
  

 
 

Viešoji įstaiga 

KLAIPĖDOS IRKLAVIMO CENTRAS 
Į.k. 140706530 pvm k. 407065314 Gluosnių skg.8 LT-91250 Klaipėda te./fax. + 370 46 315086 el.p. liudvikas.mileska@gmail.com 

 

2019 metų veiklos ataskaita 

 

1. Įstaigos pristatymas. 

      1.1. Juridinis statusas, pavadinimas, filialai arba skyriai  adresas tel. el. paštas. 

     Viešoji įstaiga „Klaipėdos irklavimo centras“, įsteigta 1993m., adresas: Gluosnių skg.8,              

     Klaipėda, tel./fax. 846315086; e-paštas: liudvikas.mileska@gmail.com 

     Steigėjai: Klaipėdos m. irklavimo klubas ir Klaipėdos m. savivaldybės Sporto  skyrius 

Įstaigos dalininkai: 

Klaipėdos irklavimo klubas-29917,00 Eur 

Klaipėdos miesto savivaldybė-130000,00 Eur 

     Nuo 2014m. VšĮ Klaipėdos irklavimo centras pradėjo administruoti dviejų sporto šakų vystymą: 

irklavimą ir baidarių kanojų irklavimą. 

     1.2. Įstaigos vadovas . 

Direktorius Liudvikas-Albertas  Mileška 

1.3. Įstaigos misija, tikslai, uždaviniai.  

Misija - vykdyti irklavimo ir baidarių-kanojų irklavimo sporto šakų populiarinimą ir aukštos 

kvalifikacijos sportininkų rengimą 

 Tikslai:  

 Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų ugdymas irklavimo ir baidarių kanojų irklavimo sporto šakų 

srityje. 

 Ruošti didelio sportinio meistriškumo sportininkus 

2. 2019 m. strateginio veiklos plano tikslai ir uždaviniai, vykdytos programos, priemonės ir jų 

įgyvendinimo rezultatai 

I tikslo uždaviniai 

01.01 Treniruočių proceso, sporto renginių ir mokomųjų treniruočių stovyklų organizavimas bei 

vykdymas sutelkiant kvalifikuotą personalą 

Irklavimo centre 2019m. dirbo 11 kvalifikuotų trenerių (3-nacionaliniai sporto treneriai, 6- 

Lietuvos sporto treneriai, 2- sporto treneriai), treniravosi 212 sportininkai. Surengta 36 

mokomosios treniruočių stovyklos. 

01.02 Įvairaus lygio vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų komandų ruošimas dalyvauti šalies ir  

tarptautiniuose renginiuose bei tradicinių sporto renginių organizavimas 

Irklavimo ir b/k irklavimo sportininkai dalyvavo 27 varžybose, iš jų 6 tarptautinėse, Europos ir 

pasaulio čempionatuose.  

Dalyvauta Pasaulio čempionate Lince (Austrija), Europos jaunių čempionate Esene (Vokietija), Europos 

jaunimo čempionate Janinoje (Graikija), Salduvės regatoje Šiauliuose, tarptautinėje regatoje 

„Gintariniai irklai“ Trakusoe, Pregelio regatoje Kaliningrade (Rusija), Kupiškio ilgo nuotolio regatoje, 

Lietuvos suaugusiųjų, jaunių, jaunimo ir jaunučių čempionate, Baltijos jūros šalių čempionate Poznanėje 

(Lenkija), Baltic cup regatoje Viljandyje (Estija), Bydgošče 8+ regatoje (Lenkija),  Lietuvos žiemos 

čempionate Trakuose, Šiaulių žiemos čempionate, kontroliniuose testavimuose, Survutų memorialas, 

Lietuvos jaunių jaunimo čempionate Trakuose, Lietuvos moksleivių čempionate Šiauliuose, 

tarptautinėje Galvės regatoje Trakuose,  Lietuvos čempionate Trakuose, Lietuvos mokinių čempionate 

Trakuose, Lietuvos vaikų jaunučių čempionate Šiauliuose, bei kitose svarbiose kalendorinėse varžybose. 

Geriausi 2019m. pasiekimai: 

Irklavimas 

Pasaulio irklavimo čempionatas 1x 9v. 

Europos jaunimo čempionatas JM2- 11v. 



Europos jaunių čempionatas M1x 12 v. 

Baltic cup regata M4- 4v. 

Tarptautinė Bydgoščo 8+ regata M8+ 2v, 

 

 

Lietuvos žiemos čempionatas JW14  2v.; LM16 1v. 

Lietuvos suaugusiųjų, jaunių, jaunimo ir jaunučių čempionatas: 

1 vietos: M8+, BM8+, BM1x, JM8+, JW8+, JM2-, JW4-, JM4-, JW2-, JM4-, JM1x, JM4x; 

2 vietos: M1x, M4-, W8+, M2-, BW2-, BM2-, BW8+, BM4-, JW4x; 

3 vietos: M8+, M4-, W8+, BM8+, BM4x, BW8+, BM4-, JM8+, JM4x, JM4-. 

b/k irklavimas 

Lietuvos čempionatas 3 vieta K-4 200; 

Lietuvos jaunių, jaunimo čempionatas 1 vietos: K-1 500, K-4 500, K-4 1000, K-1 200, K-4 200;          

2 vietos: K-2 500, K-1 1000, K-2 1000; 3 vietos: K-4 500, K-4 1000. 

Lietuvos moksleivių čempionatas 1 vietos: K-1 1000, K-2 1000, K-4 500; 2 vietos: K-2 1000, K-4 

500; 3 vietos:K-1 1000, K-4 500, K-4 500, K-1 200, K-2 200. 

Lietuvos mokinių, jaunučių čempionatas 2 vieta: K-4 500; 3 vietos: K-1 1000, K-2 1000, C-2 1000, K-

1 200, K-2 200. 

Lietuvos vaikų čempionatas K-1 200 3 vieta. 

 

VšĮ Klaipėdos irklavimo centras surengė: 

1. 9-oji Karaliaus Vilhelmo kanalo regata (irklavimo ir baidarių kanojų irklavimo varžybos) 

2. 8 – oji tarptautinė regata „Vilties yriai“ (irklavimo, neįgaliųjų irklavimo ir baidarių kanojų 

irklavimo varžybos) 

3. Jūros šventės regata (irklavimo varžybos) 

4. Žvejo dienos regata (baidarių kanojų irklavimo varžybos) 

5. Klaipėdos miesto pirmenybės (baidarių kanojų irklavimo varžybos) 

6. Žemaičių taurė (baidarių kanojų irklavimo varžybos) 

7. 51-oji tarptautinė Danės regata (irklavimo varžybos) 

8. Klaipėdos miesto žiemos čempionatas 

9. Vandens sporto šakų festivalis  

10. NATO šalių karinių laivų įgulų irklavimo varžybos  

01.03 Neįgaliųjų integravimas į irklavimo sportą 

2016m. sudaryta neįgaliųjų irkluotojų grupė. Klaipėdos irklavimo centro narys Augustas 

Navickas - pirmasis Lietuvoje parairkluotojas,  2019 metais dalyvavo pasaulio čempionate ir 

iškovojo 9 vietą ir iškovojo teisę dalyvauti atrankos regatoje patekimui į parolimpines žaidynes. 

01.04 Modernizuoti  Klaipėdos irklavimo centro irklavimo bazę Gluosnių skg. 8 

2019 metais Irklavimo centras dirbo sudėtingomis sąlygomis, kadangi vyko pastatų, patalpų ir 

teritorijos rekonstrukcijos darbai. Irklavimo centro administracijai teko investuoti nemažai savo veiklos 

vykdant priežiūrą, bendradarbiaujant su savivaldybės statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus 

darbuotojais bei statybos rangovu UAB Konsolė bei kitais subrangovais vykdančiais bazės 

rekonstrukcijos darbus. Taip pat Irklavimo centro administracijos atstovai dalyvavo įvairių techninių 

bazės įrenginių pridavimo procesuose bei eksploatacijos sutarčių pasirašymuose. Irklavimo centras 

rekonstrukcijos laikotarpiu analizavo situaciją ir teikė miesto savivaldybei rekonstrukcijos projekto 

pataisas, darbų vykdymui pritaikant bazę šiuolaikiniam sportininkų ugdymui. 

Didelį papildomą darbą atliko Irklavimo centro administracijos darbuotojai dėl specializuotų 

sporto salių įrangos atrinkimo, atsakingai vykdė pirkimo procedūras. Visas kolektyvas sėkmingai 

paruošė darbui 4 naujas bendro fizinio pasirengimo sales sporto treniruoklių įrangai ir persirengimo 

kambarius.  

II tikslo uždaviniai 

02.01 Per sportą skatinti vaikų ir jaunimo saviraišką, rengti olimpinės pamainos sportininkus, 

sugebančius deramai atstovauti Klaipėdos miestui ir Lietuvai pasaulio bei Europos čempionatuose. 

Klaipėdos irklavimo centras aktyviai ir atsakingai įsijungė į mieste atidarytų sporto klasių veiklą, tikslu 

rengti jaunus talentingus miesto moksleivius, siekti aukštų sportinių rezultatų atstovauti Klaipėdą ir 

Lietuvą pasaulio, Europos čempionatuose bei tarptautinėse varžybose. Šiuo metu Vytauto Didžiojo 

gimnazijos sporto klasėje mokosi ir treniruojasi 2 kartus per dieną – 13 irklavimo centro auklėtinių bei  



Aukuro gimnazijoje - 4 irkluotojai. 2019 metai jau davė rezultatus ir sporto klasės vaikinų bei merginų 

keturvietės atstovavo Lietuvą tarptautinėse Baltic cup varžybose tarp 8 šalių iškovojo 4,5 vietas. Dėka 

trenerių kryptingo darbo ir suderintos programos su Lietuvos irklavimo federacija susiformavo 

perspektyvios jaunių įgulos, kurios jau įtrauktos į Lietuvos nacionalinę rinktinę ir artimiausiais metais 

galima tikėtis aukštų tarptautinio lygio rezultatų. 2020 metais numatoma į sporto klases deleguoti 8-10 

irkluotojų. 
2.02 Didelio meistriškumo sportininkų, sugebančių deramai atstovauti Lietuvai Europos ir pasaulio 

čempionatuose bei Olimpinėse žaidynėse, rengimas 

15 klaipėdiečių yra Lietuvos nacionalinės rinktinės nariai 

Augustas Navickas - pasaulio čempionatas 9 vieta, iškovojo teisę dalyvauti atrankos regatoje į 

parolimpines žaidynes. Taip pat Lietuvos rinktinės sudėtyje Europos jaunių čempionate M2- valčių 

klasėje atstovavo Benas Volkovas ir Ramūnas Razma ir iškovojo 11 vietą. Vienviečių valčių klasėje 

Europos jaunimo čempionate iškovojo 12 vietą Artūr Muravjov.  

 
2. Įstaigos finansinė veikla 

Gautas finansavimas: 

 Savivaldybės finansavimas programos vykdymui - 373400  Eur 

 Savivaldybės finansavimas užimtumo didinimo programai – 7342,66 Eur 

 Užimtumo tarnybos subsidijos – 1008,40 Eur 

 Neformaliojo vaikų švietimo lėšos – 6642,20 Eur 

 Sportinės veiklos projekto finansavimas – 2170,00 Eur 

 Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšos – 21058,97 Eur 

 Nario mokesčiai – 2985,00 Eur 

 Gauta parama iš įmonių - 9000 Eur 

 Gauta iš VMI  - 1100,23 Eur 

Iš viso gautas finansavimas 2019 metais:   424707,46 Eur 

Be to Klaipėdos irklavimo klubo (KIC steigėjo), neatlygintinai suteikta teisė naudotis 2019 m. pinigine 

išraiška būtų apie 62820 Eur (valtys, mikroautobusai 2 vnt., valčių vežimo priekaba, valčių nuleidimo 

tilteliai, kateriai, irklavimo treniruokliai) 

Per 2019 metus įstaigos sąnaudos sudaro 434601,96 Eur: 

 Darbo užmokesčio – 302679,55 Eur 

 Atostogų kaupiniai – 2472 Eur 

 Komunalinių ir kitų paslaugų sąnaudos – 11038,87 Eur 

 Neleidžiami atskaitymo PVM sąnaudos – 17932,57 Eur 

 Transporto aptarnavimo sąnaudos – 3405,46 Eur 

 Kuras transportui – 2098,84 Eur 

 Kuras kateriams – 356,99 Eur 

 Sportinės veiklos sąnaudos- 52474,92 Eur 

 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 11413,48 Eur 

 Kitos sąnaudos – 1561,88 Eur 

 Remonto ir eksploatacijos – 18366,73 Eur 

 Ryšių sąnaudos – 2979,21 Eur 

2019 metų įstaigos veiklos rezultatas -16051,00 Eur. 

Veiklos rezultatą įtakoja ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir atostogų kaupiniai. 

 

3. Darbuotojai 

Įstaigoje 2019m. dirbo 22 darbuotojai, iš jų 4 administracijos darbuotojai, 5 ūkinis personalas, 11 

trenerių. 2 asmenys dirbo pagal viešųjų darbų programą. 

 

       4. Naudojamos patalpos 

Pastatai  Plotas Pastabas 

Administracinis pastatas 

Gluosnių skg.8 

384,11m² Pagal panaudos sutartį 

2019m. vyko rekonstrukcija 

Ūkinis pastatas    

Gluosnių skg.8 

538,03 m² Pagal panaudos sutartį 

2019m. vyko rekonstrukcija 



Valčių saugojimo elingas 365,27 m² Pagal panaudos sutartį 

Irklavimo bazė Pylimo g.6 136.76 m² Pagal panaudos sutartį 

Garažai Pylimo g.6 130.90 m² Pagal panaudos sutartį 

5. Įstaigos ūkinė veikla 

2019 m.  buvo atlikti darbai bazės ūkinės veiklos gerinimui atlikti darbai: 

 Restauruoti 2 nauji valčių nuleidimo tilteliai 

 Talkų būdu įrengta valčių nuleidimo prieplauka baidarių kanojų irkluotojams prie irklavimo 

bazės Gluosnių skg. 8 

 Einamasis remontas atliktas 20 sportinių valčių. 

 Pilnas restauracinis remontas atliktas 4-ioms sportinėms  valtims. 

 Kapitalinis mikroautobuso remontas Mercedes Benz LT35 

 Įsigytos detalės ir atliktas restauracinis remontas  8 spec. irklavimo treniruokliams CONCEPT2. 

 Pastoviai  atliekama trenerių katerių variklių, korpusų ir vežimėlių kateriams transportuoti 

priežiūra ir remontas. 

 Pastoviai atliekama prieplaukų, tiltelių priežiūra ir remontas 

 Pastoviai atliekami irklų, sėdynėlių, pakojų ir valčių korpuso pažeidimo remonto darbai.  

 Pastoviai atliekama transporto remontas (5 mikroautobusai, 4 valčių vežimo priekabos) 

 Atliktas povandeninės atraminės dalies katerių nuleidimo slypo remontas 

 2 kapitaliniai katerių pakabinamų variklių remontai 

Pastaba. Daug darbų atlieka Irklavimo centro bendruomenė talkos būdu ( įrengta b/k valčių 

nuleidimo prieplauka, sutvarkyta bazės teritorija Pylimo g.6, sumontuota sportinė įranga 

naujose bfp salėse ir kt.) 

 

6.Problemos. 

 Nors kasmet iš rėmėjų lėšų įsigyjama naujo sportinio inventoriaus (valtys, transportas ir kt.), 

tačiau jo trūksta, ypač reikalingos lėšos katerių ir motorų atnaujinimui. Sėkmingas 

treniruočių procesas priklauso nuo materialinės bazės būklės, ją reikia nuolat atnaujinti ir 

gerinti.  

 Pastatas Pylimo g. 6 yra avarinėje būklėje. 

 

7.Vadovo indėlis tobulinant įstaigos veiklą. 

 Gluosnių skg.8 Irklavimo bazės rekonstrukcijos laikotarpiu buvo aktyviai dalyvaujama 

rekonstrukcijos darbų eigoje ir teikiant savivaldybei ir statybų rangovui tobulintinas 

pastabas, pritaikant patalpas irklavimo sporto reikmėms. 

 Sudaromos sėkmingos sportinės reklamos sutartys, kurios naudingos miesto irklavimo sporto 

vystymui. Iš gaunamų lėšų vykdomos mokomosios treniruočių stovyklos ir perkamas 

inventorius. 

 Irklavimo centras aktyviai bendradarbiauja su informacinėmis priemonėmis – spauda, 

televizija, nuolat informuoja apie savo veiklą socialiniuose tinkluose bei internetinėje 

svetainėje. 

 Irklavimo centras dalyvauja projektinėje veikloje, 2020-2021 metams iš sporto rėmimo 

fondo skirtos lėšos projektui „Atrask save irklavime“ 

 Plečiamas organizuojamų renginių bei teikiamų paslaugų spektras. Surengtas “Vandens 

sporto šakų festivalis”, kurio metu pirmą kartą pravestos tarpmokyklinės varžybos Vikingų 

laivais. Kasmet tobulinama „Vilties yrių“ regata, palaikomi glaudūs ryšiai su Šv. Pranciškaus 

onkologiniu centru.  Bendradarbiaujama su Karinėmis jūrų pajėgomis, keliant fizinį kariškių 

pasirengimą. VšĮ Klaipėdos šventės ir dalyvauja daugelyje miesto švenčių.  

 Vyko aktyvus bendradarbiavimas su Klaipėdos irklavimo klubu (vienu iš steigėjų), kuris 

pastoviai suteikia galimybę naudotis Irklavimo centro reikmėms inventorių, o 2019 m. 

irklavimo treniruoklius consept2 10 vnt. 

 

 

Direktorius       Liudvikas Mileška 


