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Klaipėdos miestas nuo 2005 metų kuria palankią aplinką
nevyriausybinėms sporto organizacijoms užtikrindamas ir nuolat
tobulindamas tinkamas jų veiklos plėtrai sąlygas


Veikia Klaipėdos miesto sporto taryba prie miesto tarybos, kurios paskirtis –
analizuoti sporto situaciją Klaipėdos mieste ir teikti siūlymus dėl fizinio aktyvumo
ir sporto situacijos gerinimo;



Savivaldybė iš dalies finansuoja sporto srities projektus ir programas (10 sričių);



Pagal nustatytą tvarką ir kriterijus neatlygintinai suteikia sporto infrastruktūrą
sporto renginiams organizuoti (tam tikrą valandų skaičių);



Yra įkurtas Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centras, kuris rūpinasi sporto
bazių priežiūra ir užimtumo tinklelio koordinavimu;



Panaudos pagrindais suteikia patalpas ar ilgalaikį turtą sportinei veiklai vykdyti;



Ieško įvairių bendradarbiavimo formų sporto infrastruktūros įrengimui, statybai ar
modernizavimui.

Savivaldybė iš dalies finansuoja NVO sporto srities
projektus ir programas šiose srityse:

3 metų
sutartys

1 metų
sutartys



Sportuojančio vaiko ugdymo programa



Futbolo sporto šakos motyvuojanti sporto krepšelio programa



Buriavimo, irklavimo, baidarių ir kanojų irklavimo sporto šakų programa



Reprezentacinių Klaipėdos miesto sporto komandų dalinis finansavimas



Klaipėdos miesto sporto šakos federacijų sportinė veikla



Klaipėdos miesto „Sportas visiems“ renginiai



Klaipėdos miesto tradiciniai tarptautiniai sporto renginiai



Klaipėdos miesto jachtų su jaunųjų buriuotojų įgulomis dalyvavimas
tarptautinėse regatose



Aukšto meistriškumo sportininkų, sulaukusių 19 ir daugiau metų,
pasirengimas ir dalyvavimas oficialiose tarptautinėse varžybose



Neįgaliųjų fizinio aktyvumo ir sporto programa

NVO finansuojamų priemonių suvestinė
2019 – 2021 metai
Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

2.

Klaipėdos miesto tradiciniai tarptautiniai
sporto renginiai
Klaipėdos miesto „Sportas visiems“

3.
4.

1.

5.
6.

Juridinių asmenų skaičius,
gaunantis lėšas pagal
finansuojamas priemones
2019
2020
2021
40
34
35
29

25

34

Klaipėdos miesto sporto šakų federacijų veikla

7

7

8

Sportuojančio vaiko ugdymo dalinis
finansavimas
Neįgaliųjų fizinio aktyvumo ir sporto

32

31

31

5

5

5

Reprezentacinių Klaipėdos miesto sporto
komandų dalinis finansavimas

4

4

3

117

106

115

Viso:

Klaipėdos sportuojančio vaiko ugdymo programa
NVO sektoriui
2014 metais vienas iš Klaipėdos sporto reformos tikslų – padidinti sportuojančių
vaikų skaičių Klaipėdos mieste įvedant sportuojančio vaiko krepšelį.

Buvo siekiama:






kad savivaldybės finansavimas „eitų“ paskui vaiką, o ne instituciją;
išgryninti sporto šakų sąrašą biudžetinėse sporto įstaigose.
išplėsti vaikų pasirinkimo galimybes sporto srityje ne tik biudžetinėse, bet ir
nevyriausybinėse sporto įstaigose;
suaktyvinti nevyriausybinių sporto organizacijų veiklą ir plėtrą, skatinti sporto
šakų (fizinio aktyvumo veiklų) įvairovę;
atskirti turto valdymo funkcijas biudžetinėse sporto įstaigose nuo ugdymo;

2014 metais finansavimą gavo 17 sporto organizacijų ir 1150 ugdytinių;
2021 metais finansavimą gavo 31 sporto organizacija ir virš 3500 ugdytinių.

Sporto krepšelius 2019 metais gavo 32 NVO sporto
organizacijos. Plėtojo 19 sporto šakų ir ugdė 3500 vaikų
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VšĮ Klaipėdos
Klaipėdos VšĮ „Klaipėdos Klaipėdos m. VšĮ "Tendance" VšĮ „Tennis VšĮ „Klaipėdos
krepšinio
sportinių šokių
regbio klubas
šokių
Star"
žingsnis"
mokykla
„Klaipėdos
akademija" klubas Gracija
kovas"
Vaikų, turinčių
5-6 MP rodiklius, skaičius 2019 m.

Vaikų, turinčių
3-4 MP rodiklius, skaičius 2019 m.

Klaipėdos
tinklinio
asociacija

Vaikų, turinčių
5-6 MP rodiklius, skaičius 2020 m.

Dailiojo
čiuožimo
klubas
„Speigas"

Fechtavimo
klubas
„Klaipėdos
riteriai“

Ledo ritulio
klubas „HC
Klaipėda"

Vaikų, turinčių
3-4 MP rodiklius, skaičius 2020 m.

PILOTINIS
PROJEKTAS
NUO
FUTBOLO SPORTO
ŠAKOS
Finansavimas motyvuojančio
krepšelio principu
Visos futbolo sporto šakos organizacijos,
atitinkančios Savivaldybės nustatytus
reikalavimus, bus finansuojamos
motyvuojančio krepšelio principu

Fizinio aktyvumo krepšelis

Sporto krepšelis

(pradedantieji ir nesiekiantys
rezultatų)

(dalyvaujantys varžybose ir
siekiantys rezultatų)

REIKALAVIMAI FUTBOLO SPORTO ŠAKOS ORGANIZACIJOMS
PRETENDUOJANČIOMS GAUTI KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS DALINĮ
FINANSAVIMĄ MOTYVUOJANČIO KREPŠELIO PRINCIPU


Sporto organizacija turi vykdyti sportinę veiklą Klaipėdos miesto teritorijoje ir veikti pagal Lietuvos Respublikos
asociacijų ar Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą;



Sporto organizacijos įstatuose turi būti nurodyta su sportu, švietimu ar ugdymu susijusi veikla. Ugdant neįgalius
vaikus – įstatuose turi būti nurodyta, kad pareiškėjas vykdo arba organizuoja neįgaliųjų fizinio aktyvumo ar sporto
veiklą;



Sporto organizacija turi būti užsiregistravusi Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR) ir suvedusi ugdytinių
duomenis į mokinių registro sistemą;



Sporto organizacija turi vykdyti sportininkų registraciją Lietuvos futbolo federacijos COMET sistemoje;



Sporto organizacija turi turėti patirties vykdant neformalųjį ar sportinį vaikų ugdymą (ne mažiau kaip 1 metai) ir
ugdyti ne mažiau kaip 100 sportuojančių asmenų Klaipėdos mieste;



Sporto organizacija turi atstovauti Klaipėdos miestą oficialiose LFF (Lietuvos futbolo federacijos), LVJUFA (Lietuvos
vaikų ir jaunių ugdymo futbolo asociacijos) arba LMFA (Lietuvos moterų futbolo asociacijos) varžybose.



Sporto organizacija turi vykdyti ir pateikti futbolo sporto šakos sportininkų ugdymo ilgalaikę programą. Programa
turi būti parengta kiekvienam sportinio ugdymo etapui, atsižvelgiant į ugdytinio amžių, fizinį, techninį ir taktinį
pasirengimą;



Sporto organizacija turi turėti ne mažiau kaip 20 proc lėšų programai įgyvendinti iš papildomų finansavimo šaltinių;



Sporto organizacija turi turėti pagal darbo ar sportinės veiklos sutartis įdarbinusi ne mažiau kaip 2 trenerius, fizinio
aktyvumo ar sporto specialistus/instruktorius, kurie teisės aktų nustatyta tvarka turi tinkamą išsilavinimą darbui su
ugdytiniais;



Sporto organizacija turi turėti galiojančius dokumentus, įrodančius galimybę naudotis sporto bazėmis, specifinėmis
ugdymo priemonėmis ir įranga reikalinga sportinio ugdymo programai įgyvendinti.

Fizinio aktyvumo krepšelis
– 19 eurų (asm./mėnesiui)
(pradedantieji ir nesiekiantys rezultatų)

FIZINIO AKTYVUMO KREPŠELIS mokamas mokiniams,
besimokantiems Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklose
iki 8 metų (vaikų grupės) ir nesiekiantiems sportinių rezultatų
iki 19 metų (neformalios grupės).
Futbolo sporto šakos ugdymo programa per fizinį aktyvumą
– programa skirta nesiekiantiems aukšto meistriškumo rezultatų,
kuria siekiama ugdyti vaiko gyvenimo įgūdžius, asmenines,
socialines ir kitas bendrąsias kompetencijas panaudojant sportą
kaip priemonę.
Krepšelio formulės sudėtinės dalys: DUF treneriui (7
koeficientas) + Sporto bazių (uždarų ir atvirų aikštynų) kainų
vidurkis + sporto prekių aprūpinimo asmeniui metinis vidurkis

Sporto krepšelis
(ugdytiniams dalyvaujantiems
varžybose ir siekiantiems sporto
rezultatų)

1
AUKSINIS SPORTO KREPŠELIS – 150 eurų

2
SIDABRINIS SPORTO KREPŠELIS – 90 eurų

3
BRONZINIS SPORTO KREPŠELIS – 50 eurų

Sporto organizacija pretenduojanti gauti
aukštesnio lygio sporto krepšelius turi
turėti komandas, kurios atstovauja
Klaipėdos miestą oficialiose Lietuvos
čempionatuose pagal numatytas amžiaus
grupes.
Futbolo
sporto
šakos
ugdymo
programa per sportą –
programa, kuria siekiama suteikti ir
sistemingai gilinti ugdytinio pasirinktos
sporto šakos žinias, ugdyti gebėjimus ir
formuoti įgūdžius, plėtoti sporto ir
bendrąsias kompetencijas, siekti aukšto
sportinio meistriškumo rezultatų jaunučių,
jaunių, jaunimo ir suaugusiųjų amžiaus
grupėse.

Futbolo krepšelis (turintiems negalią)
– 60 eurų/mėn./asmeniui
Futbolo krepšelis (turintiems negalią)
mokamas ugdytiniams nuo 7 iki 21 metų.
Krepšelio sudėtinės dalys: 1 futbolo vaikų ar
neformalų grupė (4-8 asmenų nuo 7 ir iki 21
metų) x 3 val./sav. (fizinio aktyvumo /sporto
užsiėmimai) x 40 sav./metus (ugdymo trukmė).
Krepšelio formulės sudėtinės dalys: DUF
sporto instruktoriui + DUF pagalbos specialistui
+ Sporto bazių (uždarų ir atvirų aikštynų) kainų
vidurkis + sporto prekių aprūpinimo asmeniui
metinis vidurkis

Teigiami pokyčiai lyginant su buvusia sistema:


Patobulinta ir į ugdymo kokybę orientuota sportininkų rengimo ir finansavimo sistema;



Atskirtas fizinis aktyvumas ir aukštas sportinis meistriškumas numatant diferencijuotą
finansavimą;



Sudaromos sąlygos visiems vaikams, nepriklausomai nuo pasirinktos sporto organizacijos,
gauti vienodo dydžio finansavimą pagal gabumus iš Savivaldybės biudžeto;



Nustatomi aiškūs reikalavimai sporto organizacijoms ir jų vykdomai kokybiškai veiklai;



Įvedamas aiškumas ką konkrečiai finansuoja Savivaldybė;



Sudaromos sąlygos pastebėti talentingus sportininkus, juos profesionaliai rengti ir suteikti
tinkamas sąlygas, kad jie galėtų deramai atstovauti miestui ir šaliai svarbiausiuose šalies
ir tarptautiniuose sporto renginiuose, prisidėtų prie pozityvaus miesto ir šalies įvaizdžio
formavimo;



Užtikrinama sportuojančių vaikų kontrolė ir apskaita;



Kuriama motyvacinė sistema treneriams.

