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Sportas visiems savoka 

• Sportas visiems – mėgėjiška sportinė 

veikla, garantuojanti sportuotojui 

būtiną fizinį aktyvumą, sudaranti 

sąlygas varžytis, stiprinti ir palaikyti 

savo sveikatą, fizines ir dvasines 

galias. 



Europos chartija sportas visiems; 

Europos chartija sportas visiems: 

neįgalieji žmonės 
• I str. Kiekvienas žmogus turi teisę sportuoti. 

• II str. Sportas, kaip svarbus žmogaus vystymosi 
veiksnys, turi būti puoselėjamas ir atitinkamai valstybės 
finansuojamas. 

• III str. Sportas, būdamas socialinės kultūrinės raidos 
dalis, yra vietiniu, regioniniu ir nacionaliniu lygiais susijęs 
su kitomis politinių sprendimų priėmimo ir planavimo 
sritimis, tokiomis kaip švietimas, sveikatos apsauga, 
socialinė tarnyba, miestų ir kaimų planavimas, jų 
apsauga, menas ir laisvalaikio organizavimas. 



Sportas visiems koncepcija 

• Sporto visiems koncepcija siejasi su politika, kuri 

stengiasi išplėsti sporto naudą kuo didesniam 

žmonių ratui 

• Pagrindiniai tipai: 

• Sveikatingumo sportas dėl sveikatos gerinimo 

• Rekreacinis sportas asmeniniam malonumui  

• Reguliarus dalyvavimas sporto veikloje (klubų lygis) 

• Rezultatų siekimas (reprezentacinis lygis) 



Dabartinio laikotarpio analizė 

• Vyrauja sportinės veiklos modelis paremtas 
varžybomis kurio tikslas sportinio meistriškumo 
siekimas. 

• Tik pastaruoju metu ryškėja naujos sporto 
kultūros vertybės: sveikatos stiprinimas, kūno 
estetika, nuotykiai ir teigiamos emocijos, 
bendravimas ir pasitenkinimas. 

• Didėja teigiamas visuomenės požiūris į sportą 
kaip laisvalaikio praleidimo priemonę: 87 
procentai pripažįsta sportavimo naudą. 

 

 



Sociologiniai tyrimai 

• Apklausos parodė, kad savarankiškai ir 

organizuotai kūno kultūros pratybomis užsiima 

iki 30 procentų miesto gyventojų. (organizuotai 

8 %) 

• Nepaliaujamai, ypatingai vaikų tarpe, didėja 

susirgimų (skoliozės, širdies ir kraujagyslių ligų) 

skaičius, kiti sveikatos sutrikimai, atsirandantys 

dėl judėjimo stokos. 



• Mokymo (ugdymo) įstaigos 

• Biudžetinės sporto mokymo įstaigos (SMĮ) 

• Visuomeninis sektorius: sporto klubai, asociacijos, 
federacijos 

• Privatus sektorius: studijos, centrai, bendrovės, 
teikiančios sporto paslaugas 

• Sporto infrastruktūra, suteikianti galimybę sportuoti 
savarankiškai 

• Dirbančiųjų sportas  

• Neįgaliųjų sportas 

Sektoriai 



 

• vaikų darželiai, bendro ugdymo įstaigos, 

aukštosios mokyklos – kolegijos, 

Klaipėdos universitetas. 

Mokymo (ugdymo) įstaigų 

sektorius: 



Mokymo (ugdymo) įstaigų 

sektorius: 

• Teigiama tendencija – pamažu didėja 

skaičius mokinių, studentų 

užsiiminėjančių mėgėjišku sportu  

 (dėl miesto mero įsteigtos komandinės taurės 

23 sporto šakų varžosi 31 miesto mokyklų 

moksleivių komandos, daugiau kaip 6000 

moksleivių)  

 





Problemos 

• Labai bloga ugdymo įstaigų sporto 

infrastruktūros būklė, ypatingai mokyklų 

stadionų ir sporto aikštynų. 

• Elementarių higieninių sąlygų stoka. 

• Netinkamos sąlygos atbaido mokinius nuo 

kūno kultūros pamokų, mokytojai neturi 

galimybės vesti kokybiškų kūno kultūros 

pamokų. 



Lauko krepšinio aikštelių danga 

pavojinga 



Lentos, lankai 



Stadionų bėgimo takeliai 



Futbolo aikštė 



Kitas “stadionas” 



Dar kitas mokyklos “stadionas” 



Biudžetinės sporto mokymo 

įstaigos (SMĮ): 
 

• SMĮ sportuoja 3683 sportininkai. Su jais dirba 162 kvalifikuoti 
treneriai.  

• Pagrindinis SMĮ uždavinys – atrinkti sportui gabius vaikus ir 
juos ugdyti iki profesionalių sportininkų, kurie papildo 
profesionalaus sporto klubus, nacionalines sporto šakų 
rinktines.  

• Pradiniame ruošimo ir mokymo etape stiprinama vaikų 
sveikata, ugdomi įgūdžiai pagal principą „sportavimas - mano 
gyvenimo būdas“. Didelė jų dalis netampa profesionaliais 
sportininkais, bet lieka aktyviai sportuojančiais bendruomenės 
nariais. 

• Problemos: 1.“atsijojimas” meistriškumo pakopose. 

•                   2. šiuolaikinių sporto bazių stoka. 



Visuomeninis sektorius: sporto 

klubai, asociacijos – 

svarbiausias 
• Mieste veikia 62 klubai, kuriuose organizuotai sportuoja 6506 

nariai.  

• Europos Sąjungos patirtis rodo, kad ženkliai padidinti sportuojančių 
skaičių galima tik skatinant ir plėtojant sporto klubų veiklą. 

• Dauguma klubų – atskirų sporto šakų klubai, bet yra ir mišrių, 
sveikos gyvensenos, sporto veteranų ir t.t.  

 Problemos: 

• Sporto klubų skaičiaus augimą riboja sporto salių, kitų sporto bazių 
stoka. 

• Ribota savivaldybės finansinė parama klubų veiklos programoms 
įgyvendinti: 2015 metais sporto klubų programoms remti skirta 5,4 
procento nuo miesto kūno kultūrai ir sportui skirtų lėšų. 

• Vadybininkų ir organizatorių (lyderių) stygius.  



Privatus sektorius: studijos, centrai, 

bendrovės, teikiančios sporto 

paslaugas: 
 

• Mieste veikia dešimtys privačių sporto įmonių ar klubų –  
fitneso, aerobikos, kultūrizmo, teniso, boulingo, kai kurių 
dvikovinių sporto šakų, sportinių šokių, golfo ir kt. 

• Tendencija - privatus sektorius vaidina vis didesnį vaidmenį 
rekreacinio sporto paslaugų sferoje. Tačiau šiuo metu privatus 
kapitalas į šią sferą investuoja vangiai ir nedrąsiai. Viena 
pagrindinių priežasčių – vis dar ribotos gyventojų galimybės 
mokėti už aukštos kokybės kūno kultūros ir sporto  paslaugas. 

• Kita vertus gyventojai turi būti pratinami prie minties, kad 
sportas, kaip laisvalaikio praleidimo forma yra vartojimo 
produktas, ir už tai reikia mokėti. 

• Problema: dar labai didelės biurokratinės  kliūtis 
potencialiems investuotojams 



Savivaldybės remiamas sektorius – 

viešosios sporto įstaigos, teikiančios 

sportavimo paslaugas mokiniams: 

• Sportuojančio vaiko krepšelio įdiegimas 

Juridiniai asmenys – klubai teikia atitinkamos 
formos paraiškas ir programas. Po pritarimo 
programos vykdymui sudaromos sutartys ir sporto 
klubai už kiekvieną mokinį nuo 1 ik 12 klasės 
gauna atitinkamas krepšelio lėšas 

Tai svari netiesioginė parama sportuojantiems 
mokiniams. 

Krepšelio kaina nuo 18,20 iki 28,67 Eur mėnesiui 1 
vaikui, grupei nuo 3088 iki 4853 Eur metams 

2016 paraiškas pateikė 27 klubai, apie 2000 vaikų 



Sporto infrastruktūra, suteikianti galimybę 

sportuoti savarankiškai: 

 . Tik prieš keletą metų pradėtos vykdyti dviračių takų, 
sporto aikštynų gyvenamuosiuose rajonuose įrengimo 
programos. Šiuo metu tiesiami magistraliniai dviračių 
takeliai, kasmet įrengiama po keletą mankštų – 
treniruoklių  aikštelių. Bendruomenių pastangomis 
(šiemet planuojama įrengti septynias aikšteles, tame 
tarpe 4 mažas universalias žaidimų aikšteles). 

 

 Mieste reikia renovuoti 80 žaidimų aikštelių ir 
praktiškai visų ugdymo įstaigų stadionus ir žaidimų 
aikšteles. 

 Miesto gamtinė aplinka: pajūris, miškai, parkai 
ypatingai palankūs savarankiškam sportavimui 

 



Sporto bazių infrastruktūra 

DEMOSTRUOTI KITĄ FAILĄ 
Kooperuotai su Lietuvos futbolo federacija įrenginėjamos universalios dirbtinės dangos 

aikštelės prie mokymo įstaigų: 



Sporto aikštelės 

Naujai įrengta teniso aikštelė 
Kūno kultūros ir rekreacijos centro teritorijoje 
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of UBC Commission on Sport 

“Healthy Lifestyle Through Sport”
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Sociologiniai tyrimai: 

• 2004 metais buvo atliktas sociologinis tyrimas 
„Sporto infrastruktūros objektų atitikimas 
gyventojų poreikiams“. Šio tyrimo rezultatai 
parodė, jog gyventojai labiausiai pasigenda 
baseinų, atvirų sporto aikštynų, dviračių takelių, 
riedutininkų trasų, sutvarkytų mokyklų stadionų. 

 

• Gyventojai, vertindami sporto objektus pabrėžia 
švarą, geras higienines sąlygas, profesionalius 
trenerius – sporto mokytojus bei nedideli 
atstumą iki sportavimo vietos.  

 



Dirbančiųjų sportas: 

• Akcinės bendrovės, įmonės skiria vis daugiau 
dėmesio darbuotojų kūno kultūrai. 

• Dauguma sveikatingumo renginių vykdoma 
epizodiškai ( įmonių jubiliejinės šventės  ir pan.)  

• Vykdomi renginiai ir tarp įmonių. Pvz. uosto 
įmonių spartakiada. 

• Plėtotę riboja sporto bazių stoka.Po 
nepriklausomybės atkūrimo gamybiniais 
objektais paversta 10 sporto kompleksų ir salių. 



Neįgaliųjų sporto pagrindinės problemos 

• Sporto salių, sporto įrenginių ir 

inventoriaus stoka, dauguma esančių 

nepritaikyti neįgalįųjų sportui. 

• Specialistų galinčių dirbti su įvairią 

negalios lygį ar forma turinčiais žmonėmis 

stoka. 



Išryškintos problemos 
Pagrindinės problemos, su kuriomis susiduriama plėtojant judėjimą Sportas 
visiems: 

  Mieste ir šalyje tebevyrauja sportinės veiklos modelis, paremtas varžybomis, kūno 
kultūros ir sporto sistema akcentuoja sportinio meistriškumo tikslą. 

  Sportuojančiųjų savarankiškai skaičių riboja  sporto aikštynų ar įrenginių 
stoka, dar daugelio sporto objektų nepatenkinamos higieninės  sąlygos.  

  Daugumoje blogos būklės ugdymo įstaigų sporto infrastruktūra neduoda 
galimybės vesti kokybiškų kūno kultūros pamokų, plėtoti popamokinę sportinę 
veiklą. 

  Sporto klubų skaičiaus augimą riboja sporto salių, sporto aikštynų stoka. 

  Ribota savivaldybės finansinė parama klubų veiklos programoms įgyvendinti 
(2015 m. sporto klubų programoms remti skirta 5,4 % nuo miesto kūno kultūrai ir 
sportui skirtų lėšų).  

  Dauguma klubų deklaruoja didelių sportinių rezultatų siekimą, o ne klubo 
narių skaičiaus didinimą, stabilumą ir t.t.  

  Privatus kapitalas į rekreacinio sporto paslaugų sferą investuoja vangiai ir 
nedrąsiai.  

  Vis dar ribotos gyventojų galimybės mokėti už aukštos kokybės kūno kultūros 
ir sporto  paslaugas. 

  Silpna neįgaliųjų integracija į visuomenę dėl nepritaikytų neįgaliesiems sporto 
bazių bei specialistų stokos. 

 



Priemonės kurių įgyvendinimas leis ženkliai 

suaktyvinti Sportas visiems plėtotę 

• Sporto bazių (salės, baseinai, stadionai ,jachtklubai) 
atnaujinimas, modernizavimas, plėtra. 

• Sporto infrastruktūros suteikiančios galimybę sportuoti 
savarankiškai išvystymas. 

• Masinių sporto renginių, švenčių, festivalių, skatinančių 
bendruomenės konsolidaciją programų įgyvendinimas. 
DEMOSTRUOTI KITAME FAIL 

• Parama sporto klubams plėtojantiems savo veiklą masiškumo 
kryptimi. 

• Sporto organizatorių ruošimas ir darbo vietų steigimas. 

• Lengvatų suteikimas privačiam sektoriui investuojančiam į 
sporto paslaugų sferą. 

• Aktyvi švietėjiška veikla. 

 



perspektyvos 

• Siekiant pritraukti privatų kapitalą 

investuoti į aktyvaus poilsio ir laisvalaikio 

centrų statybą, vandens pramogų 

baseinus, teniso, golfo aikštynus yra 

pateiktos chemos ir pasiūlymai miesto 

bendrojo plano ir Klaipėdos strateginio 

plano rengėjams dėl patrauklių sklypų 

rezervavimo minėtiems objektams statyti 



Perspektyvos 

• Tokie pat pasiūlymai pateikti dėl strategiškai patogių 

vietų (sklypų) numatymo ir rezervavimo 

savivaldybės sporto objektų statybai. 

• Tikimąsi, kad  mokymo įstaigų sporto aikštynų, 

sporto salių, pagrindinių miesto sporto bazių 

remontui ir statybai bus gaunama lėšų ir iš valstybės 

investicijų programų, nes savivaldybė dar nepajėgi 

greitu laiku pakeisti padėti iš esmės 



Perspektyvos 

• Kertinis akmuo įgyvendinant programą sportas 

visiems – sporto bazių remontas, modernizavimas, 

plėtra. Artimiausiu metu: baseino statyba, vaikų 

futbolo mokyklos rekonstrukcija, irklavimo centro 

remontas, dirbtinės dangos futbolo aikštynų 

įrengimas prie „Pajūrio“ m-los ir „Vėtrungės“ 

gimnazijos) 

• Visos kitos būtinos priemonės vykdomos  paraleliai 

leis ženkliai padidinti sportuotojų skaičių, kuris šiuo 

metu 3- 4 kartus atsilieka nuo Europos sąjungos 

šalių vidurkio. 

• Lemiama sąlyga – tolesnis miesto ir šalies 

ekonominis stiprėjimas. 



Ačiū už dėmesį 

• Kviečiame tapti aktyviais sportas visiems 

judėjimo nariais 


