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KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
KLAIPĖDOS MIESTO SENJORŲ TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
Nr.
Posėdis įvyko 2021 m. rugsėjo 27 d. (13:00 val.) nuotoliniu būdu per „Microsoft Teams“
programą.
Posėdžio pirmininkė: Nastazija Kaupienė.
Posėdžio sekretorė: Renata Razgienė.
Dalyvavo: Dalyvavo: Kristina Buslajeva, Zita Čekanauskienė, Vygantas Elekšis, Janina
Žemaičiūnienė, Regina Kazlauskienė, Lina Papievytė-Krivickienė, Valerija Miliauskienė, Birutė
Petraitienė.
Kviestiniai asmenys: Rasa Rumšienė, Klaipėdos m. savivaldybės administracijos sporto
skyriaus vedėja.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl senjorų aktyvios fizinės kultūros ir sąlygų, sportuoti sudarymo.
2. Dėl ligas sukeliančių priežasčių valdymo ir šalinimo.
3. Kiti klausimai.
Posėdžio pirmininkė N. Kaupienė pasiūlė pradėti posėdį, paskelbė darbotvarkę ir informavo
kad posėdyje svečio teisėmis dalyvauja Rasa Rumšienė, Klaipėdos m. savivaldybės administracijos
sporto skyriaus vedėja.
1. SVARSTYTA. Dėl senjorų aktyvios fizinės kultūros ir sąlygų, sportuoti sudarymo.
N. Kaupienė pranešė, kad prieš pandemiją Sveikatos centras organizavo sveikatinimo
programas, kurių metu buvo vykdomos įvairios mankštos, tempimo, kardio pratimai, žmonės buvo
kviečiami į baseiną, veikė linijinių šokių „Acredo“ užsiėmimai bendruomenės namuose. Tikimasi,
kad po pandemijos veiklos bus atgaivintos ir pasiūlė, kad atsirastų Klaipėdos mieste patalpos pvz.
stalo žaidimų(šaškių, šachmatų ir t.t) mėgėjams, kad senjorai galėtų naudotis ne tik Bendruomenės
namų patalpomis, bet ir kitomis patalpomis – studijomis, sporto salėmis, taip pat paminėjo, kad
trūksta apie veiklas viešumo bei pageidavo, kad visi senjorai aktyviai norintys leisti laiką turėtų
informacijos ir pasiūlė toliau klausimo pristatymą tęsti V. Elekšiui.
V. Elekšis prisistatė, kad atstovauja sporto klubą „Ranga“, pristatė savo veiklą, bei klubo
pasiekimus. Paaiškino, kad organizuoja, veda užsiėmimus ir vykdo visą veiklą savo lėšomis. Yra
problemų tokių kaip pvz. rūbinių naudojimo, yra tik du dušai, trūksta karšto vandens. Prašymas
Klaipėdos m. savivaldybei skirti nemokamai du kartus į savaitę Dariaus ir Girėno g. treniruotėms
pravesti patalpas, bei pateikė savo paskaičiavimus ir planuojamus grafikus. Taip pat pritarė N.
Kaupienės minčiai ir pasiūlė, kad senjorai galėtų naudotis ir kitomis patalpomis, tuo metu kai jos
laisvos.
N. Kaupienė padėkojo V. Elekšiui už klausimo pristatymą ir paprašė svečio R. Rumšienės
komentarų, bei rekomendacijų šiais klausimais.
R. Rumšienė pakomentavo, kad Klaipėdos mieste veikia Klaipėdos m. krepšinio federacija,
kuriai vadovauja Algirdas Vaicekauskas, kuri globoja krepšinio organizacijas ir jeigu sporto klubo
nariai apsispręstų isijungti į federacijos gretas, lėšos galėtų būti dengiamos. Taip pat yra
organizuojama Klaipėdos m. savivaldybės administracijoje projektinė veikla, galima dalyvauti
konkursuose, taip gaunant lėšas būtų galimybė padengti kelionių į varžybas išlaidas. Pasiūlė kreiptis
į Krepšinio federaciją, kad apjungti ir senjorų sportinę veiklą. Kas liečia sveikatinimą, t. y. funkcija
Klaipėdos m. savivaldybės administracijos Sveikatos skyriaus. Sporto skyrius bendradarbiauja.
Senjorams skirta 500 val. sveikatinimo veikloms per Sveikatos biurą ir patikslino, kad tos valandos
nebuvo išnaudotos ir paprašė esant poreikiui kreiptis į Sveikatos biurą ir jeigu bus didesnis

2
pageidaujančių senjorų dalyvauti veiklose skaičius, prašyti, kad padidintų laiką, valandų skaičių.
Taip pat yra naujasis baseinas, kuriuo neįgalieji ir senjorai gali naudotis du kartus per savaitę
nemokamai. Reikėtų įsivardinti poreikius ir pajungus Sveikatos biurą galima dar kartą susitikti ir
priimti atitinkamus sprendimus.
K. Buslajeva pasiūlė pagalvoti, kaip informuoti senjorus, kad jie gautų informaciją, gal per
seniūnaičius. Dauguma senjorų socialiniuose tinkluose informacijos nelabai skaito, daugiau skaito
dienraščius Klaipėdą ir Vakarų ekspresą.
Z. Čekanauskienė pasiūlė savo seniūnaitijos teritorijoje kviesti gyventojus sveikatinimui.
R. Rumšienė pasiūlė kreiptis į Sveikatos skyrių, kuriam yra pavaldus Sveikatos centras ir
pakviesti į kitą posėdį, paprašyti, kad atsiųstų visą Senjorams skirtų sveikatinimo veiklų paketą.
NUTARTA. 1. Kreiptis į Klaipėdos m. krepšinio federaciją dėl pagalbos suteikiant patalpas
veteranų klubų treniruotėms.
2. Kreiptis į Sveikatos biurą dėl skelbimų, pranešimų pagausinimo apie vykdomas
sveikatinimo veiklas senjorams.
2. SVARSTYTA. Dėl ligas sukeliančių priežasčių valdymo ir šalinimo.
N. Kaupienė pranešė, kadangi klausimo pranešėjas Algimantas Mečislovas Olšauskas
posėdyje nedalyvauja, klausimas nesvarstomas.
3. Kiti klausimai.
N. Kaupienė pranešė, kad po paskutinio posėdžio buvo išplatinusi kreipimąsi į miesto
tarybą dėl Viešojo transporto senjorams, tačiau ir po pakartotinio kreipimosi nebuvo gautas
atsakymas, bet pasirodė straipsnis Klaipėdos dienraštyje su tarybos nario Kaveckio komentaru, kad
nori padaryti nemokamą transportą visame Klaipėdos mieste.
R. Razgienė pranešė, kadangi narys D. Petrolevičius negalėjo sudalyvauti posėdyje, paprašė
Senjorų tarybos pagalvoti ir kitam posėdžiui pasiūlyti gal turi kokių veiklų, siūlymų ar renginių
kitai metais vyksiančiai Klaipėdos m. jubiliejaus 770 metų šventei.
N. Kaupienė pasiūlė senjorų projektinę veiklą atskirti nuo profesionalų, kaip atskirą.
N. Kaupienė padėkojo visiems dalyvavusiems ir pasisakiusiems ir pranešė, kad kitas Senjorų
tarybos posėdis planuojamas kitais metais apie vasario mėn.
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