

R. Rumšienė išsakė savo nuomonė, jog turi būti ne vieno žmogaus, o visų Sporto tarybos
narių  bendra nuomonė.

V. Jurgelevičius pritarė R. Rumšienės nuomonei. Taip pat akcentavo, jog reikėtų išrinktiems
3 asmenis suteikti administravimo teises dėl Sporto tarybos Facebook paskyros administravimo

NUTARTA:  elektroniniu  paštu  apklausti  Sporto  tarybos  narius  dėl  3  asmenų  darbo
grupės sudarymo administruoti Sporto tarybos Facebook paskyrą.

4.  SVARSTYTA.  Klaipėdos  miesto sporto strategijos  ilgalaikėje  ir  trumpalaikėje
perspektyvoje pristatymas.

Pranešėja  R.  Rumšienė  pristatė  Klaipėdos  miesto  sporto  strategiją  ilgalaikėje  ir
trumpalaikėje perspektyvoje.

V. Jurgelevičius pažymėjo, jog Sporto skyrius, rengdamas strateginį dokumentą, atsižvelgė į
daugelį Sporto tarybos narių teiktų siūlymų.

NUTARTA: informacija išklausyta.

5. SVARSTYTA. Sporto tarybos posėdžio laiko keitimas.
R.  Skurdenis  informavo,  jog  daugumai  Sporto  tarybos  narių  netinka  dabartinis  Sporto

tarybos  posėdžių  laikas.  Todėl  siūlo  daryti  10.00  val.  Tačiau  dalis  Sporto  tarybos  narių
paprieštaravo dėl šio klausimo svarstymo šiame posėdyje, nes nėra dauguma narių.

NUTARTA:  elektroniniu  paštu  apklausti  Sporto  tarybos  narius  dėl  Sporto  tarybos
posėdžio laiko.

Posėdžio pirmininkas Robertas Skurdenis

Posėdžio sekretorė Laima Poškaitė
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Klaipėdos miesto fizinio aktyvumo ir sporto situacija 2018 m.



Sporto organizacijų skaičius (vnt.) bei jo kitimo dinamika (proc.) 2015–2017 m.



Sportuojančiųjų skaičius, tenkantis tūkstančiui gyventojų, (asm.) bei rodiklio 

dinamika (proc.) 2015–2017 m.



SPORTAS IR FIZINIS AKTYVUMAS 
STIPRYBĖS

Platus sporto įstaigų tinklas (biudžetinės, privačios įstaigos, NVO ir kt.)

Augantis Klaipėdos miesto NVO, veikiančių sporto sektoriuje, skaičius

Finansuojama sporto klubų veikla (įsteigti krepšeliai)

Tam tikros sporto infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra, pasinaudojant įvairiomis 
finansavimo programomis, projektine veikla (irklavimo sporto bazės atnaujinimas, 
futbolo sporto mokyklos rekonstrukcija ir kt.)

Sparčiausiai augantis sporto renginių skaičius ir didelė sportuojančių moterų dalis, 
palyginti su kitomis didžiųjų miestų savivaldybėmis

Įsteigtos sporto klasės Klaipėdos mieste veikiančiose BUM

Aktyvus vaikų mokymas plaukti (Klaipėda pirmoji į bendrojo ugdymo programas 
įtraukė vaikų mokymą plaukti)

Pakankamai stiprūs sporto klubai nacionaliniame kontekste (rankinio klubas 
„Dragūnas“, krepšinio klubas „Neptūnas“ ir kt.)

Klaipėdos miesto sporto sektoriuje dirba aukštos kvalifikacijos treneriai

Didelis dėmesys parolimpinėms sporto šakoms, aukšti parolimpinių sporto šakų 
sportininkų pasiekimai



SILPNYBĖS

• Kokybiškos sporto infrastruktūros, atitinkančios sporto renginių organizavimą bei 
treniruočių vykdymui keliamus reikalavimus, stoka

• Nusidėvėjusi Klaipėdos miesto BUM sporto salių infrastruktūra, BUM bei sporto bazių 
ilgalaikio naudojimo sporto inventorius

• Nepakankamas dėmesys vandens sporto šakų vystymui (infrastruktūros stoka, 
nepakankamas populiarinimas)

• Bendruomeninės fizinio aktyvumo infrastruktūros stoka
• Dviračių takų jungčių ir bendro tinklo su gretimais rajonais, kurortinėmis vietovėmis 

trūkumas, blogėjanti dviračių takų būklė, ribojanti važinėjimo dviračiais, bėgiojimo, 
vaikščiojimo galimybes

• Augant sporto renginių skaičiui, mažėja jų dalyvių skaičius. Maža nuolat sportuojančių 
asmenų dalis

• Per maža vaikų įtrauktis į sporto būrelius, veiklas
• Ribotas BUM sporto infrastruktūros prieinamumas bendruomenėms, privatiems asmenims
• Mažas sporto infrastruktūros ir galimybių sportuoti prieinamumas suaugusiesiems ir 

vaikams, patiriantiems socialinę riziką
• Kai kurios sporto įstaigos – mišrios (nėra atskirties tarp NVŠ sporto srityje ir sportininkų 

rengimo centrų)
• Mažiausias tarp lyginamų didžiųjų miestų savivaldybių parengtų profesionalių sportininkų 

skaičius (mažas paruošiamų olimpinių, nacionalinių rinktinių narių ir kandidatų skaičius)
• Nėra patvirtintų Klaipėdos miesto strateginių sporto šakų sąrašo Olimpiniam ciklui
• Vietos buriavimo sporto šakai nebuvimas



GALIMYBĖS

• Pagalba gabiems sportui vaikams, skatinimas neišvykti į kitus miestus (gabių vaikų sportui atrankos 
veiksmų programos parengimas)

• Jaunų, kvalifikuotų trenerių, sporto mokytojų pritraukimas į miesto sporto įstaigas, jų motyvacijos 
dirbti didinimas

• Sporto infrastruktūros prieinamumo didinimas masiniam sportui (pvz., bendruomeninės fizinio 
aktyvumo infrastruktūros plėtra, BUM sporto infrastruktūros atvėrimas bendruomenėms, 
nemokama sporto infrastruktūra senjorams rytinėmis valandomis ir pan.)

• Vandens sporto šakų žinomumo didinimas bei trūkstamos infrastruktūros atnaujinimas / kūrimas
• Aukšto meistriškumo sportininkų rengimo stiprinimas, bendradarbiaujant su LTOK ir susijusiomis 

įstaigomis / organizacijomis
• Galimybė pritraukti privataus kapitalo investicijas į sporto sektorių
• Linijinė miesto struktūra patraukli sporto sektoriaus vystymui, sporto renginių organizavimui (pvz., 

ėjimo, bėgimo maratonai, infrastruktūra elektriniams dviračiams, paspirtukams ir pan.)
• Skatinimas naudoti dviračius, kitas bemotorio transporto priemones ne tik rekreacijos, bet ir 

kasdieniais susisiekimo tikslais
• Geografinės padėties išnaudojimas sporto stovyklų rengimui bei vaikų užimtumui vasaros metu
• Tarptautinių sporto ryšių palaikymas ir plėtra
• Sportininko krepšelio sistemos tobulinimas, siekiant panaikinti atotrūkį tarp privačių ir biudžetinių 

įstaigų
• Įvairesnės, tarptautinius standartus ir reikalavimus atitinkančios sporto infrastruktūros plėtra (pvz., 

dengto futbolo stadiono statyba)
• Galimybė sukurti bendrą Klaipėdos miesto sporto interneto puslapį



GRĖSMĖS

• Paslaugos, teikiamos privačiuose sporto klubuose, yra brangesnės nei KMS 
pavaldžiose sporto įstaigose ir organizacijose

• Perspektyvių sportininkų ir aukštos kvalifikacijos trenerių „nutekėjimas“ į 
sostinę, Kauną, užsienio šalis

• Gyventojų, ypač vaikų, motyvacijos sportuoti ir siekti aukštesnių sportinių 
pasiekimų mažėjimas

• Trenerių darbo ir profesinio rengimo reglamentavimo spragos ir trūkumai
• Per mažas sporto federacijų finansavimas, neaiškiai reglamentuota jų veikla 

ir atsakomybių ribos, kas lemia sporto federacijų ir KMSA bendradarbiavimo 
trūkumą

• Vandalizmas, viešosios sporto infrastruktūros niokojimas
• Sporto ugdymo valandų skaičiaus BUM švietimo programose didinimas 

ateityje sukels sporto infrastruktūros trūkumo problemas BUM
• Sporto bendruomenės susiskaidymas, lyderystės stoka, per mažas 

įsitraukimas į strateginių sprendimų priėmimą



Pažangos projektų sąrašas
Gausinti sporto infrastruktūrą, skatinant gyventojų fizinį aktyvumą ir sportą bei sudaryti

palankias sąlygas privačiam verslui, investuojančiam į viešosios sporto infrastruktūros

kūrimą

Modernizuoti ir / ar kitaip atnaujinti sporto aikštynus prie švietimo įstaigų KMSA 2021–2026

Pakeisti dirbtinės žolės dangą (Sportininkų g. 46) KMSA 2022

Įrengti dengtą futbolo maniežą KMSA 2021–2023

Pastatyti naują sporto salę šiaurinėje miesto dalyje (Kretingos g. / Šviesos g.) KMSA 2023–2025

Pastatyti Sporto ir laisvalaikio kompleksą buvusios II vandenvietės teritorijoje

(koncesijos procedūrų vykdymas) KMSA / investuotojai 2023–2025

Renovuoti sporto bazės pastatą (Sportininkų g. 46) KMSA 2026–2027

Renovuoti BĮ Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokyklos pastatą (maniežą) KMSA 2026–2028

Projektai, įgyvendinami tik pritraukus valstybės ir / ar privačių investuotojų lėšų

Rekonstruoti sporto sveikatingumo kompleksą (Smiltynės g. 13), pritaikant turizmo,

sporto ir rekreacijos funkcijoms KMSA / investuotojai nevertinama

Rekonstruoti dviračių treką (Kretingos g. 38) į universalų sporto statinį, siekiant

pritaikyti jį kuo įvairesnėms sporto šakoms KMSA / investuotojai nevertinama

Pastatyti Klaipėdos sunkiosios atletikos centrą KMSA / investuotojai nevertinama

Pastatyti regioninį ne žemesnės kaip UEFA 4 kategorijos futbolo stadioną KMSA / investuotojai nevertinama

Įrengti irklavimo ir buriavimo mokyklos bazę palei Danės upę ir prie Kuršių marių

pietinėje miesto dalyje KMSA / investuotojai nevertinama



KLAIPĖDOS MIESTO SPORTO STEBĖSENOS RODIKLIAI – siektinos reikšmės

Vertinimo kriterijai (rodikliai)

Pradinė 

reikšmė Siektina reikšmė

Organizuotai sportuojančių gyventojų dalis, lyginant su bendru Klaipėdos 

savivaldybės gyventojų skaičiumi, iš jų 14-29 m. (proc.)
8,2 (2020)

nemažiau kaip 10 

(2030)

Sporto infrastruktūros objektų (bazių) tenkančių 10 000 gyventojų, skaičius 

(vnt.)
202 (2019) 210 (2030)

Įrengtų ir atnaujintų sporto objektų skaičius (vnt.)
13 (2020)

nemažiau kaip 21 

(2030)

Miesto mikrorajonų, kuriuose įrengta fizinį aktyvumą skatinanti infrastruktūra, 

dalis nuo visų mikrorajonų (proc.)
n. d. (2020) 50 (2030)

Sporto uždarų objektų, priklausančių Klaipėdos miesto savivaldybei ir 

pritaikytų neįgaliųjų sportui, skaičius (vnt.)
6 (2020) 10 (2030)

Priekrantės zonose vandens sporto šakoms (irklavimui, buriavimui ir kt.) 

išskirtų zonų skaičius (vnt.)
2 (2020) 4 (2030)

Paplūdimiuose įrengtų fizinio aktyvumo ir sporto aikštelių, zonų skaičius (vnt.) 1 (2020) 4 (2030)

iš jų - vandens sporto šakoms 0 (2020) 2 (2030)

Vandens sporto šakų populiarinimui taikytų priemonių skaičius (vnt. per metus) 5 (2020) 7 (2030)

Įgyvendintų projektų ir (ar) programų, skatinančių atskirų socialinių grupių 

fizinį aktyvumą, skaičius (vnt. per laikotarpį)

200 (2019-

2020)
230 (2028)

Fiziškai aktyvių gyventojų dalis Klaipėdos mieste (proc.)
35,2 (2018)

ne mažiau kaip 38 

(2030)

Gyventojų, tenkančių vienai sporto organizacijai, skaičius (asm.) 1776 (2020) 1800 (2030)

Suorganizuotų "Sportas visiems" renginių skaičius (vnt. per metus) 209 (2019) 400 (2030)



Vertinimo kriterijai (rodikliai) Pradinė reikšmė Siektina reikšmė

Sporto renginiuose dalyvavusių asmenų skaičius (asm.) ir dalis nuo visų gyventojų (proc.) 11924/8 (2020) ne mažiau kaip 14900 (2025)

Įgyvendintų sporto renginių sklaidos programos priemonių skaičius (vnt.) 50 (2020) 300 (2025)

Sveiko gyvenimo būdo sklaidos programos priemonėse dalyvavusių asmenų skaičius (tūkst. asm.) ir dalis nuo visų  

miesto gyventojų (proc.)
0/0 (2020) 17 / 10 (2030)

Sudarytos sąlygos gyventojams gauti nuolaidas sporto paslaugoms per klaipėdiečio kortelę (ar analogišką IT įrankį) ne (2020) taip (2023)

Mokinių, dalyvaujančių sveiko gyvenimo būdo sklaidos programos priemonėse, skaičius (asm.) ir tikslinės grupės dalis 0/0 (2020) 10000 / 50 (2030)

Suaugusiųjų ir neįgaliųjų, dalyvaujančių sveiko gyvenimo būdo sklaidos programos priemonėse, skaičius (asm. per 

metus) 255 (2020) ne mažiau kaip 600 (2030)

Klaipėdos miesto savivaldybės valdomose sporto bazėse suteiktų sporto paslaugų organizacijoms skaičius per metus 

(val. per metus) 0 (2020) 80 (2030)

Sporto ir fizinio aktyvumo renginių, įtrauktų į bendrą Klaipėdos miesto viešinimo platformą, skaičius (vnt.) 0 (2020) 400 (2030)

Kvalifikacijos kėlimo kursų visuomenės fizinio aktyvumo skatinimo programų rengėjams organizavimas:

kursų skaičius (vnt. per metus) 52 (2019) 140 (2030)

kursų apimtis (val. per metus) 52 (2019) 140 (2030)

dalyvių skaičius (asm. per metus) 721 (2019) 800 (2030)

Aukštos kvalifikacijos sporto specialistų skaičius Klaipėdos miesto sporto organizacijose (asm.) ir dalis nuo visų 

specialistų (proc.) 62 / 24,8 (2019) 65 / 26 (2026)

Vykdomų programų, skirtų atskirų socialinių grupių asmenų fizinio aktyvumo didinimui, skaičius (vnt.), ir jų dalyvių 

skaičius (asm.)
1 / 255 (2020)

ne mažiau kaip 1 / 500 asm. 

(2030)

Vykdytų informacijos sklaidos renginių skaičius (vnt. per metus) 2 (2020) 10 (2030)

Sukurta vieša prieiga (nuolat atnaujinama) apie fizinio aktyvumo sąlygų (ką, kur sportuoti, bendruomeninės sporto 

infrastruktūros prieinamumas ir pan.)- prieiga pasinaudojusių asmenų skaičius (asm.)
0 / 0 (2020)

1 (2022) / 7000 (2030)

Paruoštų olimpinių rinktinių narių skaičius (asm.) ir jų dalis, palyginti su šalies rinktinių skaičiumi (proc.) 0 / 0 (2020) 3 / 4 (2030)

Paruoštų nacionalinių rinktinių narių skaičius (asm.) ir jų dalis, palyginti su šalies nacionalinių rinktinių skaičiumi 86 / 7.4 (2019) 100 / 10,0 (2030)

Klaipėdos miesto strateginių sporto šakų skaičius (vnt.) 0 (2020) 10 (2030)

Sporto organizacijų, patenkančių į Klaipėdos miesto strateginių sporto šakų sąrašą, skaičius (vnt.) 0 (2020) 25 (2030)

Organizuotai sportuojančių mokinių skaičius (asm.) ir dalis nuo visų Klaipėdos miesto mokinių (proc.)

6200 / 31 proc. 

(2020) 8000 / 40 proc. (2030)



Vertinimo kriterijai (rodikliai) Pradinė reikšmė Siektina reikšmė
Negalią turinčių ir sporto organizacijose sportuojančių mokinių skaičius (asm. per metus) 80 (2020) 120 (2030)

Sporto šakų, kuriuose sportinis ugdymas vystomas "piramidės" principu, skaičius (vnt.) 0 (2020) 10 (2030)

Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuotų sportinio ugdymo programų / projektų skaičius (vnt.) 97 (2020) 100 (2030)

iš jų - aukšto sportininio meistriškumo (vnt.) 4 (2020) ne mažiau kaip 4 (2030)

Sporto organizacijų, prisijungusių prie sportuojančių asmenų apskaitos ir kontrolės sistemos, skaičius (vnt.) ir 

dalis nuo visų sporto organizacijų (proc.)
0 / 0 (2020)

ne mažiau kaip 40 / 10 

(2030)

Aukšto meistriškumo sportininkų, dėl kurių ugdymo yra pasirašytos sutartys su nacionalinėmis sporto šakų 

federacijomis, skaičius (asm.) ir dalis nuo bendro aukšto sportinio meistriškumo sportininkų skaičiaus (proc.)
0 (2020)

ne mažiau kaip 15 (2030)

Trenerių, turinčių aukščiausią kvalifikaciją, skaičius (asm.) 30 (2020) 50 (2030)

Motyvuojantį sporto krepšelį gaunančių organizacijų skaičius (vnt.) ir jį gaunančių asmenų skaičius (asm. per 

metus) 0 / 0 (2020) 40 / 6000 (2030)

Klaipėdos miesto sporto šakų federacijų finansavimas:

savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų sporto federacijų skaičius (vnt.) 7 (2020) 10 (2030)

mieste plėtojamų sporto šakų skaičius (vnt.) 50 (2020) 50 (2030)

savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų sporto šakų federacijų dalis (proc.) 14 (2020) 20 (2030)

Vykdytų skatinimo priemonių skaičius (vnt.) 1 (2020) 3 (2030)

Asmenų, kuriems pritaikytos skatinimo priemonės, skaičius (asm. per metus) 14 (2020) 100 (2030)

Bendrojo ugdymo mokyklose įsteigtose sporto klasėse besimokančių sportininkų skaičius (asm. per metus) 124 (2020-2021) 140 (2030)

Sportininkų, gaunančių sportininko stipendiją, skaičius (asm. per metus) 10 (2020) 20 (2030)

Suorganizuotų geriausių sportininkų ir jų komandų pagerbimo renginių skaičius (vnt. per metus) 20 (2020) 21 (2023)

Sportininkų, dalyvavusių sveikatos stiprinimo programose, dalis nuo visų sportininkų (proc.) 0 (2020) 20 (2030)

Vykdytų miesto čempionatų skaičius (vnt. per metus) 0 (2020) 10 (2030)

Klaipėdos mieste suorganizuotų sporto renginių skaičius (vnt. per metus) 0 (2020) 5 (2030)

Organizuotuose renginiuose dalyvavusių asmenų skaičius (tūkst. asm. per metus) 0 (2020) 10 (2030)

Suorganizuotų bendrų sporto renginių su užsienio miestais-partneriais skaičius (vnt.) ir juose dalyvavusių asmenų 

skaičius (tūkst. asm.) 0 / 0 (2020) 2 / 1 ( 2030)

Parengta sportininkų jaunių, jaunimo, suaugusiųjų nacionalinėms rinktinėms, skaičius (asm.) 251 (2020) 300 (2026)

Jaunių ir jaunimo komandų, dalyvaujančių Lietuvos čempionatuose, skaičius (vnt.) 0 (2020) 10 (2026)

Komandų, dalyvaujančių aukščiausioje lygoje, skaičius (vnt.) 4 (2020) 4 (2025)

Prizines vietas Lietuvos, Europos ir pasaulio čempionatuose užėmusių sportininkų bei komandų skaičius (vnt.) 518 (2019) 520 (2028)

Olimpinių bei nacionalinių rinktinių, dalyvaujančių šalies ir tarptautinėse varžybose, sportininkų skaičius (asm.) 86 (2019) 150 (2030)
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