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ĮVADAS
Klaipėdos rajono sporto plėtros strategija patvirtinta 2011 metų _____ mėnesio __
dienos Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. _____. Šiuo dokumentu siekiama,
įvertintus esamą sporto situaciją, įvardyti pagrindinius tikslus, uţdavinius ir priemones,
uţtikrinančius sklandţią sporto plėtrą rajone, bei suformuluoti rajono sporto plėtros viziją. Šią
strategiją sudaro trys pagrindinės dalys – esamos situacijos įvertinimas, sporto plėtros vizija ir
priemonių planas. Didelis dėmesys yra skiriamas esamos sporto situacijos įvertinimui kaip
pagrindui, leisiančiam tiksliai nurodyti plėtros gaires.
Sėkminga sporto plėtra – vienas iš pagrindinių savivaldybės administracijos prioritetų,
kuriuo siekiama populiarinti sveiką gyvenimo būdą bei visuomenės aktyvumą. Sporto plėtra rajone
turi sudaryti sąlygas kiekvienam, tiek jaunam, tiek senam, tiek profesionalui, tiek mėgėjui,
lygiavertes sąlygas įsitraukti į sportinę veiklą ir būti jos dalimi. Savivaldybės administracija, savo
ruoţtu, siekia skirti pakankamą finansavimą sportui, sukurti papildomą ir atnaujinti esamą sporto
infrastruktūrą, skiriant ypatingą dėmesį švietimo įstaigų sporto bazių atnaujinimui, sudaryti sąlygas
visiems naudotis esamais vidaus ir lauko sporto objektais, sudaryti sąlygas ir skatinti privatų verslą
investuoti į sporto plėtrą rajone bei remti sportininkus ir komandas, garsinančius Klaipėdos rajoną ir
Lietuvą.

Tikimės, jog ši sporto plėtros strategija bus sėkmingai įgyvendinama.
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1

SPORTO SITUACIJOS ANALIZĖ IR REKOMENDACIJOS

Šiame skyriuje vertinama esama sporto situacija Klaipėdos rajone. Skyrius suskaidytas į
keturias dalis – teikiamas sporto paslaugas, sporto infrastruktūrą, sporto finansavimą ir valdymo
struktūrą. Kiekvienoje iš jų analizuojama esama situacija bei pateikiamos rekomendacijos, kaip
spręsti įvardytas problemas. Šiame skyriuje pateikiama informacija, reikalinga formuojant rajono
sporto plėtros viziją, prioritetus ir strateginius tikslus.
1.1 dalyje analizuojama statistinė informacija, susijusi su rajono sporto paslaugomis.
Įvardijamos esamos problemos bei jų sprendimo būdai.
1.2 dalyje analizuojama rajono sporto infrastruktūra ir jos techninė būklė. Įvertinami 43
sporto objektai bei pateikiamos rekomendacijos, kokių investicijų reikia, siekiant sėkmingai vykdyti
sporto plėtrą.
1.3 dalyje įvertinamas sporto finansavimo modelis, galimi rajono sporto organizacijų
pajamų šaltiniai bei kiti sporto finansavimo aspektai. Nurodomos esminės aptiktos problemos, bei
pateikiami siūlymai joms spręsti.
1.4 dalyje aptariama rajone veikianti sporto valdymo struktūra bei pateikiamos
rekomendacijos struktūros tobulinimui.
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1.1 Teikiamos sporto paslaugos

Šiame skyriuje analizuojama esama padėtis sporto paslaugų teikimo sferoje bei
pateikiamos rekomendacijos, kaip šią padėtį gerinti. Skyrių sudaro laisvalaikio praleidimo
galimybių, moksleivių ir suaugusiųjų uţimtumo sportine veikla, moksleivių ir suaugusiųjų
dalyvavimo rajoninėje sportinėje veikloje, sportinių renginių ir teikiamų sporto paslaugų kokybės
analizė.
Iš pradţių analizuojama gyventojų skaičiaus ir gyventojų skaičiaus pagal amţiaus
grupes dinamika bei seniūnijose gyvenančių gyventojų skaičius. Įvertinama sporto varţybų dalyvių
skaičiaus pokyčiai. Nurodomos pagrindinės organizacijos, susijusios su sporto paslaugų teikimu bei
sporto populiarinimu rajone. Aptariama sporto bazių dinamika.
Kitame skyriuje įvertinamos bendrojo lavinimo mokyklų sporto salių valandos nuomos
kainos ir vidaus bei lauko sporto bazių santykis.
Trečiame skyriuje analizuojama sportuojančių dinamika, išskiriant juos į grupes pagal
lytį, amţių, sporto šakos tipą ir sporto organizaciją. Įvertinamas olimpinių ir kitų sporto šakų
populiarumas. Taip pat įvertinami rajono bendro sportinio uţimtumo pokyčiai. Skyriaus pabaigoje
aptariama sporto varţybų, sporto visiems renginių ir sporto stovyklų bei juose dalyvaujančių
skaičiaus dinamika.
Paskutiniame skyriuje nurodomi kasmet organizuojami sporto renginiai. Analizuojamas
renginių skaičius pasiskirstymas pagal mėnesius ir seniūnijas.
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1.1.1 Bendra rajono sporto aplinkos analizė

Statistikos departamento prie LRV duomenimis, per 2007–2010 m. gyventojų skaičius
Klaipėdos rajone išaugo nuo 49,3 iki 52,1 tūkst. (1.1.1.1 pav.), tai sudarė 5,7 proc. prieaugį. Tuo
tarpu Klaipėdos mieste gyventojų skaičius maţėjo nuo 185,9 iki 182,8 tūkst., tai sudarė 1,7 proc.
neigiamą prieaugį. Atsiţvelgus į proporcingą ir tendencingą gyventojų pokytį mieste ir rajone,
galima teigti, jog šiuo periodu vyko ţmonių vidinė migracija iš miesto į rajoną.

1.1.1.1 pav. Gyventojų skaičiaus Klaipėdos r. sav. ir Klaipėdos m. sav.
dinamika 2007–2010 m.
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Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV

Per 2007–2010 m. gyventojų skaičius pagal amţiaus grupes keitėsi neţymiai – vieno
procentinio punkto ribose (1.1.1.2 pav.). Vaikų (0–13 m. asmenys) ir senjorų (62 m. ir vyresni
asmenys) skaičius sumaţėjo, jaunimo (14–29 m. asmenys) skaičius nepasikeitė, o suaugusių (30–
61 m. asmenys) – išaugo. Statistikos departamento prie LRV duomenimis, 2010 m. Lietuvos mastu
vaikai sudarė 13,8 proc. visų gyventojų, jaunimas – 23,7 proc., suaugę – 34,6 proc., o senjorai –
18,8 proc. Klaipėdos r. tuo pačiu laikotarpiu situacija buvo panaši, išsiskyrė tik didesnis
suaugusiųjų santykis, kuris viršijo Lietuvos rodiklį 8,2 proc. punkto.
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1.1.1.2 pav. Gyventojų skaičiaus pagal amţiaus grupes Klaipėdos r.
dinamika 2007–2009 m.
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Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV

Remiantis Klaipėdos r. sav. administracijos pateiktais duomenimis, 2009 m. pradţioje
Agluonėnų ir Judrėnų seniūnijos buvo maţiausios pagal gyventojų skaičių, jose atitinkamai gyveno
1.598 ir 890 gyventojų arba atitinkamai sudarė 3 proc. ir 2 proc. visų rajono gyventojų. Tuo tarpu
Gargţdų ir Priekulės seniūnijose gyveno daugiausiai ţmonių, atitinkamai 13.727 ir 7.975 gyventojai
arba atitinkamai sudarė 27 proc. ir 15 proc. visų rajono gyventojų (1.1.1.3 pav.). Gargţdų, Priekulės
ir Kretingalės seniūnijos, kartu sudėjus, turėjo daugiau gyventojų nei jų buvo visose likusiose
seniūnijose. Tai rodo labai netolygų gyventojų seniūnijose pasiskirstymą.
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1.1.1.3 pav. Gyventojų skaičius Klaipėdos r. seniūnijose 2009 m. pradţioje
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Šaltinis: Klaipėdos r. sav. administracija

Kitas svarbus rodiklis, identifikuojantis sporto srities reikšmingumą, – sporto varţybų ir
sveikatingumo renginių dalyvių skaičius. Remiantis Statistikos departamento prie LRV
duomenimis, per 2006–2009 m. šis skaičius Klaipėdos r. sav. sumaţėjo 4,1 proc. – nuo 13.240 iki
12.697 (1.1.1.4 pav.). Tuo tarpu Klaipėdos aps. ir Klaipėdos m. sav. dalyvių skaičius atitinkamai
padidėjo 17,4 ir 28,3 proc.

1.1.1.4 pav. Sporto varţybų ir sveikatingumo renginių dalyvių Klaipėdos aps.,
Klaipėdos m. sav. ir Klaipėdos r. sav. dinamika 2007–2009 m.
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Šaltinis: Sudarė autoriai, remiantis Statistikos departamento prie LRV duomenimis
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2009 m. rajone buvo registruoti bei veiklą vykdantys 24 sporto klubai (1.1.1.1 lentelė),
kurių dauguma turėjo asociacijos teisinį statusą, 1 sporto viešoji įstaiga – VšĮ Gargţdų futbolas, 1
savivaldybės sporto padalinys – Klaipėdos r. sav. BĮ Sporto centras (toliau – BĮ Sporto centras) ir 1
švietimo padalinio sporto mokymo įstaiga – Klaipėdos r. sav. BĮ Vaikų ir jaunių sporto mokykla
(toliau – BĮ Vaikų ir jaunių sporto mokykla). Pastarosios trys yra pagrindinės organizacijos,
teikiančios sporto paslaugas rajone bei atsakingos uţ sporto plėtrą ir populiarinimą. 2010 m. buvo
įsteigtas (veiklą pradėjo vykdyti nuo birţelio mėnesio) VšĮ Gargţdų krepšinis. Toliau dokumente
šių organizacijų visuma bus apibrėţiama kaip „rajono sporto organizacijos“.

1.1.1.1 lentelė. Sporto klubų Klaipėdos r. 2009 m. sąrašas

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Sporto klubas, seniūnija
Agluonėnų sporto klubas „Agluona“, Agluonėnų seniūnija
Ketvergių sporto klubas „Nika“, Dovilų seniūnija
Sporto klubas „Dovilai“, Dovilų seniūnija
Jojimo sporto klubas „Ţemaičiai“, Dovilų seniūnija
Sportinis techninis klubas „Stumbras“, Endriejavo seniūnija
Gargţdų miesto kultūrizmo klubas „Viktorija“, Gargţdų seniūnija
Gargţdų lauko teniso klubas „Setas“, Gargţdų seniūnija
Gargţdų šachmatų klubas „Mintis“, Gargţdų seniūnija
Gargţdų mėgėjiškos ir sportinės ţūklės klubas „Pyla“, Gargţdų seniūnija
Sporto klubas „Ritmas“, Gargţdų seniūnija
Gargţdų miesto sunkiosios atletikos klubas „Samsonas“, Gargţdų seniūnija
Sporto klubas „Gargţdų taškas“, Gargţdų seniūnija
„Garizda“ sveikuolių klubas, Gargţdų seniūnija
Automobilių sporto klubas „Ţaibas“, Gargţdų seniūnija
Ledo ritulio klubas „Gargţdų ledţinga“, Gargţdų seniūnija
Sporto klubas „Judrė“, Judrėnų seniūnija
Sporto klubas „Priekulės ţirgai“, Priekulės seniūnija
Sporto klubas „Vingis“, Priekulės seniūnija
Lauko teniso sporto veteranų klubas „Kliošys“, Priekulės seniūnija
Drevernos sporto klubas „Pamarys“, Priekulės seniūnija
VšĮ Drevernos poilsio ir sporto klubas, Priekulės seniūnija
Sporto klubas „Sendvaris“, Sendvario seniūnija
Vaido Meškio sporto klubas, Vėţaičių seniūnija
Vėţaičių seniūnijos sporto klubas „YES“, Vėţaičių seniūnija
Šaltinis: Klaipėdos r. sav. administracija

VšĮ „Gargždų futbolas“ teikiamos paslaugos apima neformalųjį švietimą, draugiškų
futbolo turnyrų ir LFF A lygos varţybų organizavimą. Per 2008–2010 m. įstaigoje sportuojančių
vaikų skaičius išaugo 35 proc., nuo 260 iki 350, profesionalių sportininkų skaičius padidėjo
73 proc., nuo 11 iki 19, o mėgėjų skaičius išaugo 50 proc., nuo 160 iki 240. 2008–2009 m. įstaigoje
9
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dirbo 10 trenerių, 2010 m. įsidarbino dar vienas treneris ir vienas kineziterapeutas. 2009 m. įstaiga
gavo 1.333,62 tūkst. Lt pajamų.
Klaipėdos r. sav. BĮ Sporto centro esminis tikslas – sporto populiarinimas ir
organizavimas rajone. Centro pagrindinės veiklos apima sporto varţybų ir renginių organizavimą
seniūnijose, sporto salių nuomą, statistikos, susijusios su sportu rajone, rinkimą ir pateikimą. Įstaiga
neturi nei sportininkų, nei trenerių. 2009 m. jos pajamos siekė 345,7 tūkst. Lt.
Klaipėdos r. sav. BĮ Vaikų ir jaunių sporto mokykla kultivuoja 10 sporto šakų. 2010 m.
mokykla turėjo 416 ugdytinių: 144 krepšinio, 80 lengvosios atletikos, 38 sunkiosios atletikos, 32
dziudo, 28 step-aerobikos, 26 stalo teniso, 24 ţirgų sporto, 16 imtynių, 14 stalo teniso ir 14
šachmatų. Tuo metu įstaigoje dirbo 22 treneriai. 2009 m. mokykla gavo 821,2 tūkst. Lt pajamų.
Remiantis Sporto centro pateiktais duomenimis, per 2007–2010 m. sporto bazių,
priklausančių bendrojo lavinimo mokykloms, skaičius, išskyrus papildomai įrengtą vieną sporto
salę, nesikeitė (1.1.1.5 pav.). Tačiau „kito pavaldumo“ sporto bazių kiekis per tą patį laikotarpį
pakito, ypač išaugo krepšinio ir tinklinio aikštelių skaičius. 2010 m. iš viso buvo registruotos 122
sporto bazės. Didţiąją jų dalį sudarė krepšinio ir tinklinio aikštelės, jų buvo atitinkamai 43 ir 32, tai
sudarė 35 proc. ir 26 proc. visų registruotų sporto bazių rajone. Maţiausią sporto bazių skaičių
sudarė šaudyklos ir automobilių kroso trasos – atitinkamai 1 ir 2. Svarbu atkreipti dėmesį, jog
nebuvo renkami statistiniai duomenys apie futbolo aikšteles, tačiau 1.2 skyriuje pateikta faktinė
informacija leidţia teigti, jog šios bazės taip pat sudaro nemaţą dalį visų sporto bazių rajone.
2010 m. 63 proc. sporto bazių priklausė bendrojo lavinimo mokykloms.

1.1.1.5 pav. Sporto bazių Klaipėdos r. dinamika 2007–2010 m.
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Šaltinis: Sudarė autoriai, remiantis Klaipėdos r. sav. BĮ Sporto centro duomenimis
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Atlikus esamos sporto padėties pirminę analizę, galima daryti šias išvadas:
-

-

-

-

Atsižvelgiant į tai, jog rajone didėja žmonių skaičius, ir tai, jog fiksuojamas
spartus žmonių, įsitraukiančių į sportinę veiklą, skaičiaus augimas
Klaipėdos aps. ir Klaipėdos m., o Klaipėdos r. pastebimos priešingos
tendencijos, Klaipėdos r. galima įvardyti kaip rajoną, reikalaujantį išskirtinio
dėmesio sporto plėtros klausimu.
Klaipėdos rajone gyventojų pagal amžiaus grupes struktūra atitinka Lietuvoje
esančias tendencijas. Rekomenduojama, atliekant prioritetinių-tikslinių grupių
identifikavimą, neišskirti nei vienos gyventojų grupės pagal amžių.
Identifikuotas
netolygus
gyventojų
pasiskirstymas
seniūnijose.
Rekomenduojama didesnį gyventojų skaičių turinčias seniūnijas išskirti kaip
prioritetines, kurios gautų santykinai didesnį finansavimą sportui.
Rajone didžiąją sporto bazių dalį sudaro krepšinio, tinklinio ir galimai futbolo
aikštelės, tai rodo šių sporto šakų populiarumą. Rekomenduojama jas priskirti
prie prioritetinių sporto šakų.
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1.1.2 Laisvalaikio praleidimo galimybės

Klaipėdos rajono bendrojo lavinimo mokyklų sporto salių nuomos tvarkos aprašas,
patvirtintas Savivaldybės tarybos 2009 12 24 sprendimu Nr. T11, nurodo tokias rajono bendrojo
lavinimo mokyklų sporto salių prioritetines nuomininkų grupes:
1.
Bendrojo lavinimo mokyklų kūno kultūros pamokos;
2.
Bendrojo lavinimo mokyklų mokinių neformalus ugdymas ir varţybos;
3.
Klaipėdos r. sav. BĮ Vaikų ir jaunių sporto mokyklos ir VšĮ „Gargţdų futbolas“
vaikų grupių treniruotės ir varţybos;
4.
Klaipėdos r. sav. savivaldybės BĮ Sporto centras, organizuojamos pirmenybės.
Apraše teigiama, jog fiziniai asmenys taip pat gali išsinuomoti mokyklų sporto sales,
pateikiant raštišką prašymą mokyklos direktoriui. Dokumente nurodomos ir sporto salių vienos
valandos kainos, kurios iliustruotos 1.1.2.1 paveiksle. Iš jo matyti, kad didţiausios kainos tenka
Gargţdų mokyklų sporto salėms, maţiausios – Agluonėnų ir Veivirţėnų mokyklų sporto salėms.
Vidutiniškai uţ vidaus sporto objektus mokama po 23 Lt/h. Vaikų ir jaunių sporto mokykla ir VšĮ
„Gargţdų futbolas“ (vaikų grupės) yra atleidţiami nuo nuomos mokesčio. Lauko sporto objektai yra
viešai prieinami ir jais galima naudotis nemokamai.

1.1.2.1 pav. Klaipėdos r. bendrojo lavinimo mokyklų sporto salių valandos
nuomos kainos
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Šaltinis: Klaipėdos r. sav. administracija

Remiantis Klaipėdos r. sav. administracijos pateiktais duomenimis, 2010 m. rajone iš
viso buvo registruotos 25 vidaus sporto bazės (sporto, gimnastikos ir kitos salės) bei 171 lauko
sporto bazė (krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės, bėgimo takai, šuoliaduobės ir pan). Iš 1.1.2.2
paveikslo matyti, jog daugiausiai sporto bazių buvo Gargţdų ir Priekulės seniūnijose, atitinkamai
12
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35 ir 33. Šios seniūnijos taip pat yra didţiausios pagal gyventojų skaičių (1.1.1.3 pav.). Tuo tarpu
maţiausias sporto bazių skaičius buvo registruotas Dauparų–Kvietinių seniūnijoje – 5, paţymėtina,
jog visos sporto bazės buvo lauko sporto objektai.
Nedidelis sporto objektų skaičius buvo Agluonėnų, Judrėnų seniūnijose, kurios
pasiţymi vienu maţiausių gyventojų skaičiumi (išskyrus Sendvario seniūniją, kur gyventojų
skaičius santykinai yra gana didelis, o sporto infrastruktūra yra menkai išvystyta). Taip pat
pastebima tendencija, jog gyventojų skaičiumi nemaţos Dovilų ir Vėţaičių seniūnijos turi plačiai
išvystytą sporto infrastruktūrą. Ši situacija daugelio seniūnijų atţvilgiu identifikuoja gana tiesioginę
priklausomybę tarp seniūnijos gyventojų ir joje esančios sporto infrastruktūros kiekio, tad esamas
sporto infrastruktūros pasiskirstymas yra logiškas ir bent iš dalies atitinkantis atskirų seniūnijų
sporto poreikius kiekybiniu aspektu, t. y. sporto objektų skaičius tenkantis seniūnijos gyventojams
buvo proporcingas.
Toliau analizuojant sporto infrastruktūrą matyti, jog vidaus sporto objektai sudarė ne
daugiau nei 20 proc. visų objektų esančių kiekvienoje seniūnijoje. Vėţaičių seniūnija išsiskyrė
vienu maţiausiu lauko-vidaus objektų santykiu – 22:1 (buvo tik vienas vidaus sporto objektas). Tuo
tarpu Dauparų-Kvietinių seniūnijoje vidaus sporto objektų iš viso nebuvo. Gargţdų seniūnija
pasiţymėjo pačiu didţiausiu lauko-vidaus sporto objektų santykiu – 4,8:1. Tai rodo, jog Gargţdų
seniūnijos gyventojai turėjo geriausias sąlygas aktyviai sportuoti visus metus dėl palyginus maţos
sezoniškumo įtakos, o Dauparų-Kvietinių seniūnijos gyventojai – priešingai, dėl itin didelės
sezoniškumo įtakos, kurią formavo vidaus sporto objektų nebuvimas, šių sąlygų neturėjo.

1.1.2.2 pav. Klaipėdos r. vidaus ir lauko sporto bazių skaičius 2010 m.
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Šaltinis: Klaipėdos r. sav. administracija

Išsamus daugelio sporto objektų aprašymas, kuriame sugrupuoti objektai pagal
lokacijas, pateiktas 1.2 skyriuje. Šiame skyriuje išanalizuota sporto infrastruktūros būklė sąlygoja
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nemaţą investicijų poreikį daugelio sporto objektų atveju – paţymima, jog dalies objektų būklė itin
prasta, o kai kuriose vietovėse sporto infrastruktūra apskritai nėra išvystyta. Visa tai lemia gana
prastą teikiamų sporto paslaugų kokybę Klaipėdos rajone.
Sporto paslaugų kokybę iš dalies parodo ne tik esamos infrastruktūros būklė, bet ir
galimybė uţsiimti aktyviu sportu ištisus metus. Kadangi didţioji dalis sporto objektų Klaipėdos
rajone yra lauko, tai rodo, didelę sezoniškumo įtaką teikiamų sporto paslaugų prieinamumui ir tai
vienaip ar kitaip sąlygoja gana ţymius apribojimus naudotis sukurta sporto infrastruktūra rajono
gyventojams. Visa tai lemia taip pat ţemą teikiamų sporto paslaugų kokybę atskirose Klaipėdos
rajono seniūnijose.

Išanalizuota informacija leidžia daryti šias išvadas:
-

-

-

Rajono gyventojai turi geras sąlygas (prieigą) naudotis sukurta/esama tiek
vidaus, tiek lauko sporto infrastruktūra – mokami vidaus ir vieši lauko sporto
objektai pagal poreikį yra prieinami visiems gyventojams. Rekomenduojama
tokią teikiamų sporto paslaugų sistemą išlaikyti ir toliau.
Sporto infrastruktūra yra labiausiai išvystyta ir išplėsta didžiausią gyventojų
skaičių turinčiose seniūnijose. Tokiu atveju šiose seniūnijose yra reikalingos
didžiausios investicijos sporto infrastruktūros priežiūrai, atnaujinimui ir plėtrai.
Rekomenduojama finansavimą sporto bazėms skirti proporcingai,
atsižvelgiant į seniūnijoje esantį gyventojų skaičių ir sporto infrastruktūrą.
Santykinai didelis lauko sporto objektų skaičius sąlygoja didelę sezoniškumo
įtaką teikiamų sporto paslaugų prieinamumui rajono gyventojams, t. y. nėra
sudaryta galimybių aktyviai/vienodomis apimtimis sportuoti visus metus.
Rekomenduojama plėsti vidaus sporto objektų bazę.
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1.1.3 Sportinis uţimtumas, treneriai

Sportininkų dinamika Klaipėdos rajone. Remiantis BĮ Sporto centro pateiktais
duomenimis, bendras sportuojančiųjų skaičius per 2007–2009 m. šiek tiek išaugo, augimas buvo
fiksuotas tik pirmais metais (1.1.3.1 pav.). Lyginant pirmus ir trečius nagrinėjamo laikotarpio metus
matyti, jog augimas buvo įtakotas sportininkų iš švietimo padalinio SMĮ ir sporto viešųjų įstaigų
skaičiaus augimu. Trečiaisiais metais iš viso buvo 1.868 sportininkai rajone. Daugiausia jų buvo iš
sporto klubų, 2009 m. jie sudarė 57,8 proc. visų sportininkų. BĮ Sporto centras sportininkų savo
sąrašuose neturėjo, sportininkai dalyvauja šios organizacijos veikloje, tačiau šiai organizacijai
nepriklauso. Svarbu atkreipti dėmesį, jog sportuojančių moterų skaičius analizuojamu periodu buvo
labai maţas: 2007 m. – 24,9 proc., 2009 m. – 22 proc.
Sportininkų sporto klubuose ir sporto VšĮ dinamika. Sporto centro pateiktais
duomenimis, bendras sportuojančiųjų skaičius per 2007–2009 m. šiek tiek išaugo, nors trečiais
nagrinėjamo laikotarpio metais, lyginant su antrais, buvo pastebimas neigiamas prieaugis
(1.1.3.2 pav.). Trečiais metais buvo fiksuoti 1.437 sportininkai sporto klubuose ir sporto VšĮ.
Didţioji dalis jų rinkosi olimpines sporto šakas. Analizuojamu periodu olimpinių-kitų sporto šakų
santykis didėjo, 2009 m. jis buvo 3,1:1. Tais metais vyrų tarpe dominavo šios olimpinės sporto
šakos: futbolas (436 sportuojantieji), jį rinkosi 48 proc. sportininkų, krepšinis (226 sportuojantieji) –
25 proc. ir tinklinis (95 sportuojantieji) – 10 proc. (1.1.3.3 pav.). Moterų tarpe dominavo šios
olimpinės sporto šakos: ţirgų sportas (61 sportuojančios), jį rinkosi 34 proc. sportininkių, ir
lengvoji atletika (39 sportuojančios) – 22 proc. Šie duomenys atvaizduoja rajone sportuojančių
suaugusiųjų tendencijas.

1.1.3.1 pav. Sportuojančių Klaipėdos r. dinamika
2007–2009 m.
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1.1.3.3 pav. Olimpinių sporto šakų populiarumas sporto klubuose ir sporto
viešosiose įstaigose Klaipėdos r. 2009 m.
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Šaltinis: Klaipėdos r. sav. BĮ Sporto centras

Sportininkų švietimo padalinio sporto mokymo įstaigose dinamika. Remiantis
Sporto centro pateiktais duomenimis, bendras sportuojančiųjų skaičius per 2007–2009 m. šiek tiek
išaugo, nors antrais nagrinėjamo laikotarpio metais, lyginant su pirmais metais, buvo fiksuojamas
neigiamas prieaugis (1.1.3.4 pav.). Trečiais metais buvo fiksuoti 431 sportininkai švietimo
padalinio sporto mokymo įstaigose. Didţioji dalis jų rinkosi olimpines sporto šakas. 2009 m.
olimpinių-kitų sporto šakų santykis buvo 6,7:1. Tais metais vyrų tarpe dominavo krepšinis (112
sportuojantieji), jį rinkosi 44 proc. sportininkų, ir sunkioji atletika (35 sportuojantieji) – 14 proc
(1.1.3.6 pav.). Moterų tarpe dominavo šios olimpinės sporto šakos: lengvoji atletika (51
sportuojanti), ją rinkosi 43 proc. sportininkių, ir krepšinis (32 sportuojančios) – 27 proc. Šie
duomenys atvaizduoja rajone sportuojančio jaunimo tendencijas.
Sporto trenerių Klaipėdos rajone dinamika. Sporto centro pateiktais duomenimis,
olimpinių sporto šakų neapmokamų trenerių skaičius Klaipėdos r. per 2007–2009 m apytiksliai
išaugo 52 proc. (nuo 27 iki 41), tuo tarpu apmokamų trenerių skaičius nepakito (1.1.3.5 pav.).
Analizuojamu periodu neapmokamų neolimpinių sporto šakų trenerių skaičius maţėjo apytiksliai
18 proc. (nuo 17 iki 14), apmokamų trenerių skaičius nepakito. 2009 m. rajone iš viso buvo 88
sporto treneriai.
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1.1.3.4 pav. Sportuojančių švietimo padalinio SMĮ
Klaipėdos r. dinamika 2007–2009 m.

1.1.3.5 pav. Sporto trenerių Klaipėdos r. dinamika
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Šaltinis: Klaipėdos r. sav. BĮ Sporto centras

1.1.3.6 pav. Olimpinių sporto šakų populiarumas švietimo padalinio SMĮ
Klaipėdos r. 2009 m.
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Šaltinis: Klaipėdos r. sav. BĮ Sporto centras

Bendro sportinio uţimtumo Klaipėdos rajone dinamika. Per 2007-2009 m. bendras
sportinis uţimtumas (sportuojančių skaičiaus ir gyventojų skaičiaus santykis) maţėjo, tačiau
neţymiai – 2009 m. jis siekė 3,60 proc. (lyginant su 2007 m. sportinis uţimtumas sumaţėjo tik 1,25
procentinio punkto).
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1.1.3.7 pav. Bendro sportinio uţimtumo Klaipėdos r. dinamika
2007-2009 m.
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Šaltinis: Klaipėdos r. sav. BĮ Sporto centras, Statistikos departamentas prie LRV

Dalyvavimas rajoninėje sportinėje veikloje. Sporto centro pateiktais duomenimis, per
2007-2009 m. profesionalių sporto varţybų skaičius neţymiai augo – 2,8 proc. (1.1.3.7 pav.).
Trečiais nagrinėjamo laikotarpio metais jų buvo 296. Daugiausiai šių varţybų 2009 m.
suorganizavo Vaikų ir jaunių sporto mokykla – viso 132, tai sudarė 45,9 proc., maţiausiai – VšĮ
Gargţdų futbolas – 29, tai sudarė 9,8 proc. visų profesionalių varţybų. 2009 m. sporto visiems
renginiai, kuriuos sudaro mėgėjų sporto varţybos, sporto festivaliai, šventės, konkursai ir kitos
visapusiško ugdymo priemonės, sudarė vos 21,6 proc. visų rajone organizuojamų renginių. Šių
renginių skaičius per 2007–2009 m. augo, tačiau trečiais nagrinėjamo laikotarpio metais, kuomet jų
buvo surengta 82, lyginant su antrais, pastebimas neigiamas prieaugis. Trečiais metais jų buvo
surengta 82. Daugiausiai šių sporto renginių organizavo sporto klubai – 58, tai sudarė 70,7 proc.
visų sporto visiems renginių. Vaikų ir jaunių sporto mokykla jų iš viso neorganizavo. Stovyklų,
kurias sudaro poilsio, sporto sveikatinamo, mokomųjų treniruočių ir kitos stovyklos, analizuojamu
periodu buvo maţiausiai, 2009 m. 2 stovyklas organizavo sporto klubai ir 3 – VšĮ Gargţdų futbolas.
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1.1.3.7 pav. Sporto varţybų, sporto visiems renginių ir sporto stovyklų
Klaipėdos r. dinamika 2007–2009 m.
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Šaltinis: Klaipėdos r. sav. BĮ Sporto centras

Per 2007–2009 m. laikotarpį dalyvių profesionaliose sporto varţybose sumaţėjo nuo
8.368 iki 6.880, tai sudarė 17,8 proc. neigiamą prieaugį (1.1.3.8 pav.). Labiausiai sumaţėjo Vaikų ir
jaunių sporto mokyklos organizuotų reginių dalyvių skaičius, net 33,6 proc. Pastarajam reiškiniui
įtakos turėjo VšĮ Gargţdų futbolo perėmimas jaunųjų futbolininkų iš Vaikų ir jaunių sporto
mokyklos. Tuo tarpu VšĮ Gargţdų futbolo organizuotų renginių dalyvių skaičius išaugo 51,6 proc.,
nuo 298 iki 450. 2009 m. daugiausiai dalyvių rinkosi Sporto centro organizuotuose sporto
varţybose, maţiausiai – VšĮ Gargţdų futbolo. Juose atitinkamai dalyvavo 3.400 ir 450 dalyvių.
Dalyvių sporto visiems renginiuose skaičius analizuojamu periodu išaugo nuo 4.050 iki 5.817, tai
sudarė 43,6 proc. prieaugį. VšĮ Gargţdų futbolo organizuotų renginių dalyvių skaičius išaugo
daugiau nei tris kartus – tai didţiausias augimas šioje sporto renginių grupėje. Dalyvių sporto
stovyklose skaičius sumaţėjo nuo 270 iki 175, tai sudarė 35,2 proc. neigiamą prieaugį. Iš jų
2009 m. 30 dalyvavo klubų rengtuose stovyklose, likę – VšĮ Gargţdų futbolo.
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1.1.3.8 pav. Dalyvių sporto varţybose, sporto visiems renginiuose ir sporto
stovyklose Klaipėdos r. dinamika 2007–2009 m.
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Šaltinis: Klaipėdos r. sav. BĮ Sporto centras

Įvertinus esamą situaciją, galima daryti šias išvadas ir rekomendacijas:
-

-

-

-

-

Sportuojančiųjų skaičius tiek sporto klubuose ir sporto viešosiose įstaigose, tiek
švietimo padalinio sporto mokymo įstaigose Klaipėdos r. per 2007-2009 m.
augo. Tad būtina kasmet skirti didesnį finansavimą sporto vystymuisi ir
plėtrai.
Klaipėdos r. yra populiariausios olimpinės sporto šakos, iš jų futbolas ir
krepšinis pačios populiariausios. Šios sporto šakos turi būti priskiriamos prie
prioritetinių sporto šakų rajone.
Klaipėdos r. sportuojančių moterų yra ženkliai mažiau nei sportuojančių vyrų.
Vienas iš būdų spręsti šią problemą būtų aktyvus tinklinio, kaip komandinės
sporto šakos, populiarinimas rajone.
Sporto trenerių skaičius Klaipėdos r. per 2007-2009 m. augo, didžioji jų dalis,
ypač neolimpinėse sporto šakose, buvo neapmokamų. Rekomenduojama
mažinti neapmokamų trenerių skaičių ir didinti apmokamų, siekiant suteikti
kokybiškesnes sporto paslaugas gyventojams.
Nepaisant didėjančio sporto renginių skaičiaus, dalyvių sportinėje veikloje
mažėjo, o ypač jaunimo tarpe. Tad būtina populiarinti sportą jaunimo tarpe,
skatinant bendro lavinimo mokyklų ir sporto įstaigų bendradarbiavimą,
organizuojant tarpmokyklinius sporto renginius bei didinant informacijos
sklaidą apie sportą, jo naudą ir galimybes.
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1.1.4 Sporto renginiai

Remiantis Klaipėdos r. sav. administracijos pateiktais duomenimis, buvo sudaryti du
sporto renginių, kurie vyksta kasmet, sąrašai. Pirmajame (1.1.4.1 lentelė) pateikti tik tie renginiai,
kurie organizuojami toje pačioje seniūnijoje, t. y. renginiai, kurie vyksta per kelias seniūnijas ar
kasmet vyksta vis kitoje seniūnijoje, į šį sąrašą neįtraukti, antrajame (1.1.4.2 lentelė) pateikti
renginiai, organizuojami BĮ Sporto centro, VšĮ Gargţdų futbolo ir BĮ Vaikų ir jaunių sporto
mokyklos. Iš šių sąrašų matyti, kad rajone iš viso rengiami 86 kasmetiniai sporto renginiai. Jų
diversifikacija pakankama. Rajono seniūnijų sporto ţaidynės (1.1.4.2 lentelėje paţymėtos 9.3
numeriu) – vienintelis tradicinis rajono sporto renginys, rengiamas nuo 1996 m.
Įvertinus tai, kad kai kurie renginiai trunka ilgiau nei vieną mėnesį arba prasideda
mėnesio pabaigoje, o baigiasi kito mėnesio pradţioje, antrą metų ketvirtį galima vadinti sportiškai
aktyviausiu, nes jo metu vyksta 32 sporto renginiai, tuo tarpu pirmas ir trečias metų ketvirčiai yra
sportiškai pasyviausi, jų metu vyksta po 28 renginius (1.1.4.1 pav). Svarbu atkreipti dėmesį, jog
renginių pasiskirstymas metų ketvirčiuose yra pakankamai tolygus, t. y. sezoniškumo efektas
nepastebimas. Birţelio mėnesį vyksta daugiausiai renginių – 13. Tai sudaro 11 proc. visų rajone
organizuojamų renginių. Tuo tarpu maţiausiai renginių vyksta vasario mėnesį – 7. Tai sudaro
6 proc. visų rajone organizuojamų renginių.
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1.1.4.1 lentelė. Kasmetiniai sporto renginiai, organizuojami sporto klubų ir bendruomenių, Klaipėdos r.

Eil.
Nr.

Sporto renginys

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Agluonėnų seniūnija
Krepšinio turnyras 3x3 Agluonėnų sporto klubo taurei laimėti
Sporto šventė, skirta tarptautinei vaikų gynimo dienai
Sporto varţybos, skirtos Joninių šventei
Agluonėnų paplūdimio tinklinio turnyras
Agluonėnų seniūnijos sporto šventė
Agluonėnų seniūnijos baudų ir tritaškių metimų varţybos
Agluonėnų seniūnijos stalo teniso pirmenybės
Agluonėnų seniūnijos Kalėdinis krepšinio turnyras
Agluonėnų seniūnijos baudų ir tritaškių metimų varţybos

2.
2.1.

Dauparų-Kvietinių seniūnija
Sporto šventė „Sportuoja visos kartos“

3.
3.1.
3.2.
3.3.

Dovilų seniūnija
Krepšinio turnyras „Nika“ taurei laimėti
Seniūnijos sporto šventė
Rudens sporto šventė

Ketvirtis
Mėnuo

1

I
2

3

4

Organizuojamas
II
III
5
6
7
8

9

10

IV
11

12
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Eil.
Nr.

Sporto renginys

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Endriejavo seniūnija
Dviračių maratonas jaunimui
Dviračių vairavimo figūrinės varţybos
Automobilių slalomo varţybos prie Kapstato eţero
Motociklų figūrinio vairavimo varţybos
Krepšinio varţybos Puidokų šeimos taurei laimėti

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

Gargţdų seniūnija
Velykinis jaunučių turnyras dvylikoje svorio kategorijų
Ţūklės varţybos „Ţiobrinės“
Kalėdinis sunkiosios atletikos turnyras įvairaus amţiaus vaikams
Respublikinis bėgimas „Senasis Gargţdų parkas“
Autokroso varţybos
Konkūrų varţybos Gargţdų miesto taurei laimėti
Orientavimosi varţybos baidarėmis

6.
6.1.
6.2.
6.3.

Judrėnų seniūnija
Sklandymo treniruotės ir geriausio sezono jaunojo sklandytojo
išaiškinimas
Atrakcionų galiūnai
Tinklinio turnyras 5x5

7.
7.1.

Kretingalės seniūnija
Girkalių bendruomenės sporto šventė

Ketvirtis
Mėnuo

1

I
2

3

4

Organizuojamas
II
III
5
6
7
8

9

10

IV
11

12
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Eil.
Nr.

Sporto renginys

8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

Priekulės seniūnija
Tradicinės krepšinio varţybos 3x3 Mindaugo karūnavimo dienai
paminėti
E. Klimovo taurės varţybos
Tradicinės futbolo varţybos jaunimui
Tradicinis masinis bėgimas G. Paulioniui atminti
Respublikinis bėgimas „Pjaulai – Dreverna“

9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

Sendvario seniūnija
Stalo teniso varţybos
Sporto šventė „Joninės“
Sporto šventė „Vasaros palydėtuvės“
Kalėdinis stalo teniso turnyras

10.
10.1.

Veivirţėnų seniūnija
Veivirţėnų seniūnijos sporto šventė

11.
11.1.
11.2.
11.3.

Vėţaičių seniūnija
Velykinė šeimų šventė
Olimpinė diena
Futbolo, kvadrato, baudų metimo varţybos vaikų gynimo dienai
paminėti
„Maţoji olimpiada“ šventė kartu su Joninėmis
Orientacinės varţybos tarp Vėţaičių seniūnijos bendruomenių

8.
8.1.

11.4.
11.5.

Ketvirtis
Mėnuo

1

I
2

3

4

Organizuojamas
II
III
5
6
7
8

9

10

IV
11

12
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Eil.
Nr.

Ketvirtis
Mėnuo

Sporto renginys

1

I
2

3

4

Organizuojamas
II
III
5
6
7
8

9

10

IV
11

12

10

IV
11

12

Miško ir sporto šventė (krepšinis, kvadratas, futbolas, tinklinis,
rankų lenkimas, estafetės)
11.7. Maratonas baidarėmis
11.8. Slalomo varţybos
11.9. Stalo teniso varţybos tarp Vėţaičių seniūnijos bendruomenių
11.10. Krepšinio turnyras 3x3
11.11. Kalėdinė sporto šventė
11.6.

Šaltinis: Klaipėdos r. sav. administracija

1.1.4.2 lentelė. Kasmetiniai sporto renginiai, organizuojami Klaipėdos r. sav. BĮ Sporto centro,
Klaipėdos r. sav. BĮ Vaikų ir jaunių sporto mokyklos ir VšĮ Gargţdų futbolo, Klaipėdos r.

Eil.
Nr.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Data
Sporto renginys

Ketvirtis
Mėnuo

1

I
2

3

4

II
5

6

7

III
8

9

Krepšinis
Krepšinio veteranų varţybos
Krepšinio II lygos pirmenybės
Krepšinio varţybos ,,MARS“ taurei laimėti
Krepšinio I-os lygos pirmenybės
Gatvės krepšinio 3x3 turnyras Drevernoje
Krepšinio varţybos ,,Bangos“ laikraščio taurei laimėti
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Eil.
Nr.

Data
Sporto renginys

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Tinklinis
Tinklinio varţybos rajono Mero taurei laimėti
Rajono ,,SAVAITĖ“ laikraščio taurės varţybos
Tinklinio veteranų varţybos
Paplūdimio tinklinio varţybos
Tinklinio pirmenybės II-os lygos
Tinklinio pirmenybės I-os lygos

3.
3.1.
3.2.

Futbolas
Lauko futbolo turnyras
Salės futbolo turnyras

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Šachmatai
Šachmatų asmeninės ,,Ţaibo“ maratono varţybos
Šachmatų komandinės varţybos
Šachmatų asmeninės I, II lygų pirmenybės
Respublikinės šachmatų varţybos

5.
5.1.
5.2.

Šaškės
Šaškių asmeninės ,,Ţaibo“ maratono varţybos
Šaškių asmeninės pirmenybės

Ketvirtis
Mėnuo

1

I
2

3

4

II
5

6

7

III
8

9

10

IV
11

12
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Eil.
Nr.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
7.
7.1.
7.2.

Data
Sporto renginys

Ketvirtis
Mėnuo

1

I
2

3

4

II
5

6

7

III
8

9

10

IV
11

12

Sunkioji atletika
Rajono svarsčių kilnojimo varţybos Juliui Butkui atminti
Sunkiosios atletikos asmeninės (atviros) varţybos
Tarptautinės moterų sunkiosios atletikos varţybos, rajono mero
pavaduotojos taurei laimėti
Svarsčių kilnojimo komandinės varţybos (atviros)
Kalėdinis sunkiosios atletikos turnyras

7.3.
7.4.
7.5.

Stalo tenisas
Stalo teniso komandinės varţybos
Atviros senjorų stalo teniso varţybos Klaipėdos r. sav.
administracijos direktoriaus taurei laimėti
Stalo teniso asmeninės varţybos (moterų)
Stalo teniso asmeninės varţybos (vyrų ir jaunimo)
Stalo teniso veteranų ir jaunimo iki 16 metų varţybos

8.
8.1.
8.2.
8.3.

Lengvoji atletika
Kroso bėgimo varţybos (pavasario)
Lengvosios atletikos varţybos (šuolininkų ir metikų dienos)
Kroso bėgimo varţybos (rudens)
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Eil.
Nr.
9.
9.1.
9.2.
9.3.

Data
Ketvirtis
Mėnuo

Sporto renginys

1

I
2

3

4

II
5

6

7

III
8

9

10

IV
11

12

Kiti sporto renginiai
Sportininkų pagerbimo vakaras
Sporto renginiai skirti Gargţdų miesto gimtadieniui
Rajono seniūnijų sporto ţaidynes
Šaltinis: Klaipėdos r. sav. administracija
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Atlikus kiekybinę kasmet organizuojamų sporto renginių seniūnijose analizę, matyti,
jog jose iš viso rengiama 50 renginių. Daugiausia jų organizuojama Vėţaičių seniūnijoje – 10
kasmetinių sporto renginių, tai sudaro 22 proc. visų seniūnijose organizuojamų renginių.
(1.1.4.2 pav). Tuo tarpu Dauparų-Kvietinių, Kretingalės ir Veivirţėnų seniūnijose rengiama
maţiausiai renginių – tik po 1. Vidutiniškai kiekvienai seniūnijai tenka po 4,5 renginio, tai
simbolizuoja juoda brūkšninė linija 1.1.4.2 paveiksle. Šis ţymėjimas identifikuoja netolygų sporto
renginių pasiskirstymą tarp seniūnijų.

1.1.4.1 pav. Kasmetinių sporto renginių Klaipėdos r. skaičius
15
32

14

31

13
28

12

28

11
10
9
8
7

11%

6
5

9%

8%

4

9%

8%

8%

7%

6%

3

9%
8%

9%
8%

2
1
Gruodis

Lapkritis

Spalis

Rugsėjis

Rugpjūtis

Liepa

Birţelis

Geguţė

Balandis

Kovas

Vasaris

Sausis

0

Šaltinis: Sudarė autoriai, remiantis Klaipėdos r. sav. administracijos duomenimis

1.1.4.2 pav. Kasmetinių sporto renginių Klaipėdos r. seniūnijose skaičius
12
11
10
9
8
7
6

22%

5
4

18%

14%

3

10%

2

10%

6%

1

6%

2%

8%

2%

2%
Vėţaičių

Veivirţėnų

Sendvario

Priekulės

Kretingalės

Judrėnų

Gargţdų

Endriejavo

Dovilų

Dauparų-Kvietinių

Agluonėnų

0

Seniūnija

Šaltinis: Sudarė autoriai, remiantis Klaipėdos r. sav. administracijos duomenimis
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Įvertinus esamą sporto renginių rajone situaciją, galima daryti sekančias išvadas:
-

Rekomenduojama didinti ar bent išlaikyti esamą finansavimo lygį sportinei
veiklai aktyviausiose seniūnijose.
Rekomenduojama sudaryti sąlygas pasyviausiose seniūnijose – DauparųKvietinių, Kretingalės ir Veiviržėnų – didinti sporto renginių skaičių.
Rekomenduojama įvertinti, kokie galėtų būti rajono reprezentaciniai
renginiai, ir skirti ypatingą dėmesį juos organizuojant. Tai yra aktualu, nes,
esant galimybei atstovauti savo kraštui ar palaikyti jo sportininkus, būtų
skatinamas rajono gyventojų įsitraukimas į sportinę veiklą, taip pat būtų
sudarytos sąlygos sporto aistruoliams atvykti iš visos Lietuvos ir užsienio. Taip,
savo ruožtu, būtų skatinama rajono ekonomika bei populiarinamas Klaipėdos r.
Galimi reprezentaciniai renginiai: bėgimas, kultūrizmas, sklandymas,
būriavimas, sportinė žūklė.
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1.2 Sporto infrastruktūra

Šiame skyriuje yra analizuojama esama Klaipėdos r. sporto infrastruktūra ir jos techninė
būklė, sporto objektų panaudojimas, jų pritaikymas visuomenės poreikiams ir geografinis/teritorinis
sporto objektų išsidėstymas.
2010 m. 4-tame ketvirtyje, siekiant tinkamai ir tikslingai identifikuoti bei įvertinti sporto
infrastruktūros bazę, buvo apţiūrėti 59 sporto objektai, esantys visų 11-os Klaipėdos r. seniūnijų
teritorijoje. Kiekvieną objektą sudarė viena ar daugiau sporto bazių. Taip pat buvo apţiūrėtos
vietovės, kuriose sporto infrastruktūra nebuvo sukurta. Sporto objektų geografinė padėtis pateikta
ţemiau esančiame 1.2.1 paveiksle. Iš jo matyti, kad didţioji dalis sporto objektų tenka Gargţdų
seniūnijai, maţiausia – Dauparų-Kvietinių seniūnijai. 1.2.2 paveiksle detalizuojama šių objektų
geografinė padėtis seniūnijose.
Analizėje sporto objektai suskirstyti pagal seniūnijas. Kiekvieną objektą charakterizuoja
palydovinė nuotrauka, identifikuojanti objekto geografinę padėtį, ir fotonuotrauka, identifikuojanti
patį objektą bei jo statusą. Sporto objektų ţymėjimas palydovinėje nuotraukoje:
-

Ţymeklis

– lauko (išorės) sporto objektas;

-

Ţymeklis

– vidaus sporto objektas.

Keli ţymekliai, esantys vienoje nuotraukoje, ţymi nutolusias sporto objekto dalis.
Prie kiekvieno sporto objekto pateikiamas trumpas jo aprašymas, įvertinama jo techninė
būklė, pateikiamas rekomenduojamų darbų sąrašas ir preliminari šių darbų vertė. Svarbu atkreipti
dėmesį, jog prie kiekvienos rekomenduojamos įrengti ar rekonstruoti aikštelės bus įrengta po
keturis suoliukus ir dvi šiukšliadėţes. Šio skyriaus pabaigoje pateikiama sporto objektų ir
rekomenduojamų investicijų suvestinė.
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1.2.1 pav. Sporto objektai Klaipėdos r. 2010 m.

LEGENDA
- Agluonėnų seniūnija
- Dauparų- Kvietinių seniūnija
- Dovilų seniūnija
- Endriejavo seniūnija
- Gargţdų seniūnija
- Judrėnų seniūnija
- Kretingalės seniūnija
- Priekulės seniūnija
- Sendvario seniūnija
- Veivirţėnų seniūnija
- Vėţaičių seniūnija
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1.2.2 pav. Sporto objektai Klaipėdos r. 2010 m.

Agluonėnų seniūnija

Dauparų-Kvietinių seniūnija

Dovilų seniūnija

Endriejavo seniūnija

Gargţdų seniūnija

Judrėnų seniūnija
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1.2.2 pav. Sporto objektai Klaipėdos r. 2010 m. (tęs.)

Kretingalės seniūnija

Priekulės seniūnija

Sendvario seniūnija

Veivirţėnų seniūnija

Vėţaičių seniūnija
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1.2.1 Agluonėnų seniūnija

1.2.1.1 KREPŠINIO AIKŠTELĖ PRIE AGLUONĖNŲ ETNOGRAFINĖS SODYBOS

Adresas: Agluonėnų k., Agluonėnų sen.

Objektas: krepšinio aikštelė yra beveik pačiame Agluonėnų kaimo centre, todėl ja
naudotis gali didţioji dauguma kaimo gyventojų. Aikštelė sintetinės dangos, aikštelės būklė
patenkinama.
Siekiant geriau patenkinti kaimo gyventojų poreikius, rekomenduojama atnaujinti
sintetinę krepšinio aikštelės dangą, pakeisti dvi krepšinio lentas (su lankais ir tinkleliais) ir aikštelę
juosiančią tvorą, pastatyti du stulpus tenisui-tinkliniui ţaisti, įrengti keturis suoliukus, dvi
šiukšliadėţes bei aikštelės apšvietimą. Taip pat rekomenduojama šalia esamos krepšinio aikštelės
įrengti aptvertą vieną paplūdimio tinklinio aikštelę su apšvietimu. Numatoma darbų vertė –
235.386,14 Lt.
1.2.1.2 AGLUONĖNŲ PARKO SPORTO AIKŠTYNAS

Adresas: Agluonėnų k., Agluonėnų sen.

Objektas: sporto aikštyną sudaro viena krepšinio ir viena tinklinio aikštelė. Aikštynas
yra nutolęs nuo Agluonėnų kaimo centro, tačiau gyventojai noriai čia sportuoja dėl supančios
unikalios aplinkos. Krepšinio aikštelė sintetinės dangos, tinklinio aikštelės pagrindas – smėlis.
Abiejų aikštelių būklė patenkinama.
Siekiant geriau patenkinti kaimo gyventojų poreikius, rekomenduojama atnaujinti
krepšinio aikštelės pagrindą ir dalį aikštelės sintetinės dangos, įrengti keturis suoliukus, dvi
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šiukšliadėţes bei aikštelės apšvietimą. Tinklinio aikštelei rekomenduojama atveţti smėlio pagrindo
gerinimui, pakeisti du tinklinio stovus ir teisėjo bokštelį, įrengti keturis suoliukus, dvi šiukšliadėţes
bei aikštelės apšvietimą. Taip pat rekomenduojama aikšteles aptverti. Numatoma darbų vertė –
133.000,78 Lt.
1.2.1.3 KLAIPĖDOS R. AGLUONĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS SPORTO SALĖ IR STADIONAS

Adresas: Mokyklos g. 3, Agluonėnų k., Agluonėnų sen.

Objektas: mokyklos pastate esančia sporto sale daugiausia naudojasi Agluonėnų
mokyklos moksleiviai. Sporto salės būklė prasta.
Siekiant geriau patenkinti mokyklos mokinių poreikius, rekomenduojama atlikti
paprastąjį salės remontą, kurį sudarytų sienų bei lubų daţymas, grindų lakavimas ir šlifavimas bei
dviejų krepšinio lentų pakeitimas naujomis (su lankais ir tinkleliais). Numatoma darbų vertė –
49.620,89 Lt.

Adresas: Mokyklos g. 3, Agluonėnų k., Agluonėnų sen.

Objektas: mokyklos stadione yra įrengta viena futbolo aikštelė su natūralia danga ir
viena krepšinio aikštelė su asfalto danga. Abiejų aikštelių būklė patenkinama.
Siekiant geriau patenkinti mokyklos mokinių poreikius, rekomenduojama atlikti futbolo
aikštelės dangos rekonstrukciją, pakeisti didţiuosis ir maţuosius futbolo vartus, įrengti keturis
suoliukus, dvi šiukšliadėţes bei aikštelės apšvietimą. Krepšinio aikštelę rekomenduojama perdaryti
į universalią krepšinio-tinklinio aikštelę, pakeičiant du krepšinio stovus (su lentomis, lankais ir
tinkleliais), įrengiant du tinklinio stovus, keturis suoliukus, dvi šiukšliadėţes bei aikštelės
apšvietimą. Taip pat rekomenduojama atnaujinti bėgimo takus. Numatoma darbų vertė –
295.477,16 Lt.
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1.2.2 Dauparų-Kvietinių seniūnija

1.2.2.1 GARGŢDŲ „MINIJOS“ VIDURINĖS MOKYKLOS GOBERGIŠKIŲ SKYRIAUS SPORTO AIKŠTYNAS

Adresas: Gobergiškės k., Dauparų-Kvietinių sen.

Objektas: mokyklos sporto aikštyną sudaro natūralios dangos futbolo ir tinklinio
aikštelės bei asfalto dangos krepšinio aikštelė. Aikštelių būklė patenkinama.
Siekiant geriau patenkinti mokyklos mokinių poreikius, rekomenduojama esamos
krepšinio aikštelės dangą pakeisti į sintetinę, prie kiekvienos aikštelės įrengti po keturis suoliukus,
dvi šiukšliadėţes ir aikštelių apšvietimą bei aptverimą. Taip pat rekomenduojama įrengti aptvertus
lauko teniso kortus su apšvietimu. Numatoma darbų vertė – 162.569,55 Lt.
1.2.2.2 KLAIPĖDOS R. KVIETINIŲ MOKYKLOS-DARŢELIO SPORTO AIKŠTYNAS

Adresas: Jaunimo g. 3, Kvietinių k., Dauparų-Kvietinių sen.

Objektas: mokyklos sporto aikštyną sudaro viena futbolo aikštelė su natūralia danga ir
viena krepšinio aikštelė su asfalto danga. Aikštelių būklė patenkinama.
Siekiant geriau patenkinti mokyklos-darţelio mokinių poreikius, rekomenduojama
pakeisti krepšinio aikštelės dangą į sintetinę, pakeisti du krepšinio stovus (su lentomis, lankais ir
tinkleliais), prie kiekvienos aikštelės įrengti po keturis suoliukus, dvi šiukšliadėţes ir aikštelių
apšvietimą bei aptverimą. Taip pat rekomenduojama įrengti aptvertą paplūdimio tinklinio aikštelę
su apšvietimu. Numatoma darbų vertė – 219.719,06 Lt.
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1.2.3 Dovilų seniūnija

1.2.3.1 KLAIPĖDOS R. KETVERGIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS SPORTO SALĖ IR SPORTO AIKŠTYNAS

Adresas: Klaipėdos g. 6, Ketvergių k., Dovilų sen.

Objektas: Ketvergių mokyklos sporto sale daugiausia naudojasi šios mokyklos
moksleiviai. Sporto salė neseniai pastatyta. Papildomos investicijos nereikalingos.

Adresas: Klaipėdos g. 6, Ketvergių k., Dovilų sen.

Objektas: mokyklos sporto aikštyną sudaro viena asfalto dangos krepšinio aikštelė ir
viena asfalto dangos tinklinio aikštelė. Abiejų aikštelių būklė prasta.
Siekiant geriau patenkinti mokyklos mokinių poreikius, rekomenduojama pakeisti
krepšinio aikštelės dangą į sintetinę, įrengti keturis suoliukus, dvi šiukšliadėţes bei aikštelės
apšvietimą. Taip pat rekomenduojama šalia įrengti dirbtinės elastinės dangos futbolo aikštelę su
apšvietimu bei lauko teniso kortus su apšvietimu. Numatoma darbų vertė – 423.452,81 Lt.
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1.2.3.2 KLAIPĖDOS R. DOVILŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS SPORTO SALĖ IR STADIONAS

Adresas: Klaipėdos g. 35, Dovilų mstl., Dovilų sen.

Objektas: mokyklos sporto sale daugiausia naudojasi Dovilų mokyklos moksleiviai.
Sporto salės paskirtis daugiafunkcinė: galima rengti tiek sporto, tiek kultūrinius renginius. Salės
būklė patenkinama.
Siekiant geriau patenkinti mokyklos mokinių poreikius, rekomenduojama atnaujinti
sporto salės dangą. Numatoma darbų vertė – 81.088,15 Lt.

Adresas: Klaipėdos g. 35, Dovilų mstl., Dovilų sen.

Objektas: mokyklos stadiono teritorijoje yra įrengta viena futbolo aikštelė su natūralia
danga, viena tinklinio ir viena krepšinio aikštelė su asfalto danga. Stadionu gali naudotis mokyklos
moksleiviai ir vaikai, lankantys šalia esantį darţelį. Aikštelių būklė patenkinama.
Siekiant geriau patenkinti mokyklos mokinių ir darţelio vaikų poreikius,
rekomenduojama futbolo aikštelę rekonstruoti į dirbtinės dangos mini futbolo aikštelę su
apšvietimu. Krepšinio aikštelę rekomenduojama rekonstruoti į universalią sintetinės dangos
krepšinio-tinklinio aikštelę su apšvietimu. Tinklinio aikštelę rekomenduojama rekonstruoti į
paplūdimio tinklinio aikštelę su apšvietimu. Rekomenduojama įrengti papildomą universalią
sintetinės dangos krepšinio-tinklinio aikštelę su apšvietimu. Taip pat rekomenduojama atnaujinti
bėgimo takus. Numatoma darbų vertė – 335.491,86 Lt.
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1.2.3.3 KLAIPĖDOS R. ŠIŪPARIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS SPORTO SALĖ IR STADIONAS
Objektas: mokyklos sporto sale daugiausia naudojasi Šiūparių mokyklos moksleiviai.
Sporto salė yra atnaujinta. Salės būklė gera. Papildomos investicijos nereikalingos.

Adresas: Šiūparių k., Dovilų sen.

Objektas: Šiūparių pagrindinės mokyklos stadiono teritorijoje yra viena krepšinio ir
viena tinklinio aikštelė su asfalto danga. Abiejų aikštelių būklė patenkinama.
Siekiant geriau patenkinti mokyklos mokinių poreikius, rekomenduojama atnaujinti
krepšinio aikštelės asfalto dangą, įrengti keturis suoliukus, dvi šiukšliadėţes bei aikštelės
apšvietimą. Tinklinio aikštelę rekomenduojama rekonstruoti į paplūdimio tinklinio aikštelę su
apšvietimu. Taip pat rekomenduojama atnaujinti bėgimo takus. Numatoma darbų vertė –
268.437,29 Lt.
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1.2.4 Endriejavo seniūnija

1.2.4.1 KLAIPĖDOS R. ENDRIEJAVO VIDURINĖS MOKYKLOS SPORTO SALĖ IR STADIONAS

Adresas: Mokyklos g. 21, Endriejavo mstl., Endriejavo sen.

Objektas: Endriejavo vidurinės mokyklos sporto sale daugiausia naudojasi šios
mokyklos moksleiviai. Salė būklė patenkinama.
Siekiant geriau patenkinti mokyklos mokinių poreikius, rekomenduojama atnaujinti
sporto salės dangą ir įrengti šešias krepšinio lentas (su lankais ir tinkleliais). Numatoma darbų vertė
– 57.480,00 Lt.

Adresas: Mokyklos g. 21, Endriejavo mstl., Endriejavo sen.

Objektas: mokyklos stadione yra įrengta viena tinklinio aikštelė su asfalto danga, viena
krepšinio aikštelė su asfalto danga bei viena futbolo aikštelė su natūralia danga. Aikštelių būklė
prasta.
Siekiant geriau patenkinti mokyklos mokinių poreikius, rekomenduojama pakeisti
krepšinio aikštelės dangą į sintetinę, įrengti keturis suoliukus, dvi šiukšliadėţes ir aikštelės
apšvietimą. Tinklinio aikštelę rekomenduojama rekonstruoti į paplūdimio tinklinio aikštelę su
apšvietimu. Futbolo aikštelę rekomenduojama rekonstruoti į dirbtinės dangos mini futbolo aikštelę
su apšvietimu. Taip pat rekomenduojama atnaujinti bėgimo takus. Numatoma darbų vertė –
313.059,00 Lt.

41

Klaipėdos rajono sporto plėtros strategija

1.2.4.2 SPORTO AIKŠTYNAS PRIE KAPSTATO EŢERO

Adresas: Endriejavo mstl., Endriejavo sen.

Objektas: aikštyną sudaro dvi asfalto dangos krepšinio aikštelės ir dvi paplūdimio
tinklinio aikštelės. Aikštynas yra Endriejavo miestelio pakraštyje, gyventojai noriai čia sportuoja
dėl supančios unikalios aplinkos. Aikštelių būklė prasta.
Siekiant geriau patenkinti miestelio gyventojų poreikius, rekomenduojama aptverti
esamas dvi krepšinio aikšteles, atnaujinti šių aikštelių dangą, pakeisti vienos aikštelės du krepšinio
stovus (kartu su krepšinio lentomis, lankais ir tinkleliais), įrengti šioms aikštelėms po keturis
suoliukus, dvi šiukšliadėţes bei apšvietimą. Taip pat rekomenduojama atnaujinti esamas dvi lauko
tinklinio aikšteles, atveţant smėlio aikštelių pagrindui gerinti, pakeičiant tinklinio stovus, įrengiant
teisėjų vietas bei po keturis suoliukus, dvi šiukšliadėţes ir apšvietimą. Numatoma darbų vertė –
305.324,00 Lt.
1.2.4.3 ŢADEIKIŲ KULTŪROS NAMŲ SALĖ IR SPORTO AIKŠTELĖS
Objektas: kultūros namų didţioji salė šiuo metu nėra pritaikyta sporto reikmėms. Salės
būklė prasta.
Siekiant geriau patenkinti kaimo gyventojų poreikius, rekomenduojama atlikti salės
kapitalinį remontą, pakeisti salės dangą, įrengti dvi krepšinio lentas (su lankais ir tinkleliais), du
tinklinio stovus ir apsauginius tinklus. Numatoma darbų vertė – 102.485,00 Lt.
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Adresas: Ţadeikių k., Endriejavo sen.

Objektas: viena krepšinio aikštelė su asfalto danga ir viena tinklinio aikštelė su smėlio
danga. Aikštelių būklė prasta.
Siekiant geriau patenkinti kaimo gyventojų poreikius, rekomenduojama atnaujinti
krepšinio aikštelės asfalto dangą, įrengti du krepšinio stovus (su lentomis, lankais ir tinkleliais),
keturis suoliukus, dvi šiukšliadėţes ir apšvietimą. Tinklinio aikštelei rekomenduojama atveţti
smėlio pagrindo gerinimui, pakeisti du tinklinio stovus, įrengti keturis suoliukus, dvi šiukšliadėţes
ir apšvietimą. Taip pat rekomenduojama abi aikšteles aptverti. Numatoma darbų vertė –
113.828,33 Lt.
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1.2.5 Gargţdų seniūnija

1.2.5.1 KLAIPĖDOS R. SAVIVALDYBĖS BĮ SPORTO CENTRAS

Adresas: J. Janonio g. 9, Gargţdų m., Gargţdų sen.

Objektas: centre yra viena sporto salė ir viena treniruoklių salė. Tai vienintelė ir
didţiausia tokio pobūdţio sporto salė rajone, turinti ţiūrovams skirtus balkonus. Yra patogus
susisiekimas su sporto centru, nes centras yra įsikūręs Gargţdų miesto centre. Sporto salės būklė
gera, treniruoklių salės būklė patenkinama.
Siekiant geriau patenkinti miesto gyventojų poreikius, rekomenduojama atnaujinti
esamus treniruoklius. Taip pat rekomenduojama miesto centre pastatyti sporto kompleksą, kuriuo
galėtų naudotis BĮ Sporto centro lankytojai bei miesto gyventojai. Tai būtų lengvų konstrukcijų
pastatas, kurį sudarytų dvi-trys krepšinio aikštės, išstumiamos tribūnos (talpinančios 1500–3000
ţiūrovų), patalpos dvikovinėms sporto šakoms, stalo teniso salė, treniruoklių salė, persirengimo
kambariai, administracinės patalpos. Numatoma darbų vertė – 4.119.400,00 Lt.
1.2.5.2 GARGŢDŲ „MINIJOS“ VIDURINĖS MOKYKLOS SPORTO SALĖS IR SPORTO AIKŠTYNAS

Adresas: P.Cvirkos g. 25, Gargţdų m., Gargţdų sen.

Objektas: „Minijos“ mokykloje yra įrengtos imtynininkų ir didţioji sporto salės,
kuriomis daugiausia naudojasi šios mokyklos moksleiviai. Abiejų salių būklė prasta.
Siekiant geriau patenkinti mokyklos mokinių poreikius, rekomenduojama imtynininkų
salėje pakeisti lubas bei įrengti ventiliacijos sistemą, o didţiojoje sporto salėje pakeisti grindų
dangą, modernizuoti esamą ventiliacijos sistemą, pakeisti švieslentę bei įrengti papildomus langus
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šviesos srauto padidinimui. Taip pat rekomenduojama įrengti kiekvienai salei persirengimo
kambarius ir dušus. Numatoma darbų vertė – 593.235,17 Lt.

Adresas: P.Cvirkos g. 25, Gargţdų m., Gargţdų sen.

Objektas: mokyklos sporto aikštyną sudaro krepšinio aikštelė su asfalto danga, futbolo
aikštelė su natūralia danga ir riedutininkų aikštelė-dviračių takas su asfalto danga. Aikštelėmis, ypač
riedutininkų aikštele-dviračiu taku, aktyviai naudojasi miesto gyventojai. Aikštelių būklė
patenkinama.
Siekiant geriau patenkinti mokyklos mokinių ir miesto gyventojų poreikius,
rekomenduojama atnaujinti esamos krepšinio aikštelės asfalto dangą, pakeisti du krepšinio stovus
(su lentomis, lankais ir tinkleliais), įrengti keturis suoliukus, dvi šiukšliadėţes bei aikštelės
apšvietimą. Futbolo aikštelę rekomenduojama rekonstruoti į dirbtinės dangos pilnų matmenų
futbolo aikštelę su apšvietimu. Riedutininkų aikštelę-dviračių taką siūloma aptverti. Taip pat
siūloma atnaujinti bėgimo takus. Numatoma darbų vertė – 568.477,36 Lt.
1.2.5.3 GARGŢDŲ „VAIVORYKŠTĖS“ GIMNAZIJOS SPORTO SALĖ IR SPORTO AIKŠTYNAS
Objektas: mokyklos sporto sale daugiausia naudojasi „Vaivorykštės“ mokyklos
moksleiviai. Salės būklė patenkinama.
Siekiant geriau patenkinti mokyklos mokinių poreikius, rekomenduojama pakeisti salės
dangą ir įrengti švieslentę. Numatoma darbų vertė – 90.840,75 Lt.
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Adresas: Vingio g. 6, Gargţdų m., Gargţdų sen.

Objektas: mokyklos sporto aikštyną sudaro krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės su
asfalto danga. Aikštelių būklė patenkinama.
Siekiant geriau patenkinti mokyklos mokinių poreikius, rekomenduojama tinklinio
aikštelę rekonstruoti į universalią asfalto dangos tinklinio-teniso aikštelę su apšvietimu, atnaujinti
kitų aikštelių asfalto dangą, įrengti po keturis suoliukus, dvi šiukšliadėţes ir apšvietimą.
Rekomenduojama įrengti papildomą paplūdimio tinklinio aikštelę su apšvietimu. Taip pat
rekomenduojama atnaujinti bėgimo takus. Numatoma darbų vertė – 345.332,79 Lt.
1.2.5.4 GARGŢDŲ STADIONAS

Adresas: Kvietinių g. 26, Gargţdų m., Gargţdų sen.

Objektas: Gargţdų stadione įrengta moderni futbolo aikštė su dirbtine danga ir bėgimo
takais. Stadionas yra netoli Gargţdų miesto centro. Futbolo aikštės būklė gera. Bėgimo takų būklė
labai prasta.
Siekiant geriau patenkinti miesto gyventojų poreikius, rekomenduojama pakeisti
bėgimo takus, įrengti futbolo aikštės apšvietimą, įrengti papildomas ţiūrovų tribūnas, pastatyti
sporto manieţą, įrengti baseiną bei pastatyti akademijos pastatą, kurį sudarytų bendrabutis,
konferencijų salė ir treniruočių kambariai. Numatoma darbų vertė – 12.149.067,76 Lt.
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1.2.5.5 GARGŢDŲ „KRANTO“ VIDURINĖS MOKYKLOS SPORTO SALĖ IR SPORTO AIKŠTYNAS

Adresas: Kvietinių g. 28, Gargţdų m., Gargţdų sen.

Objektas: mokyklos sporto sale daugiausia naudojasi „Kranto“ mokyklos moksleiviai.
Sporto salė moderniai įrengta. Salės būklė gera.
Siekiant geriau patenkinti mokyklos mokinių poreikius, rekomenduojama įrengti
švieslentę. Numatoma darbų vertė – 9.609,82 Lt.

Adresas: Kvietinių g. 28, Gargţdų m., Gargţdų sen.

Objektas: mokyklos sporto aikštyną sudaro viena moderniai įrengta lauko teniso
aikštelė su dirbtine danga, viena krepšinio aikštelė su asfalto danga ir viena futbolo aikštelė su
natūralia danga. Krepšinio ir futbolo aikštelių būklė prasta, lauko teniso aikštelės būklė gera.
Investicijos nereikalingos.
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1.2.5.6 SPORTO AIKŠTYNAS TAIKOS GATVĖJE

Adresas: Taikos g., Gargţdų m., Gargţdų sen.

Objektas: asfalto dangos krepšinio aikštelė ir natūralios dangos futbolo aikštelė.
Pastarosios būklė labai prasta, krepšinio aikštelės būklė patenkinama.
Siekiant geriau patenkinti miesto gyventojų poreikius, rekomenduojama atnaujinti
krepšinio aikštelės asfalto dangą, pakeisti du krepšinio stovus (su lentomis, lankais ir tinkleliais) ir
aikštelę aptverti. Taip pat rekomenduojama įrengti aptvertą paplūdimio tinklinio aikštelę.
Numatoma darbų vertė – 46.356,31 Lt
1.2.5.7 KREPŠINIO AIKŠTELĖ MELIORATORIŲ GATVĖJE

Adresas: Melioratorių g., Gargţdų m., Gargţdų sen.

Objektas: asfalto dangos krepšinio aikštelė. Aikštelės būklė prasta.
Siekiant geriau patenkinti miesto gyventojų poreikius, rekomenduojama atnaujinti
krepšinio aikštelė asfalto dangą, pakeisti du krepšinio stovus (su lentomis, lankais ir tinkleliais) bei
įrengti keturis suoliukus ir dvi šiukšliadėţes. Taip pat rekomenduojama aikštelę aptverti. Numatoma
darbų vertė – 63.390,69 Lt.
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1.2.5.8 KREPŠINIO AIKŠTELĖ CVIRKOS GATVĖJE

Adresas: Cvirkos g., Gargţdų m., Gargţdų sen.

Objektas: asfalto dangos krepšinio aikštelė. Aikštelės būklė prasta.
Siekiant geriau patenkinti miesto gyventojų poreikius, rekomenduojama atnaujinti
krepšinio aikštelės asfalto dangą, pakeisti du krepšinio stovus (su lentomis, lankais ir tinkleliais) bei
įrengti keturis suoliukus ir dvi šiukšliadėţes. Taip pat rekomenduojama aikštelę aptverti. Numatoma
darbų vertė – 95.662,60 Lt.
1.2.5.9 KREPŠINIO AIKŠTELĖ KLAIPĖDOS GATVĖJE

Adresas: Klaipėdos g., Gargţdų m., Gargţdų sen.

Objektas: asfalto dangos krepšinio aikštelė. Aikštelės būklė prasta.
Siekiant geriau patenkinti miesto gyventojų poreikius, rekomenduojama atnaujinti
krepšinio aikštelės asfalto dangą, pakeisti du krepšinio stovus (su lentomis, lankais ir tinkleliais) bei
įrengti keturis suoliukus ir dvi šiukšliadėţes. Taip pat rekomenduojama aikštelę aptverti. Numatoma
darbų vertė – 99.902,44 Lt.
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1.2.5.10 KREPŠINIO AIKŠTELĖ VINGIO GATVĖJE

Adresas: Vingio g., Gargţdų m., Gargţdų sen.

Objektas: asfalto dangos krepšinio aikštelė. Aikštelės būklė prasta.
Siekiant geriau patenkinti miesto gyventojų poreikius, rekomenduojama atnaujinti
krepšinio aikštelės asfalto dangą, pakeisti du krepšinio stovus (su lentomis, lankais ir tinkleliais) bei
įrengti keturis suoliukus ir dvi šiukšliadėţes. Taip pat rekomenduojama aikštelę aptverti. Numatoma
darbų vertė – 190.057,12 Lt.
1.2.5.11 MARIAUS PREKEVIČIAUS VARDO KREPŠINIO AIKŠTELĖ

Adresas: Gargţdų m., Gargţdų sen.

Objektas: asfalto dangos krepšinio aikštelė. Aikštelės būklė prasta.
Siekiant geriau patenkinti miesto gyventojų poreikius, rekomenduojama pakeisti
krepšinio aikštelės dangą į dirbtinę bei įrengti keturis suoliukus, dvi šiukšliadėţes ir aikštelės
apšvietimą. Taip pat rekomenduojama aikštelę aptverti. Numatoma darbų vertė – 204.754,99 Lt.
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1.2.5.12 KREPŠINIO AIKŠTELĖ LAUKŲ GATVĖJE

Adresas: Laukų g., Gargţdų m., Gargţdų sen.

Objektas: asfalto dangos krepšinio aikštelė. Aikštelės būklė prasta.
Siekiant geriau patenkinti miesto gyventojų poreikius, rekomenduojama atnaujinti
krepšinio aikštelės asfalto dangą, pakeisti du krepšinio stovus (su lentomis, lankais ir tinkleliais) bei
įrengti keturis suoliukus ir dvi šiukšliadėţes. Taip pat rekomenduojama aikštelę aptverti. Numatoma
darbų vertė – 92.269,76 Lt.
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1.2.6 Judrėnų seniūnija

1.2.6.1 SKRAIDYMO SPORTAS STEPONO DARIAUS GIMTINĖJE

Adresas: Dariaus k., Judrėnų sen.

Objektas: Dariaus kaime jaunimas energingai įsitraukia į skraidymo sportą, dalyvauja
skraidymo sportinėse varţybose. Siekiant išsiaiškinti skraidymo sporto vystymosi perspektyvas
šiame kaime, rekomenduojama atlikti galimybių studiją. Numatoma studijos vertė – 50.000,00 Lt.
1.2.6.2 SPORTO AIKŠTELĖS PRIE KLAIPĖDOS R. SAVIVALDYBĖS JUDRĖNŲ SENIŪNIJOS PASTATO

Adresas: Mokyklos g. 4, Judrėnų mstl., Judrėnų sen.

Objektas: Judrėnų miestelio centre yra viena krepšinio aikštelė su asfalto danga ir dvi
tinklinio aikštelės su natūralia danga. Patogi aikštelių lokalizacija uţtikrina gerą pasiekiamumą,
todėl jomis patogiai gali naudotis dauguma miestelio gyventojų. Aikštelių būklė patenkinama.
Siekiant geriau patenkinti miestelio gyventojų poreikius, rekomenduojama pakeisti
krepšinio aikštelės dangą į sintetinę, įrengti keturis suoliukus, dvi šiukšliadėţes bei aikštelės
apšvietimą. Vieną tinklinio aikštelę pritaikyti maţajam futbolui. Tinklinio aikštelėse įrengti po
keturis suoliukus, dvi šiukšliadėţes ir apšvietimą. Taip pat rekomenduojama aikšteles aptverti.
Numatoma darbų vertė – 296.603,67 Lt.
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1.2.6.3 KLAIPĖDOS R. JUDRĖNŲ STEPONO DARIAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS SPORTO SALĖ IR
SPORTO AIKŠTELĖS

Adresas: Mokyklos g. 22A, Judrėnų mstl., Judrėnų sen.

Objektas: Stepono Dariaus pagrindinės mokyklos sporto salė neseniai įrengta ir yra
viena moderniausių sporto salių rajone. Mokyklos sporto sale naudojasi tiek šios mokyklos
moksleiviai, tiek miesto bendruomenė, tiek profesionalūs sportininkai. Salės būklė gera.
Papildomos investicijos nereikalingos.

Adresas: Mokyklos g. 22A, Judrėnų mstl., Judrėnų sen.

Objektas: mokyklos teritorijoje yra viena asfalto dangos krepšinio aikštelė, viena
asfalto dangos tinklinio aikštelė ir viena paplūdimio tinklinio aikštelė. Aikštelių būklė prasta.
Siekiant geriau patenkinti mokyklos mokinių poreikius, rekomenduojama atlikti
krepšinio aikštelės asfalto dangos renovaciją, įrengti keturis suoliukus, dvi šiukšliadėţes ir aikštelės
apšvietimą. Taip pat rekomenduojama rekonstruoti tinklinio aikštelę į paplūdimio tinklinio aikštelę
su apšvietimu. Numatoma darbų vertė – 148278,24 Lt.
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1.2.7 Kretingalės seniūnija

1.2.7.1 KLAIPĖDOS R. PLIKIŲ IEVOS LABUTYTĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS SPORTO SALĖ IR SPORTO
AIKŠTYNAS

Adresas: Mokyklos g. 4, Plikių mstl., Kretingalės sen.

Objektas: Ievos Labutytės mokyklos sporto sale daugiausia naudojasi šios mokyklos
moksleiviai. Salės būklė patenkinama.
Siekiant geriau patenkinti mokyklos mokinių poreikius, rekomenduojama įrengti
ventiliacijos sistemą. Numatoma darbų vertė – 189.091,54 Lt.

Adresas: Mokyklos g. 4, Plikių mstl., Kretingalės sen.

Objektas: sporto aikštyną sudaro natūralios dangos futbolo aikštelė ir asfalto dangos
krepšinio aikštelė. Aikštelių būklė prasta.
Siekiant geriau patenkinti mokyklos mokinių poreikius, rekomenduojama įrengti
stadiono teritorijai drenaţą, atnaujinti krepšinio aikštelės asfalto dangą, pakeisti du krepšinio stovus
(su lentomis, lankais ir tinkleliais), įrengti keturis suoliukus, dvi šiukšliadėţes ir aikštelės
apšvietimą. Tinklinio aikštelę rekomenduojama rekonstruoti į paplūdimio tinklinio aikštelę su
apšvietimu. Rekomenduojama pakeisti esamus futbolo vartus. Taip pat rekomenduojama atnaujinti
bėgimo takus. Numatoma darbų vertė – 153.673,63 Lt.
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1.2.7.2 KRETINGALĖS PARKO STADIONAS

Adresas: Kretingalės mstl., Kretingalės sen.

Objektas: stadioną sudaro viena natūralios dangos futbolo aikštelė, viena natūralios
dangos tinklinio aikštelė ir viena asfalto dangos krepšinio aikštelė. Stadionas yra netoli Kretingalės
miestelio centro. Aikštelių būklė patenkinama.
Siekiant geriau patenkinti miestelio gyventojų poreikius, rekomenduojama keisti
krepšinio aikštelės dangą į sintetinę ir aikštelę aptverti, įrengti papildomą aptvertą paplūdimio
tinklinio aikštelę. Prie kiekvienos aikštelės rekomenduojama įrengti po keturis suoliukus, dvi
šiukšliadėţes ir apšvietimą. Futbolo aikštelę rekomenduojama rekonstruoti į aptvertą dirbtinės
dangos mini futbolo aikštelę su apšvietimu. Taip pat rekomenduojama atnaujinti bėgimo takus.
Numatoma darbų vertė – 503.554,81 Lt.
1.2.7.3 KREPŠINIO AIKŠTELĖ PRIE KLAIPĖDOS R. KRETINGALĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS

Adresas: Klaipėdos g. 32, Kretingalės mstl., Kretingalės sen.

Objektas: asfalto dangos krepšinio aikštelė. Aikštelės būklė prasta.
Siekiant geriau patenkinti mokyklos mokinių poreikius, rekomenduojama aptverti
aikštelę, pakeisti aikštelės dangą į sintetinę, pakeisti du krepšinio stovus (su lentomis, lankais ir
tinkleliais), įrengti keturis suoliukus, dvi šiukšliadėţes bei aikštelės apšvietimą. Numatoma darbų
vertė – 189.573,12 Lt.
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1.2.7.4 KLAIPĖDOS R. KRETINGALĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS GIRKALIŲ SKYRIAUS SPORTO
AIKŠTYNAS

Adresas: Sodų g. 2, Girkalių k., Kretingalės sen.

Objektas: mokyklos sporto aikštyną sudaro asfalto dangos krepšinio pusaikštė. Jos
būklė prasta.
Siekiant geriau patenkinti mokyklos mokinių poreikius, rekomenduojama atnaujinti
aikštelės asfalto dangą, pakeisti krepšinio stovą (su lenta, lanku ir tinkleliu) ir įrengti keturis
suoliukus, dvi šiukšliadėţes bei pusaikštės apšvietimą. Numatoma darbų vertė – 99.230,89 Lt.
1.2.7.5 KREPŠINIO AIKŠTELĖ PRIE GIRKALIŲ KULTŪROS NAMŲ

Adresas: Draugystės g., Girkalių k., Kretingalės sen.

Objektas: asfalto dangos krepšinio aikštelė. Aikštelės būklė prasta.
Siekiant geriau patenkinti kaimo gyventojų poreikius, rekomenduojama rekonstruoti
krepšinio aikštelę į aptvertą dirbtinės dangos krepšinio aikštelę su apšvietimu. Taip pat
rekomenduojama šalia įrengti aptvertą paplūdimio tinklinio aikštelę su apšvietimu. Numatoma
darbų vertė – 219.867,89 Lt.
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1.2.8 Priekulės seniūnija

1.2.8.1 PRIEKULĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS SPORTO AIKŠTYNAS

Adresas: Ţalgirio g. 2, Priekulės m., Priekulės sen.

Objektas: mokyklos sporto aikštyną sudaro asfalto dangos krepšinio ir tinklinio
aikštelės. Aikštynas yra pačiame Priekulės miesto centre, tad juo gali patogiai naudotis dauguma
miesto gyventojų. Aikštelių būklė prasta.
Siekiant geriau patenkinti miesto gyventojų poreikius, rekomenduojama atnaujinti
krepšinio asfalto dangą, pakeisti du krepšinio stovus (su lentomis, lankais ir tinkleliais), įrengti
keturis suoliukus, dvi šiukšliadėţes ir aikštelės apšvietimą. Rekomenduojama išardyti esamą
tinklinio aikštelės pagrindą ir uţpilti smėliu. Taip pat rekomenduojama aikšteles aptverti.
Numatoma darbų vertė – 380.335,67 Lt.
1.2.8.2 KLAIPĖDOS R. PRIEKULĖS IEVOS SIMONAITYTĖS VIDURINĖS MOKYKLOS SPORTO SALĖ IR
STADIONAS

Adresas: Klaipėdos g. 20, Priekulės m., Priekulės sen.

Objektas: Ievos Simonaitytės mokyklos sporto sale daugiausia naudojasi šios
mokyklos moksleiviai. Salė neseniai rekonstruota. Sporto salės būklė patenkinama.
Siekiant geriau patenkinti mokyklos mokinių poreikius, rekomenduojama įrengti
švieslentę, dvi krepšinio lentas (su lankais ir tinkleliais), aštuonias gimnastikos sieneles ir du
tinklinio stovus. Numatoma darbų vertė – 44.661,10 Lt.
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Adresas: Klaipėdos g. 20, Priekulės m., Priekulės sen.

Objektas: mokyklos stadione yra įrengta futbolo aikštelė su natūralia danga ir
natūralios dangos tinklinio aikštelė. Abiejų aikštelių būklė prasta.
Siekiant geriau patenkinti mokyklos mokinių poreikius, rekomenduojama įrengti
drenaţą stadiono teritorijai, įrengti vieną krepšinio aikštelę su dirbtine danga ir apšvietimu.
Tinklinio aikštelę rekonstruoti į paplūdimio tinklinio aikštelę su apšvietimu. Futbolo aikštelę
rekomenduojama rekonstruoti į dirbtinės dangos mini futbolo aikštelę su apšvietimu. Taip pat
rekomenduojama atnaujinti bėgimo takus. Numatoma darbų vertė – 448.026,70 Lt.
1.2.8.3 KREPŠINIO AIKŠTELĖ MINJOS GATVĖJE

Adresas: Minjos g., Priekulės m., Priekulės sen.

Objektas: vieša krepšinio aikštelė, esanti Priekulės miesto pakraštyje, kuria daţniausiai
naudojasi gyventojai, gyvenantys toliau nuo miesto centro. Aikštelės danga yra asfaltas. Aikštelės
būklė prasta.
Siekiant geriau patenkinti miesto gyventojų poreikius, rekomenduojama esamą aikštelę
rekonstruoti į aptvertą universalią asfalto dangos krepšinio-tinklinio aikštelę su apšvietimu.
Numatoma darbų vertė – 101.739,22 Lt.
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1.2.8.4 PRIEKULĖS VINGIO PARKO STADIONAS

Adresas: Priekulės m., Priekulės sen.

Objektas: stadiono teritorijoje yra viena natūralios dangos futbolo aikštelė. Stadionas
yra Priekulės miesto centre. Dėl esamo gero susisiekimo, unikalios gamtos bei didelio panaudojamo
ploto, tinkamo sportinei veiklai, stadionas galėtų būti potencialiai sėkmingai naudojamas miesto
gyventojų masiniams susibūrimams. Stadiono būklė prasta.
Siekiant geriau patenkinti miesto gyventojų poreikius bei išnaudoti esamą didelį ir
strategiškai palankiai išdėstytą plotą, rekomenduojama įrengti po vieną aptvertą dirbtinės dangos
krepšinio ir paplūdimio tinklinio aikštelę bei atnaujinti esamą futbolo aikštelę. Taip pat
rekomenduojama įrengti apšvietimą minėtoms aikštelėms. Numatoma darbų vertė – 298.398,10 Lt.
1.2.8.5 DREVERNOS KULTŪROS NAMŲ SALĖ

Adresas: Ţemaičių g. 2, Drevernos k., Priekulės sen.

Objektas: salė šiuo metu nėra teisiškai įforminta kaip sporto salė, nors salė yra įrengta
pagal sporto salėms keliamus reikalavimus. Sale naudojasi tiek Drevernos mokyklos mokiniai, tiek
atvykę svečiai. Salės būklė prasta.
Siekiant geriau patenkinti mokyklos mokinių bei atvykstančių svečių poreikius,
rekomenduojama atlikti salės kapitalinį remontą. Numatoma darbų vertė – 151.083,02 Lt.
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1.2.8.6 KLAIPĖDOS R. DREVERNOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS SPORTO AIKŠTYNAS

Adresas: Mokyklos g. 1, Drevernos k., Priekulės sen.

Objektas: sporto aikštyne yra viena asfalto dangos krepšinio aikštelė, viena sintetinės
dangos krepšinio aikštelė ir viena natūralio dangos futbolo aikštelė. Aikštynu naudojasi tiek
mokyklos mokiniai, tiek kaimo svečiai. Aikštelių būklė patenkinama.
Siekiant geriau patenkinti mokyklos mokinių bei atvykstančių svečių poreikius,
rekomenduojama pakeisti krepšinio aikštelės su sintetine danga krepšinio lentas (su lankais ir
tinkleliais), prie aikštelės įrengti keturis suoliukus, dvi šiukšliadėţes ir aikštelės apšvietimą. Kitą
krepšinio aikštelę rekomenduojama rekonstruoti į universalią krepšinio-lauko teniso aikštelę su
dirbtine danga, prie aikštelės įrengti keturis suoliukus, dvi šiukšliadėţes ir aikštelės apšvietimą.
Rekomenduojama atnaujinti futbolo aikštelės dangą bei įrengti papildomą dirbtinės dangos mini
futbolo aikštelę su apšvietimu. Taip pat rekomenduojama pakeisti senąją tribūną į naują. Numatoma
darbų vertė – 375.316,59 Lt.
1.2.8.7 BŪRIAVIMAS DREVERNOS PRIEPLAUKOJE

Adresas: Drevernos k., Priekulės sen.

Objektas: prieplauka neseniai renovuota. Papildomos investicijos prieplaukai
nereikalingos.
Siekiant išsiaiškinti gyventojų poreikius bei siekiant nustatyti, ar reikalingas ir tikslingas
buriuotojų klubo steigimas ir elingo statymas Drevernos kaime, rekomenduojama atlikti galimybių
studiją. Numatoma studijos vertė – 50.000,00 Lt.
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1.2.8.8 KLAIPĖDOS R. DITUVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LAUKO AIKŠTELĖ

Adresas: Dituvos k., Priekulės sen.

Objektas: mokyklos lauko aikštelė yra Dituvos kaimo pietvakarinėje dalyje. Aikštelė
neįrengta. Įrengus reikiamą infrastruktūrą, aikštele galėtų naudotis Dituvos mokyklos moksleiviai ir
kaimo gyventojai.
Siekiant patenkinti mokyklos mokinių ir kaimo gyventojų poreikius, rekomenduojama
įrengti aptvertą dirbtinės dangos mini futbolo aikštelę su apšvietimu bei asfalto dangos krepšinio
aikštelę su apšvietimu. Numatoma darbų vertė – 232.701,15 Lt.
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1.2.9 Sendvario seniūnija

1.2.9.1 JAKŲ PRADINĖS MOKYKLOS GARGŢDŲ „MINIJOS“ VIDURINĖS MOKYKLOS SKYRIAUS SPORTO
AIKŠTYNAS

Adresas: Pergalės g. 2, Jakų k., Sendvario sen.

Objektas: mokyklos sporto aikštyną sudaro moderniai įrengta krepšinio aikštelė su
sintetine danga ir futbolo aikštelė su natūralia danga. Krepšinio aikštelės būklė gera, futbolo
aikštelės būklė prasta.
Siekiant geriau patenkinti mokyklos mokinių poreikius, rekomenduojama rekonstruoti
esamą futbolo aikštelę į aptvertą dirbtinės dangos futbolo aikštelę su apšvietimu. Taip pat
rekomenduojama įrengti aptvertą paplūdimio tinklinio aikštelę su apšvietimu ir įrengti apšvietimą
krepšinio aikštelėje. Numatoma darbų vertė – 347.802,40 Lt.
1.2.9.2 SLENGIAI

Adresas: Slengių k., Sendvario sen.

Objektas: Slengių kaimo teritorijoje nėra sukurta sporto infrastruktūra.
Siekiant patenkinti kaimo gyventojų poreikius, rekomenduojama įrengti aptvertas
dirbtinės dangos krepšinio, natūralios dangos futbolo ir paplūdimio tinklinio aikšteles bei jų
apšvietimą. Numatoma darbų vertė – 348.063,76 Lt.
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1.2.9.3 GINDULIAI

Adresas: Gindulių k., Sendvario sen.

Objektas: Gindulių kaimo teritorijoje nėra sukurta sporto infrastruktūra.
Siekiant patenkinti kaimo gyventojų poreikius, rekomenduojama įrengti aptvertas
dirbtinės dangos krepšinio, natūralios dangos futbolo ir paplūdimio tinklinio aikšteles bei jų
apšvietimą. Numatoma darbų vertė – 366.742,53 Lt.
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1.2.10 Veivirţėnų seniūnija

1.2.10.1 KLAIPĖDOS R. PAŠLŪŢMIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS SPORTO AIKŠTYNAS

Adresas: Daukšaičių k., Veivirţėnų sen.

Objektas: mokyklos sporto aikštyną sudaro krepšinio aikštelė su asfalto danga ir
tinklinio aikštelė su natūralia danga. Tinklinio aikštelės būklė prasta, krepšinio aikštelės būklė
patenkinama.
Siekiant geriau patenkinti mokyklos mokinių poreikius, rekomenduojama atnaujinti
krepšinio aikštelės asfalto dangą, įrengti keturis suoliukus, dvi šiukšliadėţes ir aikštelės apšvietimą.
Rekomenduojama atveţti smėlio esamos tinklinio aikštelės pagrindo gerinimui, pakeisti du tinklinio
stovus, įrengti keturis suoliukus, dvi šiukšliadėţes ir aikštelės apšvietimą. Taip pat
rekomenduojama įrengti natūralios dangos futbolo aikštelę su apšvietimu. Numatoma darbų vertė –
536.562,40 Lt.
1.2.10.2 KLAIPĖDOS R. VEIVIRŢĖNŲ GIMNAZIJOS STADIONAS

Adresas: Mokyklos g. 1, Veivirţėnų mstl., Veivirţėnų sen.

Objektas: gimnazijos stadione yra įrengta viena futbolo aikštelė ir viena tinklinio
aikštelė su natūralia danga bei dvi krepšinio aikštelės su asfalto danga. Krepšinio aikštelių būklė
patenkinama, kitų aikštelių būklė prasta.
Siekiant geriau patenkinti mokyklos mokinių poreikius, rekomenduojama pakeisti
keturis krepšinio aikštelių stovus (su lentomis, lankais ir tinkleliais), prie krepšinio aikštelių įrengti
po keturis suoliukus, dvi šiukšliadėţes ir apšvietimą. Vienos krepšinio aikštelės dangą pakeisti į
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sintetinę. Futbolo aikštelę rekomenduojama rekonstruoti į dirbtinės dangos mini futbolo aikštelę su
apšvietimu, tinklinio aikštelę rekonstruoti į paplūdimio tinklinio aikštelę su apšvietimu. Taip pat
rekomenduojama atnaujinti bėgimo takus. Numatoma darbų vertė – 634.191,25 Lt.
1.2.10.3 KLAIPĖDOS R. VEIVIRŢĖNŲ GIMNAZIJOS PĖŢAIČIŲ SKYRIAUS SPORTO SALĖ

Adresas: Pėţaičių k., Veivirţėnų sen.

Objektas: Pėţaičių mokyklos sporto sale daugiausia naudojasi šios mokyklos
moksleiviai. Ši salė moderniai įrengta. Salės būklė gera. Papildomos investicijos nereikalingos.
1.2.10.4 KLAIPĖDOS R. PAŠLŪŢMIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS ŠALPĖNŲ SKYRIAUS KREPŠINIO
AIKŠTELĖ

Adresas: Šalpėnų k., Veivirţėnų sen.

Objektas: krepšinio aikštelė su asfalto danga. Aikštelės būklė prasta.
Siekiant geriau patenkinti kaimo gyventojų poreikius, rekomenduojama rekonstruoti
esamą krepšini aikštelę į aptvertą dirbtinės dangos krepšinio pusaikštę su apšvietimu. Numatoma
darbų vertė – 163.746,88 Lt.
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1.2.10.5 VEIVIRŢOS SLĖNIO SPORTO AIKŠTYNAS

Adresas: Veivirţėnų mstl., Veivirţėnų sen.

Objektas: sporto aikštyną sudaro krepšinio aikštelė su asfalto danga ir tinklinio aikštelė
su natūralia danga. Aikštelių būklė prasta.
Siekiant geriau patenkinti miestelio gyventojų poreikius, rekomenduojama tiklinio
aikštelę rekonstruoti į palūdimio tinklinio aikštelę su apšvietimu bei įrengti apšvietimą krepšinio
aikštelei. Taip pat rekomenduojama aikšteles aptverti. Numatoma darbų vertė – 38.464,69 Lt.
1.2.10.6 KREPŠINIO PUSAIKŠTĖ PRIE BUVUSIOS ŠUKAIČIŲ PRADINĖS MOKYKLOS

Adresas: Šukaičių k., Veivirţėnų sen.

Objektas: natūralios dangos krepšinio pusaikštė. Aikštelės būklė labai prasta.
Siekiant geriau patenkinti kaimo gyventojų poreikius, rekomenduojama rekonstruoti
esamą krepšinio pusaikštę į aptvertą dirbtinės dangos krepšinio pusaikštę be apšvietimo bei
natūralios dangos futbolo aikštelę be apšvietimo. Numatoma darbų vertė – 275.778,36 Lt.
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1.2.10.7 KREPŠINIO AIKŠTELĖ PRIE BUVUSIOS BALSĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS

Adresas: Balsėnų k., Veivirţėnų sen.

Objektas: natūralios dangos krepšinio aikštelė. Aikštelės būklė labai prasta.
Siekiant geriau patenkinti kaimo gyventojų poreikius, rekomenduojama esamą krepšinio
aikštelę rekonstruoti į aptvertą dirbtinės dangos krepšinio pusaikštę be apšvietimo. Numatoma
darbų vertė – 145.068,11 Lt.
1.2.10.8 KREPŠINIO PUSAIKŠTĖ PRIE BUVUSIOS PĖŢAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

Adresas: Pėţaičių k., Veivirţėnų sen.

Objektas: krepšinio pusaikštė su asfalto danga. Aikštelės būklė labai prasta.
Siekiant geriau patenkinti kaimo gyventojų poreikius, rekomenduojama šalia esančioje
teritorijoje įrengti aptvertą paplūdimio tinklinio, natūralios dangos futbolo ir asfalto dangos
krepšinio aikšteles. Numatoma darbų vertė – 210.373,02 Lt.
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1.2.11 Vėţaičių seniūnija

1.2.11.1 KREPŠINIO AIKŠTELĖ PRIE VĖŢAIČIŲ KULTŪROS CENTRO

Adresas: Liepų g. 3A, Vėţaičių mstl., Vėţaičių sen.

Objektas: krepšinio aikštelė su asfalto danga. Objektas yra netoli Vėţaičių miestelio
centro. Gyventojai noriai čia sportuoja dėl supančio unikalios gamtos. Aikštelės būklė patenkinama.
Siekiant geriau patenkinti miestelio gyventojų poreikius, rekomenduojama atnaujinti
krepšinio aikštelės asfalto dangą, aikštelę aptverti, įrengti keturis suoliukus, dvi šiukšliadėţes bei
aikštelės apšvietimą. Taip pat rekomenduojama šalia įrengti aptvertas dirbtinės dangos teniso ir
paplūdimio tinklinio aikšteles su apšvietimu. Numatoma darbų vertė – 151.905,82 Lt.
1.2.11.2 KLAIPĖDOS R. VĖŢAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS SPORTO AIKŠTYNAS

Adresas: Gargţdų g. 28, Vėţaičių mstl., Vėţaičių sen.

Objektas: mokyklos sporto aikštyną sudaro dvi krepšinio aikštelės ir viena tinklinio
aikštelė su asfalto danga bei viena futbolo aikštelė su natūralia danga. Aikštelių būklė prasta.
Siekiant geriau patenkinti mokyklos mokinių poreikius, rekomenduojama pakeisti
krepšinio aikštelių dangą į sintetinę, keturis krepšinio stovus (su lentomis, lankais ir tinkleliais) bei
prie kiekvienos aikštelės įrengti keturis suoliukus, dvi šiukšliadėţes ir apšvietimą. Futbolo aikštelę
rekomenduojama rekonstruoti į mini futbolo aikštelę su dirbtine danga. Tinklinio aikštelę
rekomenduojama rekonstruoti į paplūdimio tinklinio aikštelę su apšvietimu. Taip pat
rekomenduojama įrengti šuoliaduobę ir atnaujinti bėgimo takus. Numatoma darbų vertė –
675.782,58 Lt.
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1.2.11.3 GIRININKŲ PRADINĖS MOKYKLOS VĖŢAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS SKYRIAUS SPORTO
AIKŠTELĖS

Adresas: Mokyklos g. 6, Girininkų k., Vėţaičių sen.

Objektas: krepšinio pusaikštė su asfalto danga ir tinklinio aikštelė su natūralia danga.
Abiejų aikštelių būklė prasta.
Siekiant geriau patenkinti mokyklos mokinių poreikius, rekomenduojama tinklinio
aikštelę rekonstruoti į paplūdimio tinklinio aikštelę su apšvietimu. Krepšinio aikštelę
rekomenduojama rekonstruoti į pilnų matmenų dirbtinės dangos krepšinio aikštelę su apšvietimu.
Numatoma darbų vertė – 202.211,57 Lt.
1.2.11.4 SPORTO AIKŠTELĖS VEIVIRŢO GATVĖJE

Adresas: Veivirţo g., Antkopčio k., Vėţaičių sen.

Objektas: viena maţojo futbolo aikštelė su natūralia danga ir viena krepšinio pusaikštė
su natūralia danga. Abiejų aikštelių būklė labai prasta.
Siekiant geriau patenkinti kaimo gyventojų poreikius, rekomenduojama krepšinio
aikštelę rekonstruoti į aptvertą asfalto dangos krepšinio aikštelę su apšvietimu, o futbolo aikštelę
rekonstuoti į aptvertą natūralios dangos futbolo aikštelę su apšvietimu. Numatoma darbų vertė –
265.304,60 Lt.
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1.2.11.5 KLAIPĖDOS R. LAPIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS SPORTO AIKŠTYNAS

Adresas: Lapių k., Vėţaičių sen.

Objektas: mokyklos aikštyną sudaro viena moderniai įrengta sintetinės dangos
krepšinio aikštelė, viena asfalto dangos tinklinio aikštelė ir viena natūralios dangos futbolo aikštelė.
Krepšinio aikštelės būklė gera, tinklinio ir futbolo aikštelių būklė prasta.
Siekiant geriau patenkinti mokyklos mokinių poreikius, rekomenduojama prie krepšinio
aikštelės įrengti keturis suoliukus, dvi šiukšliadėţes ir aikštelės apšvietimą. Rekomenduojama
atnaujinti futbolo aikštelės natūralią dangą bei prie jos įrengti keturis suoliukus, dvi šiukšliadėţes ir
aikštelės apšvietimą. Tinklinio aikštelę siūloma rekonstruoti į paplūdimio tinklinio aikštelę su
apšvietimu. Rekomenduojama įrengti šuoliaduobę. Taip pat rekomenduojama pastatyti sporto salę.
Numatoma darbų vertė – 1.943.979,94 Lt.
1.2.11.6 SPORTO AIKŠTYNAS PRIE TILVIKŲ KULTŪROS NAMŲ

Adresas: Tilvikų k., Vėţaičių sen.

Objektas: sporto aikštyną sudaro natūralią dangą turinti tinklinio aikštelė ir asfalto
dangą turinti krepšinio pusaikštė. Abiejų aikštelių būklė prasta.
Siekiant geriau patenkinti kaimo gyventojų poreikius, rekomenduojama tinklinio
aikštelę rekonstruoti į aptvertą paplūdimio tinklinio aikštelę su apšvietimu, o krepšinio aikštelę
rekonstruoti į aptvertą pilnų matmenų asfalto dangos krepšinio aikštelę su apšvietimu. Taip pat
rekomenduojama įrengti šuoliaduobę. Numatoma darbų vertė – 215.797,45 Lt.
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1.2.11.7 KREPŠINIO PUSAIKŠTĖ STATYBININKŲ GATVĖJE

Adresas: Statybininkų g. Vėţaičių mstl., Vėţaičių sen.

Objektas: asfalto dangos krepšinio pusaikštė. Aikštelės būklė prasta.
Siekiant geriau patenkinti miestelio gyventojų poreikius, rekomenduojama esamą
krepšinio pusaikštę rekonstruoti į aptvertą pilnų matmenų asfalto dangos krepšinio aikštelę su
apšvietimu. Numatoma darbų vertė – 193.183,76 Lt.
1.2.11.8 KREPŠINIO AIKŠTELĖ PRIE BUVUSIOS BROŢIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

Adresas: Broţių k., Vėţaičių sen.

Objektas: asfalto dangos krepšinio aikštelė ir natūralios dangos tinklinio aikštelė.
Pastarosios būklė prasta, krepšinio aikštelės būklė labai prasta.
Siekiant geriau patenkinti kaimo gyventojų poreikius, rekomenduojama atnaujinti
krepšinio aikštelės asfalto dangą, aikštelę aptverti, pakeisti du krepšinio stovus (su lentomis, lankais
ir tinkleliais) ir įrengti keturis suoliukus, dvi šiukšliadėţes ir aikštelės apšvietimą. Taip pat
rekomenduojama įrengti aptvertą natūralios dangos mini futbolo aikštelę su apšvietimu. Numatoma
darbų vertė – 276.442,65 Lt.
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1.2.11.9 MASIUIČIŲ KAIMO PARKAS

Adresas: Masiuičių k., Vėţaičių sen.

Objektas: Masiuičių kaimo teritorijoje nėra sukurta sporto infrastruktūra.
Siekiant geriau patenkinti kaimo gyventojų poreikius, rekomenduojama įrengti aptvertą
dirbtinės dangos krepšinio aikštelę su apšvietimu bei aptvertą paplūdimio tinklinio aikštelę su
apšvietimu. Numatoma darbų vertė – 202.211,57 Lt.
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1.2.12 Investicijų į sporto plėtrą suvestinė

Sporto infrastruktūros analizė parodė, jog dauguma lauko sporto objektų būklė yra
prasta, didţiajai jų daugumai reikalingos investicijos. Vidaus sporto objektų būklė yra nevienoda:
dalies jų būklė yra prasta, kitų patenkinama arba iš viso nereikalaujanti jokių investicijų. Siekiant
įgyvendinti visus rekomenduojamus rangos darbus bei parengti galimybių studijas, į sporto plėtrą
rajone reikėtų investuoti 32,89 mln. Lt (1.2.12.1 lentelė). Didţiausia dalis investicijų tektų Gargţdų
seniūnijai – 18,668 ml. Lt., arba 56,8 proc. visų investicijų, maţiausia – Dauparų-Kvietinių
seniūnijai, tik 0,382 mln. Lt.

1.2.12.1 lentelė. Reikalingų investicijų į sporto plėtrą Klaipėdos r. suvertinė

Eil.
Nr.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Objekto pavadinimas
Agluonėnų seniūnija
Krepšinio aikštelė prie Agluonėnų etnografinės sodybos
Agluonėnų parko sporto aikštynas
Klaipėdos r. Agluonėnų pagrindinės mokyklos sporto salė
Klaipėdos r. Agluonėnų pagrindinės mokyklos stadionas

Darbų vertė,
Lt
713.484,97
235.386,14
133.000,78
49.620,89
295.477,16

2.2.

Dauparų-Kvietinių seniūnija
Gargţdų „Minijos“ vidurinės mokyklos Gobergiškių skyriaus sporto
aikštynas
Klaipėdos r. Kvietinių mokyklos-darţelio sporto aikštynas

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Dovilų seniūnija
Klaipėdos r. Ketvergių pagrindinės mokyklos sporto salė
Klaipėdos r. Ketvergių pagrindinės mokyklos sporto aikštynas
Klaipėdos r. Dovilų pagrindinės mokyklos sporto salė
Klaipėdos r. Dovilų pagrindinės mokyklos stadionas
Klaipėdos r. Šiūparių pagrindinės mokyklos sporto salė
Klaipėdos r. Šiūparių pagrindinės mokyklos stadionas

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Endriejavo seniūnija
Klaipėdos r. Endriejavo vidurinės mokyklos sporto salė
Klaipėdos r. Endriejavo vidurinės mokyklos stadionas
Sporto aikštynas prie Kapstato eţero
Ţadeikių kultūros namų salė
Ţadeikių kultūros namų sporto aikštelės

892.176,33
57.480,00
313.059,00
305.324,00
102.485,00
113.828,33

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Gargţdų seniūnija
Klaipėdos r. savivaldybės BĮ Sporto centras
Gargţdų „Minijos“ vidurinės mokyklos sporto salės
Gargţdų „Minijos“ vidurinės mokyklos sporto aikštynas
Gargţdų „Vaivorykštės“ gimnazijos sporto salė

18.668.357,56
4.119.400,00
593.235,17
568.477,36
90.840,75

2.
2.1.

382.288,61
162.569,55
219.719,06
1.108.470,11
0
423.452,81
81.088,15
335.491,86
0
268.437,29
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Eil.
Nr.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
5.12.
5.13.
5.14.
5.15.

Objekto pavadinimas
Gargţdų „Vaivorykštės“ gimnazijos sporto aikštynas
Gargţdų stadionas
Gargţdų „Kranto“ vidurinės mokyklos sporto salė
Gargţdų „Kranto“ vidurinės mokyklos sporto aikštynas
Sporto aikštynas Taikos gatvėje
Krepšinio aikštelė Melioratorių gatvėje
Krepšinio aikštelė Cvirkos gatvėje
Krepšinio aikštelė Klaipėdos gatvėje
Krepšinio aikštelė Vingio gatvėje
Mariaus Prekevičiaus vardo krepšinio aikštelė
Krepšinio aikštelė Laukų gatvėje

Darbų vertė,
Lt
345.332,79
12.149.067,76
9.609,82
0
46.356,31
63.390,69
95.662,60
99.902,44
190.057,12
204.754,99
92.269,76

6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Judrėnų seniūnija
Skraidymo sportas Stepono Dariaus gimtinėje
Sporto aikštelės prie Klaipėdos r. savivaldybės Judrėnų seniūnijos pastato
Klaipėdos r. Judrėnų Stepono Dariaus pagrindinės mokyklos sporto salė
Klaipėdos r. Judrėnų Stepono Dariaus pagrindinės mokyklos sporto aikštelės

7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

1.354.991,88
189.091,54
153.673,63
503.554,81
189.573,12
99.230,89

7.6.

Kretingalės seniūnija
Klaipėdos r. Plikių Ievos Labutytės pagrindinės mokyklos sporto salė
Klaipėdos r. Plikių Ievos Labutytės pagrindinės mokyklos sporto aikštynas
Kretingalės parko stadionas
Krepšinio aikštelė prie Klaipėdos r. Kretingalės pagrindinės mokyklos
Klaipėdos r. Kretingalės pagrindinės mokyklos Girkalių skyriaus sporto
aikštynas
Krepšinio aikštelė prie Girkalių kultūros namų

8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.

Priekulės seniūnija
Priekulės specialiosios mokyklos sporto aikštynas
Klaipėdos r. Priekulės Ievos Simonaitytės vidurinės mokyklos sporto salė
Klaipėdos r. Priekulės Ievos Simonaitytės vidurinės mokyklos stadionas
Krepšinio aikštelė Minjos gatvėje
Priekulės Vingio parko stadionas
Drevernos kultūros namų salė
Klaipėdos r. Drevernos pagrindinės mokyklos sporto aikštynas
Būriavimas Drevernos prieplaukoje
Klaipėdos r. Dituvos pagrindinės mokyklos lauko aikštelė

2.082.261,55
380.335,67
44.661,10
448.026,70
101.739,22
298.398,10
151.083,02
375.316,59
50.000,00
232.701,15

9.
9.1.

Sendvario seniūnija
Jakų pradinės mokyklos Gargţdų „Minijos“ vidurinės mokyklos skyriaus
sporto aikštynas
Slengiai
Ginduliai

1.062.608,69
347.802,40

9.2.
9.3.

494.881,91
50.000,00
296.603,67
0
148278,24

219.867,89

348.063,76
366.742,53
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Eil.
Nr.
10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.
10.8.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.
11.7.
11.8.
11.9.

Objekto pavadinimas
Veivirţėnų seniūnija
Klaipėdos r. Pašlūţmio pagrindinės mokyklos sporto aikštynas
Klaipėdos r. Veivirţėnų gimnazijos stadionas
Klaipėdos r. Veivirţėnų gimnazijos Pėţaičių skyriaus sporto salė
Klaipėdos r. Pašlūţmio pagrindinės mokyklos Šalpėnų skyriaus krepšinio
aikštelė
Veivirţos slėnio sporto aikštynas
Krepšinio pusaikštė prie buvusios Šukaičių pradinės mokyklos
Krepšinio aikštelė prie buvusios Balsėnų pradinės mokyklos
Krepšinio pusaikštė prie buvusios Pėţaičių pagrindinės mokyklos

Darbų vertė,
Lt
2.004.184,71
536.562,40
634.191,25
0
163.746,88
38.464,69
275.778,36
145.068,11
210.373,02

Vėţaičių seniūnija
4.126.819,94
Krepšinio aikštelė prie Vėţaičių kultūros centro
151.905,82
Klaipėdos r. Vėţaičių pagrindinės mokyklos sporto aikštynas
675.782,58
Girininkų pradinės mokyklos Vėţaičių pagrindinės mokyklos skyriaus
202.211,57
sporto aikštelės
Sporto aikštelės Veivirţo gatvėje
265.304,60
Klaipėdos r. Lapių pagrindinės mokyklos sporto aikštynas
1.943.979,94
Sporto aikštynas prie Tilvikų kultūros namų
215.797,45
Krepšinio pusaikštė Statybininkų gatvėje
193.183,76
Krepšinio aikštelė prie buvusios Broţių pagrindinės mokyklos
276.442,65
Masiuičių kaimo parkas
202.211,57
Iš viso: 32.890.526,26
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1.3 Sporto finansavimas
Šiame skyriuje analizuojama sporto finansavo sistema Klaipėdos rajono savivaldybėje.
Analizuojama, kaip finansuojamos rajono sporto organizacijos, seniūnai, į kurių pareigas įeina
kasmetinių sporto renginių organizavimas seniūnijose, ir rajono perspektyviausi sportininkai.
Nustatyta, jog rajono sporto organizacijos pagrindines pajamas gali gauti iš 5 šaltinių: savivaldybės,
valstybės, rėmėjų, komercinės veiklos ir ES bei kitų tarptautinių fondų (labiausiai aktualu sporto
įstaigoms, savivaldybės sporto padaliniui bei švietimo padalinio SMĮ), principinė finansavimo
schema pavaizduota 1.3.1 paveiksle. 2009 m. pajamų iš pastarojo šaltinio nebuvo gauta, o
didţiausią dalį rajono sporto organizacijų pajamų sudarė pajamos iš savivaldybės.

1.3.1 pav. Principinė sporto organizacijų finansavimo schema
3. REMĖJŲ PARAMA
3.1. Tiesioginė parama
3.2. 2% gyventojų pajamų mokestis

4. KOMERCINĖS PAJAMOS

2. VALSTYBĖS PARAMA

4.1. Patalpų nuoma
4.2. Reklama
4.3. Bilietavimas
4.4. Startiniai mokesčiai

2.1. Vaikų krepšeliai
2.2. Projektinis finansavimas

1. SAVIVALDYBĖS
ASIGNAVIMAI

1.1. Programinis finansavimas
1.1.1. „Bendruomenės uţimtumas
sportu“ konkursas
1.1.2. „Parama sportui“ konkursas
1.1.3. „Jaunosios viltys“ konkursas
1.1.4. „Tarptautinis
bendradarbiavimas“ konkursas
1.2. Savivaldybės ir
nevyriausybinių organizacijų
bendradarbiavimo tarybos lėšos
1.3. Finansavimas iš
Administracijos direktoriaus
rezervo lėšų

SPORTO
ORGANIZACIJŲ
PAJAMOS

5. ES IR KITŲ TARPTAUTINIŲ
FONDŲ PARAMA

Šaltinis: Sudarė autoriai

Savivaldybė esminę finansinę paramą sportui teikė įgyvendindama Kūno kultūros ir
sporto plėtros programą ir Ţinių visuomenės plėtros programą. Šios programos pagrinde buvo
finansuotos iš skolintų lėšų. Ţinių visuomenės plėtros programa buvo finansuota BĮ Vaikų ir jaunių
sporto mokykla ir dalinai VšĮ Gargţdų futbolas, o Kūno kultūros ir sporto plėtros programa – visos
kitos su sportu susietos veiklos. Išsami pastarosios programos 2009 m. įgyvendinimo analizė
pateikta 1.3.1 skyriuje. 1.3.2 skyriuje analizuojama rajono sporto organizacijų finansinė veiklos
analizė, o 1.3.3 skyriuje detalizuojami ir aprašomi keturi sporto konkursai, kuriais teikiama parama
rajono sporto organizacijoms ir sportininkams.
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1.3.1 Kūno kultūros ir sporto plėtros programa
Kūno kultūros ir sporto vystymasis Klaipėdos rajone yra uţtikrinamas įgyvendinant
Kūno kultūros ir sporto plėtros programą. Uţ sėkmingą programos įgyvendinimą yra atsakinga
Klaipėdos rajono savivaldybė. Šios programos aprašas (patvirtintas Savivaldybės tarybos
2009 02 26 d. sprendimu Nr. T11−75), nurodo šį pagrindinį programos tikslą – ugdyti sveiką ir
fiziškai aktyvią visuomenę, kuo daugiau gyventojų įtraukiant į organizuotas ir savarankiškas sporto
pratybas bei skatinant jų visapusišką tobulėjimą. Programa siekiama pagerinti gyventojų fizinį
aktyvumą, uţimtumą sportu, jaunų, talentingų sportininkų ugdymą bei rajono gyventojų dalyvavimą
rajono, respublikos bei tarptautinėse varţybose. Dokumente įvardijami trys siekiami įgyvendinti
tikslai, kurie atsispindi 1.3.1.1 lentelėje:
1.
2.
3.

Skatinti rajono gyventojų uţimtumą kūno kultūra ir sportu;
Uţtikrinti rajono gyventojams ir sportininkams saugią ir higienos normas
atitinkančią sportavimo aplinką;
Sukurti perspektyvaus jaunimo atrankos, ruošimo, rėmimo sistemą.

Įstaigos išlaikymas ir darbuotojų samda, sportinės veiklos organizavimas

1

1

1

1
1

1
2

Skatinti sporto klubų veiklą

1

2

1

1

2

1.5.1

Finansavimo šaltinis

Skatinti rajono gyventojų uţimtumą kūno kultūra ir sportu
1 Uţtikrinti Klaipėdos rajono savivaldybės BĮ Sporto centro veiklą

Priemonės pavadinimas

Vykdytojo kodas

Uţdavinio kodas

1
1

Priemonės kodas

Programos tikslo kodas

1.3.1.1 lentelė. 2009 m. Klaipėdos r. Kūno kultūros ir sporto plėtros
programos tikslų, uţdavinių ir priemonių asignavimų suvestinė

SB
SP
KN

Iš viso uţdaviniui:
Sporto klubų veiklos pagal programas (projektus) finansavimas, skelbiant
sporto rėmimo konkursą „Bendruomenės uţimtumas sportu“

1.5

SB

Iš viso uţdaviniui:

Iš viso

282,5
29,0
30,0
341,5
341,5
36,5
36,5
36,5
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Priemonės kodas

3

Aktyvinti sportinę veiklą bendruomenėse

Sportinės veiklos organizavimas seniūnijose

25
26
27
28
30
31
32
33
34
35

SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB

Iš viso

2,8
5,0
6,5
4,6
2,0
8,4
12,8
8,2
6,3
8,7
65,3
65,3
443,3

1

3

1
1

3

2
2

Uţtikrinti rajono gyventojams ir sportininkams saugią ir higienos normas atitinkančią sportavimo aplinką
1 Uţtikrinti saugų sportavimą lauke
SL
454,8
Gargţdų miesto stadiono sporto rūmų tribūnų ir tribūnų stogelio
1
2
20
rekonstrukcija
454,8
SL
326,0
1
4 Pilnų matmenų dirbtinės dangos futbolo aikštės įrengimas Gargţduose
326,0
SL
165,0
1
9 Gargţdų sporto rūmų rekonstravimas ir lauko tualeto statyba
20
165,0
SB
46,0
1 10 Gargţdų m. Sporto rūmų stogo remontas
20
46,0
1
Iš viso uţdaviniui:
991,8
2 Uţtikrinti saugų sportavimą sporto salėse
SL
236,0
2
1 Klaipėdos rajono savivaldybės BĮ Sporto centro sporto salės renovacija
20
236,0
2
Iš viso uţdaviniui:
236,0
Iš viso tikslui: 1.227,8

2
2
2
2
2
2
2
2
2

1

Finansavimo šaltinis

Uţdavinio kodas

1

Priemonės pavadinimas

Vykdytojo kodas

Programos tikslo kodas
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Iš viso uţdaviniui:
Iš viso tikslui:
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3

1

1

Sporto klubų veiklos pagal programas (projektus) finansavimas, skelbiant
sporto rėmimo konkursą „Parama sportui“

1.5

3

1

2

Perspektyvių rajono sportininkų rėmimas, skelbiant konkursą „Jaunosios
viltys“

1.5

Finansavimo šaltinis

Sukurti perspektyvaus jaunimo atrankos, ruošimo, rėmimo sistemą
1 Sudaryti sąlygas siekti sportinio meistriškumo

Priemonės pavadinimas

Vykdytojo kodas

Uţdavinio kodas

3
3

Priemonės kodas

Programos tikslo kodas
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SB
SB

SB
Paramos tarptautinėse varţybose, draugiškuose turnyruose dalyvaujantiems
1.5
rajono sporto klubams, sporto organizacijoms teikimas
VšĮ Gargţdų futbolo komandų dalyvavimas Lietuvos futbolo federacijos
SB
3
1
4 pirmenybėse, Lietuvos jaunių sporto ţaidynėse, rajoninių futbolo pirmenybių
1.5.2
organizavimas
3
1
Iš viso uţdaviniui:
3
Iš viso tikslui:
Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių SB
Skolintos lėšos SL
Pajamos uţ suteiktas mokamas paslaugas SP
Kompensuojami nuompinigiai KN
Iš viso:
3

1

3

Iš viso

21,9
21,9
9,6
9,6
21,9
21,9
80,0
80,0
133,4
133,4
563,7
1.181,8
29,0
30,0
1.804,5

Šaltinis: Klaipėdos r. sav. administracija

2009 m. Kūno kultūros ir sporto plėtros programai iš viso buvo skirta 1.804,5 tūkst. Lt.
65 proc. šių lėšų (1.181,8 tūkst. Lt) buvo skolintos, 31 proc. (563,7 tūkst. Lt) skyrė Klaipėdos
rajono savivaldybė, o likę 4 proc. lėšų (59 tūkst. Lt) – mokamų paslaugų ir kompensuojamų
nuompinigių pajamos.
Skolintų lėšų panaudojimas. Didţioji dalis (945,8 tūkst. Lt, arba apie 80 proc.)
skolintų lėšų atiteko programos 2 tikslo „Uţtikrinti rajono gyventojams ir sportininkams saugią ir
higienos normas atitinkančią sportavimo aplinką“, 2.1 uţdavinio „Uţtikrinti saugų sportavimą
lauke“ įgyvendinimui. Uţ jas buvo atliekami rangos darbai Gargţdų m. Sporto rūmuose bei įrengta
pilnų matmenų dirbtinės dangos futbolo aikštelė Gargţduose. Likę 20 proc. skolintų lėšų
(236 tūkst. Lt) buvo skirta Sporto centro sporto salės renovacijai.
Savivaldybės lėšų panaudojimas. 50 proc. savivaldybės biudţeto lėšų (282,5 tūkst. Lt)
buvo skirta programos 1 tikslo „Skatinti rajono gyventojų uţimtumą kūno kultūra ir sportu“, 1.1
uţdavinio „Uţtikrinti Klaipėdos r. savivaldybės BĮ Sporto centro veiklą“ įgyvendinimui. Šios lėšos
buvo paskirstytos įstaigos išlaikymui ir darbuotojų samdai bei sportinės veiklos organizavimui.
24 proc. (133,4 tūkst. Lt) šių lėšų atiteko 3 tikslo „Sukurti perspektyvaus jaunimo atrankos,
ruošimo, rėmimo sistemą“ 3.1 uţdaviniui „Sudaryti sąlygas siekti sportinio meistriškumo“ įvykdyti.
Pastaruoju uţdaviniu buvo finansuojami „Parama sportui“ ir „Jaunosios viltys“ konkursai,
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suteikiama finansinė parama dalyvauti tarptautinėse sporto varţybose, remiamas VšĮ Gargţdų
futbolo komandų dalyvavimas Lietuvos futbolo federacijos pirmenybės ir Lietuvos jaunių sporto
ţaidynėse bei rajoninių futbolo pirmenybių organizavimas. 12 proc. (65,3 tūkst. Lt) buvo skirta
seniūnams seniūnijose, kurie buvo atsakingi uţ sportinės veiklos organizavimą (programos 1.3
uţdavinys, 1.3.1 priemonė). Likę 8 proc. (46 tūkst. Lt) ir 6 proc. (36,5 tūkst. Lt) atitinkamai buvo
skirti Gargţdų m. Sporto rūmų stogo remonto darbams ir „Bendruomenės uţimtumas sportui“
konkurso išlaidoms padengti (programos 2.1 uţdavinys, 2.1.10 priemonė ir 1.2. uţdavinys, 1.2.1
priemonė).
Remiantis Klaipėdos r. Kūno kultūros ir sporto plėtros programos tikslų, uţdavinių ir
priemonių asignavimų suvestinės duomenimis, 2009 m. seniūnijų seniūnams buvo iš viso skirta
65,3 tūkst. Lt pagal 1.3.1. priemonę „Sportinės veiklos organizavimas seniūnijose“. Gargţdų
seniūnijai lėšos tiesiogiai nebuvo suteiktos, o paskirstytos per VšĮ Sporto centrą. Didţiausią
savivaldybės asignavimą gavo Priekulės seniūnija – 12,8 tūkst. Lt, tai sudarė 19,6 proc. visų
asignuotų lėšų seniūnijoms. Maţiausias asignavimas teko Judrėnų seniūnijai – vos 2 tūkst. Lt, tai
sudarė 3,1 proc. Daugiausiai lėšų vienam gyventojui teko Judrėnų ir Endriejavo seniūnijose, po
2,25 Lt., maţiausiai – Dovilų seniūnijoje, tik 1,43 Lt (1.3.1.1 pav.). Iš šios informacijos matyti, jog
finansavimo dydis seniūnijoms buvo skiriamas pagal gyventojų skaičių – apie 2 Lt/gyventojui.
Savivaldybės tarybos sprendimu nuspręsta atsisakyti tokio finansavimo modelio ir visas lėšas skirti
vienai įstaigai – BĮ Sporto centrui.

1.3.1.1 pav. Iš savivaldybės skirtas finansavimas sportui vienam gyventojui
seniūnijoje Klaipėdos r. 2009 m.
2,5 Lt

2,0 Lt

1,5 Lt

2,3

1,6

1,7

1,8

Vėţaičių

1,9

1,7
1,4

Veivirţėnų

1,7

Priekulės

1,8

2,2

Kretingalės

1,0 Lt

n. d.

0,5 Lt

Sendvario

Judrėnų

Gargţdų

Endriejavo

Dovilų

Dauparų-Kvietinių

Agluonėnų

0,0 Lt

Seniūnija

Šaltinis: Sudarė autoriai, remiantis Klaipėdos r. sav. administracijos duomenimis
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Įvertinus esamą situacija galima daryti šias išvadas ir rekomendacijas:
-

-

Kūno kultūros ir sporto vystymui Klaipėdos rajone nėra pritraukta ES ar kitų
tarptautinių struktūrinių fondų lėšų, savivaldybė nėra pajėgi biudžeto lėšomis
pakankamai remti sporto plėtrą – didžiąją dalį sudaro skolintos lėšos.
Rekomenduojama aktyviai dalyvauti ES ar tarptautinių fondų vykdomuose
projektuose ir užtikrinti jų finansavimą, siekiant mažinti skolintų lėšų dalį
bendroje finansavimo struktūroje.
Už sporto renginių seniūnijose organizavimą iki šiol buvo atsakingi seniūnai.
Jiems buvo skiriamas finansavimas, atsižvelgiant į gyventojų skaičių seniūnijoje.
Rekomenduojama nekeisti šių lėšų skyrimo praktikos, t. y. neperduoti
organizuoti visų sporto renginių vienai įstaigai.
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1.3.2 Rajono sporto organizacijų finansinė veiklos apţvalga
Rajono sporto klubai. Išanalizavus aktyvią veiklą rajone vykdančių sporto klubų
pateiktas finansines veiklos ataskaitas, matyti, jog 2009 m. sporto klubai iš viso gavo
108,387 tūkst. Lt pajamų (1.3.2.1 lentelė). Didţiąją jų dalį sudarė savivaldybės parama –
45,67 tūkst. Lt (42 proc.) bei pajamos iš rėmėjų ir kitų šaltinių – 43,497 tūkst. Lt, arba 40 proc.
(1.3.2.1 pav.).
Gargţdų seniūnijoje buvo daugiausia sporto klubų – 10, tad ši seniūnija gavo didţiausią
finansinę paramą sporto klubams – 49,47 tūkst. Lt. Dauparų-Kvietinių, Kretingalės ir Veivirţėnų
seniūnijose sporto klubų nebuvo registruota. Automobilių sporto klubas „Ţaibas“ nurodė, jog
2009 m. turėjo didţiausias pajamas, viso 22,69 tūkst. Lt, tuo tarpu „Ţemaičių“, „Garizda“ ir Vaido
Meškio sporto klubai pajamų iš viso neturėjo. Didţiausią valstybės (apskrities) paramą gavo sporto
klubai „Mintis“ ir „Kliošys“, atitinkamai 3,6 ir 3,5 tūkst. Lt, didţiausią savivaldybės paramą gavo
„Priekulės ţirgai“ – 3,655 tūkst. Lt, o didţiausią rėmėjų ir kitų šaltinių paramą gavo sporto klubas
„Ţaibas“ – 20 tūkst. Lt. Didţiausias pajamos iš ūkinės komercinės veiklos turėjo VšĮ Drevernos
poilsio ir sporto klubas – 6 tūkst. Lt.

Iš jų savivaldybės

Iš jų ūkinės
komercinės

Iš jų rėmėjų ir kitų
šaltinių

4,187
4,187

0
0

3,4
3,4

0
0

0,787
0,787

0

0

0

0

0

Dovilų seniūnija
Ketvergių sporto klubas „Nika“
Sporto klubas „Dovilai“
Jojimo sporto klubas „Ţemaičiai“

4,03
3,53
0,5
0

0
0
0
0

2,03
1,53
0,5
0

0
0
0
0

2
2
0
0

Endriejavo seniūnija
Sportinis techninis klubas „Stumbras“

3,4
3,4

0
0

3,4
3,4

0
0

0
0

Eil.
Nr.

Sporto klubas

1.
1.1.

Agluonėnų seniūnija
Agluonėnų sporto klubas „Agluona“

2.

Dauparų-Kvietinių seniūnija
(nėra registruotų)

3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.

Viso pajamų,
tūkst. Lt.

Iš jų valstybės
(apskrities)

1.3.2.1 lentelė. Klaipėdos r. sporto klubų 2009 m. veiklos finansinės atskaitos
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Iš jų savivaldybės

Iš jų ūkinės
komercinės

Iš jų rėmėjų ir kitų
šaltinių

50,47
3,99
6
6,5
1,63

4,1
0
0
3,6
0

15,66
2,99
0
2,19
1,63

1
1
0
0
0

29,71
0
6
0,71
0

1,46
2,66

0
0

1,46
2,66

0
0

0
0

3,35
0
22,69
2,19

0
0
0,5
0

0,35
0
2,19
2,19

0
0
0
0

3
0
20
0

Viso pajamų,
tūkst. Lt.

Eil.
Nr.

Iš jų valstybės
(apskrities)
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Sporto klubas

Gargţdų seniūnija
Gargţdų miesto kultūrizmo klubas „Viktorija“
Gargţdų lauko teniso klubas „Setas“
Gargţdų šachmatų klubas „Mintis“
Gargţdų mėgėjiškos ir sportinės ţūklės klubas
5.4.
„Pyla“
5.5. Sporto klubas „Ritmas“
Gargţdų miesto sunkiosios atletikos klubas
5.6.
„Samsonas“
5.7. Sporto klubas „Gargţdų taškas“
5.8. „Garizda“ sveikuolių klubas
5.9. Automobilių sporto klubas „Ţaibas“
5.10. Ledo ritulio klubas „Gargţdų ledţinga“
5.
5.1.
5.2.
5.3.

6.
6.1.

Judrėnų seniūnija
Sporto klubas „Judrė“

1,6
1,6

0
0

1,6
1,6

0
0

0
0

7.

Kretingalės seniūnija
(nėra registruotų)

0

0

0

0

0

8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

Priekulės seniūnija
Sporto klubas „Priekulės ţirgai“
Sporto klubas „Vingis“
Lauko teniso sporto veteranų klubas „Kliošys“
Drevernos sporto klubas „Pamarys“
VšĮ Drevernos poilsio ir sporto klubas

38,67
9,05
2,72
3,5
3,4
20

4,32
0,4
0,42
3,5
0
0

15,35
3,65
2,3
0
3,4
6

8
2
0
0
0
6

11
3
0
0
0
8

9.
9.1.

Sendvario seniūnija
Sporto klubas „Sendvaris“

4,3
4,3

1,8
1,8

2,5
2,5

0
0

0
0

10.

Veivirţėnų seniūnija
(nėra registruotų)

0

0

0

0

0

1,73
0
1,73
108,387

0
0
0
10,22

1,73
0
1,73
45,67

0
0
0
9

0
0
0
43,497

11. Vėţaičių seniūnija
11.1. Vaido Meškio sporto klubas
11.2. Vėţaičių seniūnijos sporto klubas „YES“
Iš viso:

Šaltinis: Sporto klubų veiklos ataskaitos
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1.3.2.1 pav. Klaipėdos r. sporto klubų 2009 m. veiklos finansavimo struktūra
9,4%

40,1%

42,1%

8,3%
Pajamos iš valstybės

Pajamos iš savivaldybės

Pajamos iš ūkinės komercinės veiklos

Pajamos iš remėjų ir kitų šaltinių

Šaltinis: Sporto klubų veiklos ataskaitos

Kitos rajono sporto organizacijos. Išanalizavus BĮ Sporto centro, BĮ Vaikų ir jaunių
sporto mokyklos ir VšĮ Gargţdų futbolo pateiktas finansines veiklos ataskaitas, matyti, jog 2009 m.
bendros jų pajamos sudarė 2.559,52 tūkst. Lt. BĮ Sporto centro ir BĮ Vaikų ir jaunių sporto
mokyklos didţiąją pajamų dalį sudarė savivaldybės asignavimai, atitinkamai 335,7 ir
784,9 tūkst. Lt, arba 83 ir 96 proc. visų jų pajamų. Tuo tarpu VšĮ Gargţdų futbolo pagrindinės
pajamos (815,17 tūkst. Lt) buvo sudarytos iš pajamų, gautų iš rėmėjų ir kitų šaltinių, tai sudarė
61 proc. Bendra sporto įmonių ir įstaigų veiklos finansavimo struktūra pateikiama 1.3.2.2 paveiksle.

404,7
821,2
1.333,62
Iš viso: 2.559,52

Iš jų rėmėjų ir kitų
šaltinių

BĮ Sporto centras
BĮ Vaikų ir jaunių sporto mokykla
VšĮ Gargţdų futbolas

Iš jų ūkinės
komercinės

1.
2.
3.

Iš jų savivaldybės

Sporto VšĮ, savivaldybės sporto padalinys,
švietimo padalinio SMĮ

Iš jų valstybės
(apskrities)

Eil.
Nr.

Viso pajamų,
tūkst. Lt.

1.3.2.2 lentelė. Klaipėdos r. sporto įmonių ir įstaigų 2009 m. veiklos
finansinės atskaitos

7,2
0,3
1,45
8,95

335,7
784,9
467
1.587,6

59
32,7
50
141,7

2,8
3,3
815,17
821,27

Šaltinis: Sporto įmonių ir įstaigų veiklos ataskaitos
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1.3.2.2 pav. Klaipėdos r. sporto įmonių ir įstaigų 2009 m. veiklos
finansavimo struktūra
0,3%

32,1%

62,0%
5,5%

Pajamos iš valstybės

Pajamos iš savivaldybės

Pajamos iš ūkinės komercinės veiklos

Pajamos iš remėjų ir kitų šaltinių

Šaltinis: Sporto įmonių ir įstaigų veiklos ataskaitos

Išanalizavus sporto organizacijų finansines veiklos ataskaitas, daromos šios išvados ir
rekomendacijos:
-

-

2009 m. sporto klubai didžiąją dalimi buvo finansuoti savivaldybės ir rėmėjų bei
kitų šaltinių lėšomis. Rekomenduojama didinti klubų komercinės veiklos
apimtis. Nario mokesčio įvedimas galėtų būti vienas iš pajamų didinimo būdų.
BĮ Sporto centro ir BĮ Vaikų ir jaunių sporto mokyklos pagrindinės pajamos
buvo iš savivaldybės asignavimų, tuo tarpu VšĮ Gargždų futbolo – iš rėmėjų ir
kitų šaltinių. Atsižvelgus į labai menką pirmų dviejų įvardytų organizacijų
gautą finansavimą iš rėmėjų, rekomenduojama savivaldybei sukurti
priemones, kurios būtų nukreiptos į sąlygų šiai paramai gauti suformavimą.
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1.3.3 Savivaldybės finansinė parama sporto organizacijoms ir sportininkams

Finansinė parama sporto klubams. Siekiant suteikti finansinę paramą
nevyriausybinėms organizacijoms, kurios skatina ir populiarina gyventojų fizinį aktyvumą, kūno
kultūrą bei sportą rajone, savivaldybė kartą per metus organizuoja konkursą „Bendruomenės
uţimtumas sportu“, kuris orientuotas į neprofesionalius sportininkus. Konkurso nuostatuose
(2009 m. galiojo Savivaldybės tarybos 2007 11 29 d. sprendimu Nr. T11-337 patvirtinti nuostatai,
nuo 2010 m. pradţios Savivaldybės tarybos 2010 02 25 d. sprendimu Nr. T11-72 buvo patvirtintas
jų atnaujinimas, kuris yra analizuojamas), nurodomi šie pagrindiniai projektu siekiami įgyvendinti
uţdaviniai:
-

Skatinti rajono bendruomenės fizinį aktyvumą ir uţimtumą sportu seniūnijose
(prioritetinis);
Remti rajono bendruomenės dalyvavimą rajoninėje sporto veikloje;
Skatinti neįgaliųjų sportą.

Projektas numato maksimalią 5.000 Lt paramą organizacijai, kurią galima panaudoti
transporto nuomos ir kelionės išlaidų apmokėjimui, nedidelės vertės sporto inventoriaus ir kitų
prekių įsigijimui, sporto salių, aikščių ir garso aparatūros nuomai, labai maţos vertės ryšio išlaidų
padengimui, startiniams mokesčiams bei teisėjų ar sekretoriato apmokėjimui uţ darbą. 2009 m. šį
konkursą laimėjo 27 organizacijos, jos pasidalino 36,5 tūkst. Lt (1.3.3.1 lentelė). 97,8 proc. skirtos
paramos buvo įsisavinta.
Tarp finansinės paramos gavėjų buvo 12 sporto klubų, kurie pasidalino 22,3 tūkst. Lt, 8
bendruomenės – 7,8 tūkst. Lt bei 7 kitos organizacijos – 6,4 tūkst. Lt. Daugiausia pinigų atiteko
sporto klubams „Agluona“, „Pamarys“ ir „Stumbras“ – po 3.400 Lt, gauta parama sudarė 9,3 proc.
visos skirtos paramos. Antkopčio kaimo bendruomenė neįsisavintą gautą paramą 2010 m. grąţino.
Svarbu atkreipti dėmesį, jog 7 sporto klubams („Agluona“, „Doviliai“, „Stumbras“, „Pyla“, „Judrė“,
„Vingis“ ir „Pamarys“) ši finansinė parama sudarė nuo 80 iki 100 proc. visų gautų pajamų per
metus.

1.3.3.1 lentelė. Klaipėdos r. sav. 2009 m. konkurso „Bendruomenės
uţimtumas sportu“ laimėtojų sąrašas

Eil.
Gavėjas
Nr.
1.
Agluonėnų sporto klubo „Agluona“ projektas „Dalyvauji – jau laimi“
2.
Asociacijos „Dauparų bendruomenės“ projekto „Tvirtas kūnas, geras
būdas – laimingas ir sveikas ţmogus“
3.
Asociacijos „Dovilų bendruomenės“ projektas „Aš ir tu – sportuokime
kartu!“
4.
Asociacijos „Šaltupė“ projektas „Bendruomenės uţimtumas sportu“
5.
Balsėnų bendruomenės projektas „Laisvalaikis sportui“
6.
Broţių bendruomenės projektas „Sportas – amţiui ne riba“
7.
Dovilų sporto klubo „Dovilai“ projektas „Stiprybė“

Suma,
Lt
3.400

Procentinė dalis
9,3%

1.400

3,8%

500

1,4%

1.000
800
800
500

2,7%
2,2%
2,2%
1,4%
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Eil.
Suma,
Gavėjas
Nr.
Lt
8.
Drevernos sporto klubo „Pamarys“ projektas „Sportuokime visi“
3.400
9.
Kultūrizmo klubo „Viktorija“ projektas „Populiariausi tradiciniai SK
1.300
„Viktorija“ sportiniai renginiai“
10. Gargţdų miesto sunkiosios atletikos klubo „Samsonas“ projektas
1.200
„Sportas – tai laisvalaikis ir draugai“
11. Gargţdų parapijos šeimos centro projektas „Lyg ant sparnų“
700
12. Girininkų kaimo bendruomenės projektas „Sportas – sveikatos šaltinis“
1.000
13. Klaipėdos rajono Antkopčio kaimo bendruomenės centro projektas
800
„Sportas – sveikata“
14. Kvietinių bendruomenės centro projektas „Laisvas laikas – sportui“
800
15. Lapių bendruomenės centro projektas „Sportuok, bendrauk, stiprėk“
2.000
16. Gargţdų mėgėjiškos ir sportinės ţūklės klubo „Pyla“ projektas
900
„Laisvalaikis su meškere“
17. Plikių kultūros klubo „Eketė“ projektas „Op, op – nesustok!“
500
18. Sporto klubo „Nika“ projektas „Sportas – sveikata“
800
19. Sportinio – techninio klubo „Stumbras“ projektas „Sportas ir jaunam, ir
3.400
senam“
20. Sporto klubo „Judrė“ projektas „Sportas – sveikatos šaltinis“
1.600
21. Sporto klubo „Sendvario“ projektas „Sveikame kūne – sveika siela“
2.500
22. Sporto klubo „Vingis“ projektas „Sportas – sveikata ir pramoga“
2.300
23. Stepono Dariaus vaikų skraidymo mokyklos projektas „Skrydţio
800
pojūtis“
24. Tilvikų kaimo bendruomenės projektas „Sportuokime kartu“
900
25. Veivirţėnų bendruomenės projektas „Sveikas ţmogus sveikoje
700
bendruomenėje – 3“
26. Vėţaičių sporto klubo „YES“ projektas „Jaunystė, energija, sveikata
1.000
2009“
27. Visuomeninės organizacijos Girkalių bendruomenės centro projektas
1.500
„Sportas visiems 2009“
Iš viso: 36.500

Procentinė dalis
9,3%
3,6%
3,3%
1,9%
2,7%
2,2%
2,2%
5,5%
2,5%
1,4%
2,2%
9,3%
4,4%
6,8%
6,3%
2,2%
2,5%
1,9%
2,7%
4,1%

Šaltinis: Klaipėdos r. sav. administracija

Savivaldybė kasmet taip pat organizuoja sporto rėmimo konkursą „Parama sportui“. Šis
konkursas orientuotas į profesionalius sportininkus. Jo nuostatuose (2009 m. galiojo Savivaldybės
tarybos 2007 11 29 d. sprendimu Nr. T11-338 patvirtinti nuostatai, nuo 2010 m. pradţios
Savivaldybės tarybos 2010 02 25 d. sprendimu Nr. T11-73 buvo patvirtintas jų atnaujinimas, kuris
yra analizuojamas), nurodomi šie siektini projekto uţdaviniai:
-

Skatinti respublikinių ar apskrities bei Lietuvos mastu vykdomų sporto renginių
organizavimą Klaipėdos rajone (prioritetinis);
Skatinti rajono bendruomenės narių dalyvavimą respublikiniu, Lietuvos ar
apskrities mastu vykdomuose sporto renginiuose.

Konkurso „Parama sportui“ gautų lėšų panaudojimo kryptingumas atitinka tuos pačius
principus kaip ir konkurso „Bendruomenės uţimtumas sportu“ atveju. 2009 m. „Parama sportui“
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konkursą laimėjo 12 organizacijų, bendra paramos suma sudarė 21,9 tūkst. Lt (1.3.3.2 lentelė).
82,4 proc. šios paramos buvo įsisavinta. Paramą pasidalino 11 sporto klubų (bendra paramos suma
– 20.878 Lt), iš kurių 7 buvo Gargţdų seniūnijoje, bei 1 mokykla (gauta lėšų suma – 1.022 Lt).
Didţiausia paramos lėšų dalis atiteko sporto klubo „Priekulės ţirgai“ projektui „Ţirginio sporto
populiarinimas“ – 3.650 Lt, tai sudarė 16,7 proc. visų lėšų, skirtų šiam konkursui finansuoti. Vaido
Meškio sporto klubas gautos paramos nepanaudojo, tad 2010 m. ją grąţino. Sporto klubas
„Viktorija“ 2010 m. grąţino 500 Lt, nes lėšos buvo panaudotos ne pagal paskirtį. 2 sporto klubams
(„Ritmas“ ir „Gargţdų ledţinga“) ši finansinė parama sudarė 100 proc. visų gautų per metus gautų
pajamų.

1.3.3.2 lentelė. Klaipėdos r. sav. 2009 m. konkurso „Parama sportui“
laimėtojų sąrašas

Eil.
Suma,
Gavėjas
Nr.
Lt
1.
Gargţdų miesto kultūrizmo klubo „Viktorija“ projektas „Mes
2.190
laimėsime“
2.
Gargţdų miesto sunkiosios atletikos klubo „Samsonas“ projektas
1.460
„Sportas – tai jėga“
3.
Gargţdų mėgėjiškos ir sportinės ţūklės klubo „Pyla“ projektas „Lietuvos
730
sportinės ţūklės klubų lyga“
4.
Klaipėdos rajono automobilių sporto klubo „Ţaibas“ projektas
2.190
„Autokrosas Gargţdai 2009“
5.
Klaipėdos rajono šachmatų klubo „Mintis“ projektas „Lavink mąstymą
2.190
ţaisdamas šachmatais bei šaškėmis“
6.
Ketvergių sporto klubo „Nika“ projektas „Sportas – sveikata“
730
7.
Ledo ritulio klubo „Gargţdų ledţinga“ projektas „Tobulumui ribų nėra –
2.190
ledo ritulys taip pat jėga 2009!“
8.
Sporto klubo Priekulės ţirgai projektas „Ţirginio sporto populiarinimas“
3.650
9.
Sporto klubo „Ritmas“ projektas „Per judėjimą – į asmenybės laisvę“
1.460
10. Stepono Dariaus vaikų skraidymo mokyklos projektas „Jaunųjų skrajūnų
1.022
varţybos“
11. Vaido Meškio sporto klubo projektas „Krepšinis, judėjimas, sportas
3.358
2009“
12. Vėţaičių sporto klubo „YES“ projektas „Jaunystė, energija, sveikata
730
2009“
Iš viso: 21.900

Procentinė dalis
10,0%
6,7%
3,3%
10,0%
10,0%
3,3%
10,0%
16,7%
6,7%
4,7%
15,3%
3,3%

Šaltinis: Klaipėdos r. sav. administracija

Siekiant suteikti finansinę paramą Klaipėdos r. sav. administracijos struktūriniams,
struktūriniams-teritoriniams padaliniams, Klaipėdos r. registruotoms VšĮ, asociacijoms, kitoms
nevyriausybinėms organizacijoms ir biudţetinėms įstaigoms, kurios dalyvauja tarptautiniuose
sporto projektuose, savivaldybė kartą per metus organizuoja konkursą „Tarptautinis
bendradarbiavimas“. Konkurso nuostatuose (patvirtinti Savivaldybės tarybos 2007 03 29 d.
sprendimu Nr. T11−120) nurodomi šie remiami tarptautiniai sporto projektai:
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-

Projektai, kurie sudaro palankias sąlygas tarptautines varţybas rengti Klaipėdos
rajono teritorijoje;
Projektai, kurie sudaro palankias sąlygas Klaipėdos rajono sportininkams, sporto
komandoms dalyvauti uţsienyje vykstančiose varţybose;
Projektai, kurie didina sporto organizacijų tarptautinių susitikimų, bendrų
projektų skaičių;
Projektai, kurie sudaro galimybę sporto treneriams, kūno kultūros mokytojams
bei kitiems kūno kultūros ir sporto srityje dirbantiems specialistams dalyvauti
tarptautiniuose seminaruose, mokymuose, kursuose ar renginiuose.

Finansuojamos visos su projektu susijusios išlaidos, tačiau finansuojamos tik tos
projektų veiklos, kurių nebuvo galima iš anksto numatyti ir/ar kurioms nebuvo skirtas finansavimas
iš Savivaldybės biudţeto. Jeigu projekte kaip pareiškėjai ar projekto partneriai dalyvauja Klaipėdos
rajono savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai, struktūriniai-teritoriniai padaliniai,
finansuojama iki 100 proc. bendrosios projekto vertės, kitais atvejais – iki 50 proc. 2009 m. šį
konkursą laimėjo 3 organizacijos, jos pasidalino 20,77 tūkst. Lt (buvo numatyta skirti 21,9 tūkst. Lt,
tačiau asignavimas buvo sumaţintas). 100 proc. paramos buvo įsisavinta. Laimėtojų sąrašas
pateiktas 1.3.3.3 lentelėje. Didţiausią finansavimą šiuo konkursu gavo VšĮ Gargţdų Futbolas –
8.000 Lt.

1.3.3.3 lentelė. Klaipėdos r. sav. 2009 m. konkurso „Tarptautinis
bendradarbiavimas“ laimėtojų sąrašas

Eil.
Suma,
Gavėjas
Nr.
Lt
1.
Klaipėdos r. sav. BĮ Vaikų ir jaunių sporto mokyklos projektas
2.770
„Sunkiaatlečiai Europoje“
2.
Klaipėdos r. sav. BĮ Vaikų ir jaunių sporto mokyklos projektas „O mes
4.000
vaikai, o mes - pasaulis“
3.
VšĮ Gargţdų futbolas projektas „Bangelė 99 ir Bangelė 96 vaikų futbolo
8.000
grupių dalyvavimas tarptautiniame futbolo turnyre Linz mieste“
4.
VšĮ Drevernos poilsio ir sporto klubo projektas „Tarptautinės jojimo
6.000
konkūrų varţybos „Gargţdų taurė 2009“
Iš viso: 20.770

Procentinė dalis
13,3%
19,3%
38,5%
28,9%

Šaltinis: Klaipėdos r. sav. administracija

Analizuojamu periodu sporto klubas „Gargţdų taškas“ gavo 350 Lt savivaldybės
paramą steigimosi išlaidoms kompensuoti.
Finansinė parama perspektyviems sportininkams. Siekiant paremti rajono
perspektyviausius jaunuosius (16-23 m.) sportininkus, savivaldybė kasmet organizuoja „Jaunosios
viltys“ konkursą. Šiems sportininkams, kurių skaičius negali viršyti 4 asmenų ir kiekvienas iš jų turi
atstovauti skirtingą sporto šaką, skiriama metinė stipendija. Kandidatus stipendijai gauti siūlo
Klaipėdos r. sav. BĮ Vaikų ir jaunių sporto mokyklos direktorius. Konkurso nuostatuose (2009 m.
galiojo Savivaldybės tarybos 2005 09 29 d. sprendimu Nr. T11-258 patvirtinti nuostatai, 2010 m.
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Savivaldybės tarybos 2010 06 30 d. sprendimu Nr. T11-462 buvo patvirtintas jų atnaujinimas, kuris
yra analizuojamas) nurodomos šios prioritetinės sportininkų grupės:
-

Lietuvos (įvairių amţiaus grupių) rinktinių nariams;
Sportininkams, iškovojusiems 1-6 vietas Pasaulio ir Europos čempionatuose;
Sportininkams, iškovojusiems 7-10 vietas Pasaulio ir Europos čempionatuose.

Prioritetas, skiriant stipendiją, teikiamas olimpinių sporto šakų atstovams. 2009 m.
konkursą laimėjo 4 asmenys, jiems buvo skirta po 200 Lt mėnesinės stipendijos, tad konkursui
finansuoti savivaldybė šiems metams skyrė 9,6 tūkst. Lt. 100 proc. paramos buvo įsisavinta.
Laimėtojai buvo šie:
-

Sunkiaatletis Edgaras Vincevičius, Vaikų ir jaunių sporto mokyklos auklėtinis;
Lengvaatletis Šarūnas Banevičius, Vaikų ir jaunių sporto mokyklos auklėtinis;
Stalo tenisininkė Auksė Gecevičiūtė, Vaikų ir jaunių sporto mokyklos auklėtinė;
Rankų lenkikė Rasa Sakerytė, sporto klubo „Viktorija“ narė.

Finansinė parama sporto įstaigoms, savivaldybės sporto padaliniams ir švietimo
padalinio SMĮ. 2009 m. savivaldybė skyrė 341,5 tūkst. Lt paramą BĮ Sporto centrui pagal Kūno
kultūros ir sporto plėtros programos 1.1 uţdavinį „Uţtikrinti Klaipėdos rajono savivaldybės BĮ
Sporto centro veiklą“ (1.3.1.1 lentelė). BĮ Vaikų ir jaunių sporto mokykla 784,9 tūkst. Lt
finansavimą gavo pagal Ţinių visuomenės plėtros programos 1.2.1 priemonę „Neformaliojo
ugdymo programų įgyvendinimas neformaliojo ugdymo įstaigose“. VšĮ Gargţdų futbolas dalį
finansavimo (80 tūkst. Lt) gavo pagal Kūno kultūros ir sporto plėtros programos 3.1.4 priemonę
„VšĮ Gargţdų futbolo komandų dalyvavimas Lietuvos futbolo federacijos pirmenybėse, Lietuvos
jaunių sporto ţaidynėse, rajoninių futbolo pirmenybių organizavimas“, o kitą dalį (408,8 tūkst. Lt)
gavo pagal Ţinių visuomenės plėtros programos 2.1.2 priemonę „Jaunųjų futbolininkų ugdymo
programos įgyvendinimas“. Visos neįsisavintos lėšos 2010 m. buvo grąţintos į savivaldybės
biudţetą.
Išanalizavus esamus sporto organizacijų ir perspektyvių sportininkų finansavimo
modelius, galima daryti šias išvadas:
-

-

-

2009 m. savivaldybės finansinę paramą gavo ir įsisavino 19 iš 24 aktyvią veiklą
rajone vykdančių sporto klubų. Nemažai jų daliai tai buvo pagrindinės pajamos.
Rekomenduojama nekeisti sporto klubų finansavimo modelio, nes dabartinis
užtikrina jų tęstinumą ir konkurenciją, o tai, savo ruožtu, skatina teikiamų
paslaugų kokybės augimą. Taip pat rekomenduojama organizuoti papildomą
konkursą, kuriuo sporto klubai galėtų gauti finansinę paramą organizuodami
reprezentacinius renginius.
2009 m. savivaldybė asignavo 1.615,2 tūkst. Lt BĮ Sporto centrui, BĮ Vaikų ir
jaunių sporto mokyklai bei VšĮ Gargždų futbolui. Ne visos lėšos buvo įsisavintos.
Atsižvelgiant į pastarąjį faktą, rekomenduojama sukurti sistemą, kuri skatintų
įsisavinti visas gautas lėšas.
2009 m. savivaldybė finansiškai parėmė 4 perspektyviausius sportininkus,
skirdama jiems metines stipendijas, kurių bendra suma – 9,6 tūkst. Lt.
Rekomenduojama prailginti stipendijų skyrimo laikotarpį taip suteikiant
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perspektyviems sportininkams garantijas tobulėti. Taip pat rekomenduojama
didinti asignavimą šiam konkursui, taip sudarant sąlygas jį laimėti didesniam
asmenų skaičiui.

91

Klaipėdos rajono sporto plėtros strategija

1.4 Valdymo struktūra
Sporto organizacijų atskaitomumas ir finansavimas. BĮ Vaikų ir jaunių sporto
mokykla ir VšĮ Gargţdų futbolas (Jaunųjų futbolininkų ugdymo programa) savo veiklos programas
derina su Švietimo skyriumi ir jas teikia Klaipėdos r. sav. tarybai. Jaunųjų futbolininkų ugdymo
programa papildomai yra tvirtinama Klaipėdos r. sav. taryboje. BĮ Sporto centras, VšĮ Gargţdų
futbolas (Aukšto meistriškumo futbolininkų mokymo programa) ir VšĮ Gargţdų krepšinis savo
veiklos programas derina su Vyr. specialistu sporto plėtrai ir jas taip pat tvirtina Savivaldybės
taryboje. Rajone registruoti sporto klubai tiesiogiai nėra niekam pavaldūs, tačiau Sporto klubo
veiklos ataskaitas, patvirtintas Kūno kultūros ir sporto departamento, teikia BĮ Sporto centrui. Jei
klubas (ar kita organizacija) gauna paramą iš konkursų „Bendruomenės uţimtumas sportu“,
„Parama sportui“, „Jaunosios viltys“ ar „Tarptautinis bendradarbiavimas“, veiklos ataskaitos dėl
tinkamai įsisavintų lėšų yra teikiamos Vyr. specialistui sporto plėtrai. Švietimo skyrius ir
Vyr. specialistas sporto plėtrai savo veiklos ataskaitas, savo ruoţtu, teikia Administracijos
direktoriui. Ţinių visuomenės ir Kūno kultūros ir sporto plėtros programų ataskaitos yra teikiamos
Savivaldybės tarybai. Principinė Klaipėdos r. sporto organizacijų atskaitomumo schema
pavaizduota ţemiau esančiame 1.4.1 paveiksle.

1.4.1 pav. Sporto organizacijų atskaitomumo schema Klaipėdos r. 2010 m.

Administracijos
direktorius

Vyr. specialistas
(sporto plėtrai)

Švietimo skyrius

Klaipėdos r. vaikų ir
jaunių sporto mokykla

VšĮ Gargţdų futbolas
(Jaunųjų futbolininkų
mokymo programa)

Klaipėdos r. sav. BĮ
Sporto centras

VšĮ Gargţdų futbolas (Aukšto
meistrikškumo futbolininkų
mokymo programa)

VšĮ Gargţdų krepšinis

Klaipėdos rajono
teritorijoje registruoti
sporto klubai

Šaltinis: Klaipėdos r. sav. administracija

Finansavimo būdas bei jo dydis BĮ Sporto centrui, BĮ Vaikų ir jaunių sporto mokyklai,
VšĮ Gargţdų futbolui ir VšĮ Gargţdų krepšiniui yra parenkamas Savivaldybės tarybos sprendimu.
Metų gale šios institucijos savo veiklos ataskaitas teikia Savivaldybės tarybai. Sporto klubai
pagrindinę savivaldybės finansinę paramą gauna per organizuojamus minėtus keturis sporto
skatinimo konkursus.
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Sporto organizacijų vadovų skyrimas ir rinkimas. Sporto organizacijų valdymą
dalinai identifikuoja vykdoma šių organizacijų vadovų skyrimo politika. Priklausomai nuo
organizacijos tipo, skiriasi ir vadovų skyrimo ar rinkimo principai:
-

-

Biudţetinių įstaigų Sporto centro ir Vaikų ir jaunių sporto mokyklos vadovus
skiria Savivaldybės taryba.
VšĮ Gargţdų krepšinio ir VšĮ Gargţdų futbolo vadovus skiria visuotinis narių
susirinkimas. Renkant VšĮ Gargţdų futbolo vadovą, savivaldybė, kaip dalininkė,
turi 34 proc. balsavimo teisę. Tuo tarpu VšĮ Gargţdų krepšinis yra privatus
klubas ir savivaldybė neturi balsavimo teisės renkant šios organizacijos vadovą.
Rajone registruotų sporto klubų vadovus renka nariai visuotinių narių
susirinkimų metu.

Valdymo struktūros tobulinimas. Sporto organizacijų atskaitomybės, finansavimo ir
vadovų skyrimo principai nesudaro sąlygų tinkamai ir tikslingai įvertinti esamos valdymo
struktūros. Siekiant objektyviai įvertinti valdymo struktūros tobulinimo galimybes ir kryptingumą,
rekomenduojama parengti Sportinės veiklos organizavimo ir valdymo struktūros optimizavimo
planą, kuriame būtų detaliai išnagrinėta visų rajone veikiančių sporto organizacijų veikla,
tarpusavio ryšiai ir sporto organizacijų struktūros integruotumo lygis. Šį planą galėtų sudaryti šios
dalys:
-

Rajono sporto organizacijų veiklos-valdymo efektyvumo analizė;
Rajono sporto organizacijų finansavimo panaudojimo efektyvumo analizė;
Rajono sporto organizacijų valdymo efektyvumo ir pasiekimų vertinimas,
numatant rodiklių sistemą. Pastarąją galėtų vertinti komisija, sudaryta iš mero
(ar vicemero), sporto specialisto ir atstovų iš Švietimo ir Socialinės rūpybos
skyrių bei iš Teisėsaugos ir Medicinos sektorių. Galimi vertinimo kriterijai:
o Įdiegta kokybės vadybos sistema;
o Vykdoma motyvacinė sistema;
o Personalo kvalifikacijos kėlimo galimybės;
o Pasaulinio lygio gerosios praktikos metodų taikymas;
o Dalyvavimas tarptautinėje veikloje, tarptautinių renginių skaičius;
o Sukurtas įstaigos strateginis veiklos planas;
o Privataus kapitalo procentas bendrame organizacijos biudţete;
o Neformalaus ugdymo kriterijus (vaikų skaičius, rinktinių narių skaičius,
profesionalių sportininkų skaičius ir pan.);
o Masiškumo kriterijus (masinių renginių skaičius vaikams ir suaugusiems,
vasaros stovyklų skaičius ir pan.);
o Uţimtumo-prevencijos kriterijus (vaikų su specialiais poreikiais ugdymas).

Sporto veiklos organizavimo ir valdymo struktūros optimizavimo planas turėtų apimti
šias rajono sporto organizacijas – BĮ Sporto centrą, BĮ Vaikų ir jaunių sporto mokyklą, VšĮ Gargţdų
futbolą ir VšĮ Gargţdų krepšinį. Šios organizacijos yra pagrindinės vykdančios su sportu susijusią
veiklą rajone, kurių pagrindinis finansavimo šaltinis – savivaldybės asignavimai (ne konkurso
būdu). Taikomas tiesioginis lėšų skyrimas sąlygoja poreikį nustatyti, kaip efektyviai ir tikslingai
šios lėšos yra naudojamos.
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Išanalizavus sporto organizacijų valdymo principus, galima daryti šias išvadas:
-

-

BĮ Sporto centras, BĮ Vaikų ir jaunių sporto mokykla, VšĮ Gargždų futbolas ir
VšĮ Gargždų krepšinis savo veiklos programas derina su Švietimo skyriumi bei
Vyr. specialistu sporto plėtrai ir jas tvirtina Savivaldybės taryba. Sporto klubų
veiklos programos nėra derinamos.
Rekomenduojama palikti esamą sporto organizacijų vadovų skyrimo modelį.
Sporto organizacijų valdymo struktūros tobulinimo galimybes turėtų
identifikuoti rekomenduojamas parengti sportinės veiklos organizavimo ir
valdymo struktūros optimizavimo planas.
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2

SPORTO PLĖTROS VIZIJA

Klaipėdos rajonas – sveikų ir fiziškai aktyvių gyventojų kraštas, kuriame sudarytos puikios mėgėjiško ir profesionalaus sporto sąlygos,
uţtikrintas sporto infrastruktūros ir paslaugų prieinamumas.

3

SPORTO PLĖTROS STRATEGIJOS PRIEMONIŲ PLANAS

I. PRIORITETAS. SPORTO VAIDMENS RAJONE DIDINIMAS
Priemonė

Atsakingas
vykdytojas

Įgyvendinimo
laikotarpis

Pasiekimo rodiklis

1. TIKSLAS. DIDINTI ĮVAIRIŲ RAJONO GYVENTOJŲ GRUPIŲ ĮSITRAUKIMĄ Į
SPORTĄ, KURIANT PALANKIĄ SPORTAVIMO IR SVEIKATOS STIPRINIMO APLINKĄ

Išaugęs sportuojančių gyventojų skaičius.

1.1. uţdavinys. Kurti naują ir modernizuoti esamą sporto infrastruktūrą bei didinti vystomų
sporto šakų įvairovę

Sukurta ir modernizuota infrastruktūra; išaugęs vystomų
sporto šakų skaičius.

Klaipėdos
rajono
1.1.1. Atnaujinti esamas ir įrengti naujas lauko sporto aikšteles ir savivaldybės
sporto aikštynus
administracija
(toliau
–
KRSA)

2011–2020 m.

Atnaujintos ir įrengtos aikštelės ir aikštynai.

2011–2013 m.

Įrengta po vieną dirbtinės dangos krepšinio ir paplūdimio
tinklinio aikštelę bei atnaujinta esama futbolo aikštelė.

Priekulės Vingio parko stadionas

KRSA
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Priemonė

Atsakingas
vykdytojas

Įgyvendinimo
laikotarpis

Pasiekimo rodiklis

Sporto aikštynas prie Kapstato eţero

KRSA

2011–2013 m.

Aptvertos esamos krepšinio aikštelės, atnaujinta šių aikštelių
danga, pakeisti vienos aikštelės krepšinio stovai. Atnaujintos
esamos lauko tinklinio aikštelės.

Veivirţos slėnio sporto aikštynas

KRSA

2011–2013 m.

Tinklinio aikštelė rekonstruota į paplūdimio tinklinio aikštelę.

Krepšinio aikštelė Minijos gatvėje, Priekulėje

KRSA

2011–2013 m.

Esama aikštelė rekonstruota į universalią asfalto dangos
krepšinio-tinklinio aikštelę.

Kretingalės parko stadionas

KRSA

2011–2013 m.

Krepšinio aikštelės danga pakeista į sintetinę, įrengta
papildoma paplūdimio tinklinio aikštelė. Futbolo aikštelė
rekonstruota į dirbtinės dangos mini futbolo aikštelę.
Atnaujinti bėgimo takai.

Krepšinio aikštelė prie Vėţaičių kultūros centro

KRSA

2011–2013 m.

Atnaujinta krepšinio aikštelės asfalto danga. Įrengtos dirbtinės
dangos teniso ir paplūdimio tinklinio aikštelės.

Sporto aikštynas Taikos g., Gargţduose

KRSA

2014–2016 m.

Atnaujinta krepšinio aikštelės asfalto danga, pakeisti krepšinio
stovai. Įrengta paplūdimio tinklinio aikštelė.

Krepšinio aikštelė Melioratorių gatvėje, Gargţduose

KRSA

2014–2016 m.

Atnaujinta krepšinio aikštelės asfalto danga, pakeisti krepšinio
stovai.

Krepšinio aikštelė Cvirkos gatvėje, Gargţduose

KRSA

2014–2016 m.

Atnaujinta krepšinio aikštelės asfalto danga, pakeisti krepšinio
stovai.

Krepšinio aikštelė Klaipėdos gatvėje, Gargţduose

KRSA

2014–2016 m.

Atnaujinta krepšinio aikštelės asfalto danga, pakeisti krepšinio
stovai.

Krepšinio aikštelė Vingio gatvėje, Gargţduose

KRSA

2014–2016 m.

Atnaujinta krepšinio aikštelės asfalto danga, pakeisti krepšinio
stovai.

Mariaus Prekevičiaus vardo krepšinio aikštelė, Gargţduose

KRSA

2014–2016 m.

Pakeista krepšinio aikštelės danga į dirbtinę.
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Atsakingas
vykdytojas

Priemonė

Įgyvendinimo
laikotarpis

Pasiekimo rodiklis

Krepšinio aikštelė Laukų gatvėje, Gargţduose

KRSA

2014–2016 m.

Atnaujinta krepšinio aikštelės asfalto danga, pakeisti krepšinio
stovai.

Krepšinio aikštelė prie Agluonėnų etnografinės sodybos

KRSA

2014–2016 m.

Atnaujinta sintetinė krepšinio aikštelės danga, pakeistos
krepšinio lentos ir aikštelę juosianti tvora, pastatyti stulpai
tenisui-tinkliniui ţaisti. Įrengta paplūdimio tinklinio aikštelė.

Agluonėnų parko sporto aikštynas

KRSA

2014–2016 m.

Atnaujintas krepšinio aikštelės pagrindas ir dalis aikštelės
sintetinės dangos. Atnaujinta tinklinio aikštelė.

Krepšinio aikštelė prie Girkalių kultūros namų

KRSA

2014–2016 m.

Rekonstruota krepšinio aikštelė į dirbtinės dangos krepšinio
aikštelę. Įrengta paplūdimio tinklinio aikštelė.

Krepšinio pusaikštė Statybininkų gatvėje, Vėţaičiuose

KRSA

2014–2016 m.

Esama krepšinio pusaikštė rekonstruota į pilnų matmenų
asfalto dangos krepšinio aikštelę.

Sporto aikštelės prie Judrėnų seniūnijos pastato

KRSA

2014–2016 m.

Pakeista krepšinio aikštelės danga į sintetinę. Viena tinklinio
aikštelė pritaikyta maţajam futbolui.

Maciuičių kaimo parkas

KRSA

2017–2020 m.

Įrengta dirbtinės dangos krepšinio aikštelė ir paplūdimio
tinklinio aikštelė.

Ţadeikių kultūros namų sporto aikštelės

KRSA

2017–2020 m.

Atnaujinta krepšinio aikštelės asfalto danga, įrengti krepšinio
stovai. Atnaujinta tinklinio aikštelė.

KRSA

2017–2020 m.

Rekonstruota esama krepšinio pusaikštė į dirbtinės dangos
krepšinio pusaikštę ir natūralios dangos futbolo aikštelę.

KRSA

2017–2020 m.

Įrengtos dirbtinės dangos krepšinio, natūralios dangos futbolo
ir paplūdimio tinklinio aikštelės.

KRSA

2017–2020 m.

Įrengtos paplūdimio tinklinio, natūralios dangos futbolo ir
asfalto dangos krepšinio aikštelės.

pagrindinės KRSA

2017–2020 m.

Atnaujinta krepšinio aikštelės asfalto danga, pakeisti krepšinio

Krepšinio pusaikštė prie buvusios Šukaičių pradinės
mokyklos
Gindulių kaimas
Krepšinio pusaikštė prie buvusios Pėţaičių pagrindinės
mokyklos
Krepšinio

aikštelė

prie

buvusios

Broţių
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Priemonė

Atsakingas
vykdytojas

Įgyvendinimo
laikotarpis

Pasiekimo rodiklis
stovai. Įrengta natūralios dangos mini futbolo aikštelė.

mokyklos
Sporto aikštelės Veivirţo gatvėje, Antkopčio kaime

KRSA

2017–2020 m.

Krepšinio aikštelė rekonstruota į asfalto dangos krepšinio
aikštelę. Futbolo aikštelė rekonstruota į natūralios dangos
futbolo aikštelę.

Krepšinio aikštelė prie buvusios Balsėnų pradinės mokyklos

KRSA

2017–2020 m.

Rekonstruota esama krepšinio aikštelė į dirbtinės dangos
krepšinio pusaikštę.

Sporto aikštynas prie Tilvikų kultūros namų

KRSA

2017–2020 m.

Tinklinio aikštelė rekonstruota į paplūdimio tinklinio aikštelę.
Krepšinio aikštelė rekonstruota į pilnų matmenų asfalto
dangos krepšinio aikštelę. Įrengta šuoliaduobė.

Slengių kaimas

KRSA

2017–2020 m.

Įrengtos dirbtinės dangos krepšinio, natūralios dangos futbolo
ir paplūdimio tinklinio aikštelės.

Sporto aikštelė Smilgynų kaime

KRSA

2017–2020 m.

Įrengta krepšinio aikštelė su galimybe ţaisti tenisą.

KRSA

2011–2020 m.

Atnaujintos sporto salės.

Policijos sporto salė

KRSA

2011–2013 m.

Atliktas sporto salės remontas.

Gargţdų „Minijos“ vidurinės mokyklos sporto salės

KRSA

2011–2013 m.

Atliktas imtynininkų ir didţiosios sporto salės remontas.
Kiekvienai salei įrengti persirengimo kambariai ir dušai.

Gargţdų „Kranto“ vidurinės mokyklos sporto salė

KRSA

2011–2013 m.

Įrengta švieslentė.

Gargţdų „Vaivorykštės“ gimnazijos sporto salė

KRSA

2011–2013 m.

Pakeista salės danga ir įrengta švieslentė.

Priekulės Ievos Simonaitytės vidurinės mokyklos sporto salė

KRSA

2014–2016 m.

Įrengta švieslentė, krepšinio lentos, gimnastikos sienelės ir
tinklinio stovai.

Dovilų pagrindinės mokyklos sporto salė

KRSA

2014–2016 m.

Atnaujinta sporto salės danga.

Agluonėnų pagrindinės mokyklos sporto salė

KRSA

2014–2016 m.

Atliktas salės remontas.

1.1.2. Atnaujinti mokyklų ir kitas sporto sales
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Priemonė

Atsakingas
vykdytojas

Įgyvendinimo
laikotarpis

Pasiekimo rodiklis

Drevernos kultūros namų salė

KRSA

2014–2016 m.

Atliktas kapitalinis salės remontas.

Ţadeikių kultūros namų salė

KRSA

2017–2020 m.

Atliktas kapitalinis salės remontas.

Endriejavo vidurinės mokyklos sporto salė

KRSA

2017–2020 m.

Atnaujinta sporto salės danga ir įrengtos krepšinio lentos.

Plikių Ievos Labutytės pagrindinės mokyklos sporto salė

KRSA

2017–2020 m.

Įrengta ventiliacijos sistema.

KRSA

2011–2020 m.

Atnaujinti stadionai ir aikštynai.

2011–2013 m.

Atnaujinta esamos krepšinio aikštelės asfalto danga, pakeisti
krepšinio stovai. Futbolo aikštelė rekonstruota į dirbtinės
dangos pilnų matmenų futbolo aikštelę. Aptverta riedutininkų
aikštelė-dviračių takas. Atnaujinti bėgimo takai.

2011–2013 m.

Tinklinio aikštelė rekonstruota į universalią asfalto dangos
tinklinio-teniso aikštelę, atnaujinta kitų aikštelių asfalto danga.
Įrengta papildoma paplūdimio tinklinio aikštelė. Atnaujinti
bėgimo takai.

2011–2013 m.

Pakeista krepšinio aikštelių danga į sintetinę, pakeisti
krepšinio stovai. Futbolo aikštelė rekonstruota į mini futbolo
aikštelę su dirbtine danga. Tinklinio aikštelė rekonstruota į
paplūdimio tinklinio aikštelę. Įrengta šuoliaduobė ir atnaujinti
bėgimo takai.

1.1.3. Atnaujinti mokyklų stadionus ir sporto aikštynus
Gargţdų „Minijos“ vidurinės mokyklos sporto aikštynas

Gargţdų „Vaivorykštės“ gimnazijos sporto aikštynas

Vėţaičių pagrindinės mokyklos sporto aikštynas

KRSA

KRSA

KRSA

Priekulės Ievos Simonaitytės vidurinės mokyklos stadionas

KRSA

2011–2013 m.

Įrengtas stadiono teritorijos drenaţas, įrengta krepšinio
aikštelė su dirbtine danga. Tinklinio aikštelė rekonstruota į
paplūdimio tinklinio aikštelę. Futbolo aikštelė rekonstruota į
dirbtinės dangos mini futbolo aikštelę. Atnaujinti bėgimo
takai.

Priekulės specialiosios mokyklos sporto aikštynas

KRSA

2011–2013 m.

Atnaujinta krepšinio aikštelės asfalto danga, pakeisti krepšinio
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Atsakingas
vykdytojas

Priemonė

Įgyvendinimo
laikotarpis

Pasiekimo rodiklis
stovai. Atnaujinta tinklinio aikštelė.

2014–2016 m.

Futbolo aikštelė rekonstruota į dirbtinės dangos mini futbolo
aikštelę. Krepšinio aikštelė rekonstruota į universalią
sintetinės dangos krepšinio-tinklinio aikštelę. Tinklinio
aikštelė rekonstruota į paplūdimio tinklinio aikštelę. Įrengta
papildoma universali sintetinės dangos krepšinio-tinklinio
aikštelė. Atnaujinti bėgimo takai.

2014–2016 m.

Pakeistos krepšinio aikštelės su sintetine danga krepšinio
lentos. Kita krepšinio aikštelė rekonstruota į universalią
krepšinio-lauko teniso aikštelę su dirbtine danga. Atnaujinta
futbolo aikštelės danga bei įrengta papildoma dirbtinės dangos
mini futbolo aikštelė. Senoji tribūna pakeista į naują.

KRSA

2014–2016 m.

Krepšinio aikštelės danga pakeista į sintetinę. Tinklinio
aikštelė rekonstruota į paplūdimio tinklinio aikštelę. Futbolo
aikštelė rekonstruota į dirbtinės dangos mini futbolo aikštelę.
Atnaujinti bėgimo takai.

Judrėnų Stepono Dariaus pagrindinės mokyklos sporto
KRSA
aikštelės

2014–2016 m.

Atlikta krepšinio aikštelės asfalto dangos renovacija. Tinklinio
aikštelė rekonstruota į paplūdimio tinklinio aikštelę.

2014–2016 m.

Įrengtas stadiono teritorijos drenaţas, atnaujinta krepšinio
aikštelės asfalto danga, pakeisti krepšinio stovai. Tinklinio
aikštelė rekonstruota į paplūdimio tinklinio aikštelę. Pakeisti
esami futbolo vartai. Atnaujinti bėgimo takai.

2014–2016 m.

Pakeisti krepšinio aikštelių stovai. Vienos krepšinio aikštelės
danga pakeista į sintetinę. Futbolo aikštelė rekonstruota į
dirbtinės dangos mini futbolo aikštelę, tinklinio aikštelė
rekonstruota į paplūdimio tinklinio aikštelę. Atnaujinti bėgimo
takai.

Dovilų pagrindinės mokyklos stadionas

KRSA

Drevernos pagrindinės mokyklos sporto aikštynas

KRSA

Endriejavo vidurinės mokyklos stadionas

Plikių Ievos
aikštynas

Labutytės

pagrindinės

Veivirţėnų gimnazijos stadionas

mokyklos

sporto

KRSA

KRSA
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Priemonė

Atsakingas
vykdytojas

Gargţdų „Minijos“ vidurinės mokyklos Jakų skyriaus sporto
KRSA
aikštynas

Įgyvendinimo
laikotarpis

Pasiekimo rodiklis

2014–2016 m.

Esama futbolo aikštelė rekonstruota į dirbtinės dangos futbolo
aikštelę. Įrengta paplūdimio tinklinio aikštelė.

Agluonėnų pagrindinės mokyklos stadionas

KRSA

2014–2016 m.

Atlikta futbolo aikštelės dangos rekonstrukcija, pakeisti
futbolo vartai. Krepšinio aikštelė perdaryta į universalią
krepšinio-tinklinio aikštelę, pakeičiant krepšinio stovus,
įrengiant tinklinio stovus. Atnaujinti bėgimo takai.

Krepšinio aikštelė prie Kretingalės pagrindinės mokyklos

KRSA

2014–2016 m.

Aptverta aikštelė, aikštelės danga pakeista į sintetinę, pakeisti
krepšinio stovai.

Kretingalės pagrindinės mokyklos Girkalių skyriaus sporto
aikštynas

KRSA

2014–2016 m.

Atnaujinta aikštelės asfalto danga, pakeistas krepšinio stovas.

Kvietinių mokyklos-darţelio sporto aikštynas

KRSA

2017–2020 m.

Krepšinio aikštelės danga pakeista į sintetinę, pakeisti
krepšinio stovai. Įrengta paplūdimio tinklinio aikštelė.

Šiūparių pagrindinės mokyklos stadionas

KRSA

2017–2020 m.

Atnaujinta krepšinio aikštelės asfalto danga. Tinklinio aikštelė
rekonstruota į paplūdimio tinklinio aikštelę. Atnaujinti bėgimo
takai.

Lapių pagrindinės mokyklos sporto aikštynas

KRSA

2017–2020 m.

Atnaujinta futbolo aikštelės natūrali danga. Tinklinio aikštelė
rekonstruota į paplūdimio tinklinio aikštelę. Įrengta
šuoliaduobė. Pastatyta sporto salė.

Vėţaičių pagrindinės mokyklos Girininkų skyriaus sporto
KRSA
aikštelės

2017–2020 m.

Tinklinio aikštelė rekonstruota į paplūdimio tinklinio aikštelę.
Krepšinio aikštelė rekonstruota į pilnų matmenų dirbtinės
dangos krepšinio aikštelę.

KRSA

2017–2020 m.

Įrengta dirbtinės dangos mini futbolo aikštelė ir asfalto dangos
krepšinio aikštelė.

KRSA

2017–2020 m.

Esama krepšinio aikštelė rekonstruota į dirbtinės dangos
krepšinio pusaikštę.

Dituvos pagrindinės mokyklos lauko aikštelė
Pašlūţmio pagrindinės mokyklos Šalpėnų skyriaus krepšinio
aikštelė
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Įgyvendinimo
laikotarpis

Pasiekimo rodiklis

KRSA

2017–2020 m.

Krepšinio aikštelės danga pakeista į sintetinę. Įrengta dirbtinės
elastinės dangos futbolo aikštelė ir lauko teniso kortai.

KRSA

2017–2020 m.

Esamos krepšinio aikštelės danga pakeista į sintetinę. Įrengti
lauko teniso kortai.

KRSA

2017–2020 m.

Atnaujinta krepšinio aikštelės asfalto danga. Atnaujinta
tinklinio aikštelė. Įrengta natūralios dangos futbolo aikštelė.

1.1.4. Pastatyti sporto kompleksą ir sukurti reikiamą materialinę
KRSA
bazę

2011–2015 m.

Pastatytas kompleksas; sukurta materialinė bazė.

1.1.5. Atnaujinti sporto įstaigų, sporto salių materialinę bazę

KRSA

2011–2020 m.

Atnaujinta materialinė bazė.

1.1.6. Atnaujinti Gargţdų stadiono bėgimo takus

VšĮ „Gargţdų
futbolas“

2011–2014 m.

Atnaujinti bėgimo takai.

Priemonė
Ketvergių pagrindinės mokyklos sporto aikštynas
Gargţdų „Minijos“ vidurinės mokyklos Gobergiškės skyriaus
sporto aikštynas
Pašlūţmio pagrindinės mokyklos sporto aikštynas

Atsakingas
vykdytojas

1.1.7. Įrengti papildomas ţiūrovų tribūnas su stogais ir VšĮ „Gargţdų
švieslente Gargţdų stadione
futbolas“

2011 m.

1.1.8. Pastatyti sporto kompleksą su manieţu ir baseinu bei VšĮ „Gargţdų
futbolo akademijos pastatą Gargţdų mieste
futbolas“

2011–2014 m.

Įrengtos tribūnos ir švieslentė.
Pastatytas kompleksas.

2. TIKSLAS. PLĖTOTI SPORTO PASLAUGAS IR VYKDYTI AKTYVIĄ SPORTO
Pagerėjusi sporto paslaugų kokybė ir apimtis.
POLITIKĄ
2.1. uţdavinys. Organizuoti sporto varţybas ir sveikatingumo renginius

Padidėjęs varţybų ir renginių skaičius.

2.1.1. Organizuoti sporto varţybas ir sveikatingumo renginius
KRSA; sporto
neformaliojo švietimo įstaigų (Sporto mokyklos) nelankantiems
įstaigos
vaikams, siekiant didinti šių moksleivių įsitraukimą į sportą

2011–2020 m.

Išaugęs moksleivių,
skaičius.

2.1.2. Uţtikrinti kasmetinių (tradicinių) sporto renginių ir KRSA; sporto
varţybų organizavimą ir finansavimą
įstaigos

2011–2020 m.

Suorganizuoti sporto renginiai; skirtas finansavimas.

dalyvaujančių

sportinėje

veikloje,
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Priemonė
2.1.3. Didinti rajoną reprezentuojančių sporto renginių skaičių

Atsakingas
vykdytojas

Įgyvendinimo
laikotarpis

KRSA; sporto
įstaigos

2011–2020 m.

Rajoną reprezentuojančių sporto renginių skaičius.

2011–2020 m.

NVO, teikiančių sporto paslaugas ir organizuojančių sporto
renginius, skaičius.

2.1.4. Didinti NVO vaidmenį organizuojant sporto renginius ir
KRSA; NVO
teikiant sporto paslaugas (privatus kofinansavimas, savanorystė)

Pasiekimo rodiklis

2.1.5. Plėtoti sportinę veiklą seniūnijose

KRSA;
seniūnijos

2011–2020 m.

Suorganizuoti sporto renginiai seniūnijose; dalyvaujančių
sporto veikloje skaičius.

2.1.6. Rengti metines sporto renginių programas

KRSA

2011–2020 m.

Parengtos programos.

2.2. uţdavinys. Skatinti sporto klubų veiklą

Pagerėjusi sporto klubų teikiamų paslaugų kokybė.

2.2.1. Finansuoti sporto klubus pagal programas (projektus),
organizuojant konkursus ir suformuojant veiklos rezultatų KRSA
pasiekimo rodiklius

2011–2020 m.

Finansuoti sporto klubai.

2.2.2. Didinti sporto klubų veiklos finansavimo šaltinių skaičių

2011–2020 m.

Išaugęs sporto klubų veiklos finansavimo šaltinių skaičius.

2011–2020 m.

Padidėjusi sporto klubų
sportuojančių skaičius.

Sporto klubai

2.2.3. Plėtoti sporto klubų paslaugas, sudarant galimybę
KRSA; sporto
seniūnijų gyventojams lankyti periodiškai atvykstančių sporto
klubai
trenerių vedamus uţsiėmimus
2.3. uţdavinys. Vykdyti darnią ir perspektyvią sporto plėtrą
2.3.1. Sukurti ir įdiegti sporto įstaigų veiklos vertinimo sistemą

apimtis;

išaugęs

Darniai ir efektyviai vykdoma sporto plėtra.
KRSA

2.3.2. Parengti Sportinės veiklos organizavimo ir valdymo
KRSA
struktūros optimizavimo planą
2.3.3. Vystyti viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimą

paslaugų

KRSA; sporto
įstaigos; NVO

2.3.4. Parengti galimybių studiją „Buriavimo sporto plėtra
KRSA
Drevernos kaime“

2011 m.

Sukurta ir įdiegta sistema.

2011–2012 m.

Parengtas planas.

2011–2020 m.

Įgyvendinti bendri projektai.

2011–2012 m.

Parengta galimybių studija.
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Priemonė

Atsakingas
vykdytojas

Įgyvendinimo
laikotarpis

Pasiekimo rodiklis

2.3.5. Parengti galimybių studiją „Skraidymo sporto vystymosi
perspektyvos Stepono Dariaus gimtinėje“

KRSA

2011–2012 m.

Parengta galimybių studija.

2.3.6. Plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą

KRSA; sporto
įstaigos; NVO

2011–2020 m.

Įgyvendinti tarptautiniai projektai; suorganizuoti tarptautiniai
renginiai.

2.3.7. Vystyti bendrojo lavinimo mokyklų ir sporto įstaigų
KRSA; sporto
bendradarbiavimą, organizuojant tarpmokyklinius sporto
ir švietimo
renginius bei didinant informacijos sklaidą apie sportą, jo naudą
įstaigos
ir galimybes

2011–2020 m.

Suorganizuoti renginiai; įvykdyta informacijos sklaida.

2.3.8. Aktyviai dalyvauti ES ar tarptautinių fondų vykdomuose
projektuose ir uţtikrinti jų finansavimą

KRSA; sporto
įstaigos; NVO

2011–2020 m.

Įgyvendintų ES projektų skaičius.

2.3.9. Skatinti sveiką ir sportišką gyvenimo būdą, vykdant KRSA; sporto
švietėjišką veiklą
įstaigos; NVO

2011–2020 m.

Įvykdytos informacinės priemonės.

2.3.10. Skatinti savanorystę sportinėje veikloje

KRSA; sporto
įstaigos; NVO

2011–2020 m.

Išaugęs savanorių, dalyvaujančių sportinėje veikloje, skaičius.

2.3.11. Skatinti ir remti neįgaliųjų sportą

KRSA; sporto
įstaigos; NVO

2011–2020 m.

Išaugęs sportuojančių neįgaliųjų, skaičius.

2.3.12. Vystyti maţiau populiarias sporto šakas

KRSA

2011–2020 m.

Išaugęs asmenų, dalyvaujančių maţiau populiarių sporto šakų
veikloje, skaičius.

3. TIKSLAS. VYSTYTI PROFESIONALŲJĮ SPORTĄ

Padidėjęs profesionalių sportininkų skaičius.

3.1. uţdavinys. Plėtoti ir remti sportinę veiklą, siekiant aukštų sporto rezultatų

Profesionalių sportininkų pasiekimai.

3.1.1. Sukurti perspektyvaus jaunimo atrankos, ugdymo ir
KRSA
rėmimo sistemą

2011–2012 m.

Sukurta sistema.

3.1.2. Teikti paramą tarptautinėse ir nacionalinėse varţybose, KRSA
draugiškuose turnyruose bei kituose sporto renginiuose

2011–2020 m.

Suteikta parama.
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Atsakingas
vykdytojas

Priemonė
dalyvaujantiems rajono sporto
komandoms ir sportininkams

klubams,

Įgyvendinimo
laikotarpis

Pasiekimo rodiklis

organizacijoms,

3.1.3. Uţtikrinti daugiametį finansavimą profesionaliems rajono
KRSA
sportininkams

2011–2020 m.

Suteiktas finansavimas.

3.1.4. Kelti sporto trenerių kvalifikaciją

KRSA; sporto
įstaigos

2011–2020 m.

Pagerėjusi trenerių kvalifikacija.

3.1.5. Pritraukti į rajoną naujų sporto specialistų

KRSA

2011–2020 m.

Pritrauktų specialistų skaičius.
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