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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS IRKLAVIMO CENTRO  

2020−2022 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 

 

VEIKLOS KONTEKSTO ANALIZĖ 

 

1. Bendra informacija apie įstaigą 
VšĮ Klaipėdos irklavimo centras įsteigtas 1993 m., steigėjai - Klaipėdos miesto savivaldybė ir 

Klaipėdos miesto irklavimo klubas. Įkūrimo tikslas - eksploatuoti irklavimo bazės Gluosnių skg. 8 ir 

Pylimo g. 6 bei plėtoti irklavimo ir baidarių-kanojų sportą mieste. Nuo 1993 m. iki 1997 m - tai ne 

pelno siekianti organizacija, nuo 1997 m. iki šiol - viešoji įstaiga. 

VšĮ Klaipėdos irklavimo centro veiklą reglamentuoja nacionaliniai teisės aktai (Lietuvos Respublikos 

viešųjų įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymas, Lietuvos Respublikos 

gyventojų pajamų mokesčio įstatymas, Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymas, 

Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo įstatymas, Lietuvos Respublikos 

neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas, 2011–2020 metų valstybinė sporto plėtros strategija ir 

kt.), Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimai (Klaipėdos miesto savivaldybės 2013-2020 

metų strateginis plėtros planas, Klaipėdos miesto savivaldybės 2019–2021 metų strateginis veiklos 

planas, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T2-373 

patvirtinta Savivaldybės įmonių, viešųjų įstaigų, akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių strateginių 

veiklos planų rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarka)  

VšĮ KIC siekia gerinti įstaigos įvaizdį per reklamą spaudoje, televizijoje, stenduose varžybų metu, 

sportinėje atributikoje ir kt., taip pat bendradarbiauti su socialiniais partneriais. Įstaiga turi interneto 

svetainę www.klaipedosirklavimas.lt bei paskyrą facebook socialiniame tinkle Irklavimo Centras - tai labai 

patogu rinkodaros atžvilgiu, galima pristatyti savo veiklą, gerinti įstaigos įvaizdį, pasirinkti auditoriją 

- įstaigos veikla nukreipiama esamų narių palaikymui ir naujų pritraukimui. Atsiranda patogi 

galimybė sužinoti KIC lankytojų nuomonę, išklausyti komentarus, pateikti atsakymus. Operatyviai 

gaunama informacija apie įstaigos privalumus ir trūkumus. Tai geras būdas perduoti informaciją, kuri 

gali būti reikalinga besidomintiems irklavimu, padeda išlaikyti santykius su Centro nariais, sekti jų 

gyvenimo pokyčius. KIC palaiko tarptautinius ryšius su Lenkijos, Vokietijos, Rusijos (Kaliningrado 

sritis), Olandijos, Danijos irklavimo klubais. 
 

2. KLAIPĖDOS IRKLAVIMO CENTRO SITUACIJOS ANALIZĖ 

 
2.1. Irklavimo centro organizacinė struktūra ir žmogiškieji ištekliai 

Klaipėdos irklavimo centro veiklos pobūdis – irklavimo ir baidarių/kanojų irklavimo 

treniruočių ir varžybų rengimas, vykimo į varžybas organizavimas, sportinio inventoriaus priežiūra bei 

bazės eksploatacija (pastatai Gluosnių skg. 8 ir Pylimo g. 6 su teritorijomis bei valčių nuleidimo 

prieplaukomis). 

 

 

DIREKTORIUS

UGDYMO SKYRIUS

Sporto vadybininkas

Sporto šakos:

irklavimas 6

b/k irklavimas 5

Treneriai-sporto mokytojai 

Buhalteris Administratorius ŪKIO SKYRIUS

Vedėjas

Sportinių valčių meistras 

Šalkalvis-vairuotojas, katerių ir motorų meistras 

Budėtojas 

Pagalbinis darbininkas

http://www.klaipedosirklavimas.lt/
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1 pav. VšĮ „Klaipėdos irklavimo centras“ organizacinė struktūra 

Visą ūkinę ir sportinę veiklą irklavimo bazėje vykdo 18 darbuotojų – direktorius (1 et.), ūkio 

skyriaus vedėjas (0,5 et.), buhalteris (0,5 et.), administratorius (1 et.), sporto vadybininkas (1 et.), 

treneriai (6,94 et.), budėtojas (1 et.), pagalbinis darbininkas (1 et.), sportinių valčių meistras (1 et.) bei 

šaltkalvis-vairuotojas- katerių ir motorų meistras ( 1 et.) (žr. 1 lentelę). 2020 metais planuojama priimti 

valytojas (2 et.) ir kiemsargis (0,5 et.) ir baidarių treneris ( 1et.). 

1 lentelė 

 Viešoji įstaiga Klaipėdos irklavimo 

centras 
2019m. 2020 m. 2021 m. 2022 m. 

Užimtų etatų skaičius 14,94 18,44 18,44 18,44 

Darbuotojų skaičius 18 22 22 22 

Išlaidos darbo užmokesčiui su mokesčiais, 

tūkst. Eur. 
302680 336620 336620 336620 

     

 

Klaipėdos irklavimo centre sportuoja įvairių socialinių sluoksnių ir amžiaus grupių klaipėdiečiai - 

moksleiviai, studentai, dirbantieji ir veteranai-senjorai. 2019 m. VšĮ KIC suteikė sporto paslaugas 

miesto sporto centro  akademinio irklavimo sportininkams – 106 žm., baidarių - kanojų irklavimo 

sportininkams - 90 žm. Taip pat paslaugos teikiamos sutarčių pagrindu visuomeninėms 

organizacijoms. 

Gerinant teikiamų paslaugų kokybę atsiranda vis daugiau norinčių kultivuoti irklavimo bei baidarių ir 

kanojų irklavimo sportą, tačiau dėl inventoriaus trūkumo priimti  į grupes daugiau norinčių sportuoti 

galime ribotai.  

2.2. Finansiniai ištekliai, jų administravimas ir apskaita 

VšĮ KIC pagrindinis finansavimo šaltinis – Klaipėdos m. savivaldybės administracijos dalinis 

finansavimas pagal sportinio ugdymo programą. 2019 m. KIC suteikė sportinio ugdymo paslaugas 

tarifikuotiems  akademinio irklavimo ir baidarių - kanojų irklavimo sportininkams.  Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracija pagal sportininkų programą suteikė dalinį finansavimą 373400 Eur, 45150 

Eur įstaiga gavo iš kitų šaltinių. (žr. 2 diagramą). 

 

 
 

2 diagrama. VšĮ KIC 2019–2022 m. biudžeto dinamika, Eur 

 

Dalis pajamų gaunama iš sporto reklamos. Kiti biudžeto pajamų šaltiniai – uždirbtos lėšos, lėšos, 

skiriamos iš Lietuvos Respublikos Kūno kultūros ir sporto  rėmimo fondo, gyventojų skiriami 2 proc. 

nuo jų pajamų mokesčio, rėmėjų lėšos, nario mokesčiai, projektinės lėšos ir kita. 

2019 m. įstaiga pagal pasirašytą su Klaipėdos teritorine užimtumo tarnyba pagal laikinų darbų pagal 

Klaipėdos miesto savivaldybės užimtumo didinimo programą  įdarbino 2 darbuotojus, kurie atliko 

įvairius teritorijos priežiūros bei smulkaus remonto darbus.  

Finansinę apskaitą įstaigoje vykdo buhalteris. Įstaigos finansų kontrolės taisyklėse yra 

numatyta atsakomybė už tinkamą apskaitos tvarkymo kontrolę.  
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2.3. Materialinė bazė 

VšĮ KIC ūkinė veikla - miesto irklavimo bazės eksploatavimas, sportinių valčių, katerių su 

motorais, transporto, patalpų, pastatų, prieplaukų priežiūra ir remontas. 

2 lentelė  

VšĮ Klaipėdos irklavimo centro naudojamos patalpos 

Pastatai  Plotas Pastabas 

Administracinis pastatas 

Gluosnių skg.8 

384,11m² Pagal panaudos sutartį 

Ūkinis pastatas    

Gluosnių skg.8 

538,03 m² Pagal panaudos sutartį 

Valčių saugojimo elingas 

Gluosnių skg. 8 

365,27 m ² Pagal panaudos sutartį 

Irklavimo bazė Pylimo g.6 136.76 m² Pagal panaudos sutartį 

Garažai Pylimo g.6 130.90 m² Pagal panaudos sutartį 

 

Klaipėdos irklavimo klubo (KIC steigėjo), suteikiama parama 2019m. pinigine išraiška 

(skaičiuojant minimaliausiomis rinkos kainomis): 

Eil. 

Nr. 

Suteikiamas inventorius Kiekis Poreikis 

mėnesiais 

Minimali 

nuomos kaina  

Suma 

1.  Sportinės valtys  60 6 

(20d./mėn.) 

100,00 

(5 eur/d.) 

36000,00 

2.  Valčių nuleidimo tilteliai 5 6 100,00 3000,00 

3.  Mikroautobusai 2 12 500,00 12000,00 

4.  Valčių vežimo priekaba 3 6 150,00 900,00 

5.  Kateriai su motorais 2 6 200,00 2400,00 

6.  Spec.irklavimo treniruokliai 

Consept2 

14 12 50,70 8520 

Viso  62820,00 

 

Klaipėdos irklavimo klubas lentelėje nurodytą inventorių ir paslaugas Klaipėdos 

irklavimo centrui teikia nemokamai pagal panaudą. 

Irklavimo centras savo lėšomis turi įsigijęs: sportinės valtys (23 vnt.), baidarės  (2 vnt.) kateriai 

su motorais (1 vnt.), specialūs irklavimo treniruokliai „Consept 2“ (2 vnt.), 3 mikroautobusai, 

specialios valčių vežimo priekabos (2 vnt.), dvi valčių nuleidimo prieplaukos su pontonais (4 vnt.), 

san.higieniniai įrenginiai ir kita. Be to, įstaiga eksploatuoja pastatus (taip pat kiemus su žolės, asfalto 

ir plytelių danga) Gluosnių skg. 8 (1287, 41 m²) su įrengtais kabinetais, persirengimo kambariais ir 

specialiomis treniruoklių salėmis, aptarnauja šilumos, elektros, vandentiekio, kanalizacijos ūkį. 2018 

m. irklavimo centras iš rėmėjų lėšų įsigijo: tris vienvietes valtis.  

2.4. Vidaus kontrolės sistema 

VšĮ KIC vidaus kontrolės sistemą reglamentuoja patvirtintos finansų kontrolės taisyklės. 

Įstaigos finansų kontrolės taisyklėse yra numatyta atsakomybė už tinkamą apskaitos tvarkymo 

kontrolę, atsiskaitymų kontrolę, išankstinę finansų kontrolę, kurios metu nustatoma ar ūkinės 

operacijos bus atliekamos neviršijant patvirtintų sąmatų ir ar atitinka patvirtintus asignavimus, ar 

ūkinės operacijos dokumentai yra tinkamai parengti ir ar ūkinė operacija yra teisėta. Įstaigoje yra 

paskirti už perduoto naudoti viešojo juridinio asmens turto naudojimo kontrolę atsakingi asmenys. Su 

darbuotojais, įgaliotais saugoti turtą, yra sudarytos materialinės atsakomybės sutartys. 
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SSGG analizė: 

STIPRYBĖS 

1. VšĮ KIC nuo 1993m. rengia sportininkus ir vykdo pagrindinius miesto renginius  Danės 

upėje. Įstaiga aptarnauja 2 sporto šakas, pilnai mobili, vykdo renginius kartu su puikiai 

paruošta komanda. 

2. VšĮ KIC dirba aukštos kvalifikacijos treneriai ir darbuotojai, turintys didelę patirtį irkluotojų 

rengimui dalyvauti respublikos ir tarptautinio lygio varžybose. 

3. Kvalifkuoti treneriai į Lietuvos nacionalinę rinktinę paruošia 12-15 sportininkų atstovauti 

miestą ir šalį tarptautinio lygio varžybose. 

4. Modernizuota ir pritaikyta šiuolaikiškam sportininkų rengimui irklavimo bazė 

5. VšĮ KIC palaiko plačius tarptautinius ryšius su Rygos, Talino, Bydgoščo, Kaliningrado ir 

kitais irklavimo klubais. 

6. Kasmet KIC surengia 11 tradicinių sporto renginių, tame tarpe 2 tarptautines regatas, 

aktyviai dalyvauja miesto renginiuose 

7. „Vikingų“ tipo valtimis vyksta miesto bendruomenės apmokymas irkluoti sveikatinimo 

tikslais. 

SILPNYBĖS 

 

1. Didėjant sportuojančiųjų skaičiui greičiau susidėvi sportinės valtys, naujų įsigijimui trūksta 

lėšų. 

2. Pastatai Pylimo g. 6 irklavimo bazėje  yra avarinėje būklėje 

3. Neįrengtos šiuolaikiškos valčių nuleidimo prieplaukos Danės upėjė prie pastatų Gluosnių 

skg. 8 ir Pylimo g. 6  

GALIMYBĖS 

1. Pritaikyti irklavimo bazę Pylimo g. 6 irklavimui mokomosiomis valtimis bei Vikingais, 

apmokant Klaipėdos miesto bendruomenę irkluoti sveikatinfumo tikslais.  

2. Tobulinti įstaigos reklamą, bendradarbiavimą su socialiniais partneriais. 

3. Aktyvinti švietėjišką sportinę veiklą, organizuojant tradicinius renginius bei organizuoti 

naujus sporto renginius Klaipėdos bendruomenei. 

4. KIC rėmėjų paieška ir pritraukimas į KIC veiklą 

5. Atlikti vietos prie Kuršių marių paiešką, kur būtų galimybė įsteigti vasaros Irklavimo bazę, 

pastatant 4 gyvenamojo tipo konteinerius. 

6. Kreiptis į savivaldybę (steigėją) dėl Danės upės vandens kelio aktyvesnės priežiūros, 

saugumo užtikrinimui. 

 

GRĖSMĖS 

1. Chaotiškas įvairių plaukiojančių transporto priemonių judėjimas Danės upėje trikdo 

irkluotojų pasirengimą ir KIC sportininkų rengimo programų vykdymą. Šis klausimas yra 

pastoviai Klaipėdos irklavimo centro darbotvarkėje. Nuo 2017 metų vandens transporto 

judėjimo Danės upės vandens kelyje prižiūri BĮ Klaipėdos paplūdimiai, tačiau 

sportuojančiųjų saugumo užtikrinimui yra spręstinų klausimų. 

2. Mažėjant mieste gyventojų skaičiui, bus sudėtingiau atrinkti talentingus sportininkus 

atstovauti miestą tarptautinio lygio varžybose. 
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VŠĮ KLAIPĖDOS IRKLAVIMO CENTRO MISIJA 

MISIJA 
VYKDYTI IRKLAVIMO IR BAIDARIŲ-KANOJŲ IRKLAVIMO SPORTO 

ŠAKŲ POPULIARINIMĄ IR AUKŠTOS KVALIFIKACIJOS SPORTININKŲ 

RENGIMĄ. 

 

STRATEGINIS TIKSLAS 01. VAIKŲ, JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ UGDYMAS IRKLAVIMO 

IR BAIDARIŲ KANOJŲ IRKLAVIMO SPORTO ŠAKŲ SRITYJE. 

 

Rodiklis, pagal kurį vertinamas strateginio tikslo 

įgyvendinimas 

2019 

m. 

2020 

m. 

2021 

m. 

2022 

m. 

Aptarnaujamų irkluotojų skaičius 196 215 220 220 

Suorganizuota tradicinių miesto sporto renginių, tame 

tarpe ir tarptautinių 

11 12 12 12 

Neįgaliųjų integravimas į irklavimo sportą 2 3 3 3 

 

01.01 uždavinys. Treniruočių proceso, sporto renginių ir mokomųjų treniruočių stovyklų 

organizavimas bei vykdymas sutelkiant kvalifikuotą personalą 

Įgyvendinant uždavinį bus užtikrinta įstaigos veikla. 2020 m. skatinsime trenerius aktyviau 

dalyvauti tobulinimosi seminaruose ir kelti kvalifikaciją. 

01.02 uždavinys. Įvairaus lygio vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų komandų ruošimas dalyvauti 

šalies ir  tarptautiniuose renginiuose  

2020 - 2022 m. KIC sportininkai planuoja dalyvauti tradicinėse varžybose ir plėsti tarptautinius 

ryšius - dalyvauti kaimyninėse užsionio šalyse rengiamose varžybose (Latvija, Estija, Rusija, 

Baltarusija, Lenkija), kur centro sportininkai yra nuolat kviečiami. 2020 m. planuojama vykti 

dalyvauti į LIF žiemos čempionatą (Trakai), Piediluko d'Aloja memorial regatą (Italija), Lietuvos 

maratono čempionatą, Kauno m. maratono pirmenybes (Kaunas), varžybas Latvijoje, Lietuvos taurę 

– Survutų memorialą (Trakai), Lietuvos jaunių ir jaunimo čempionatą (Trakai), atvirą Lietuvos 

čempionatą (Trakai), Europos jaunių čempionatas (Vokietija), tarptautinę 57-ąją regatą „Gintariniai 

irklai“ (Trakai), tarptautinę „Galvės“ regatą bei kitas svarbias kalendorines varžybas. 

Klaipėdos irklavimo centro administracija, vadovaudamasi centro misija ir strateginiais tikslais, 

stengiasi įsilieti į miesto bendruomenę organizuodama renginius ir kviesdama miestiečius rinktis 

irklavimo sportą ne tik kaip profesionalųjį sportą, bet kaip ir mėgėjišką, laisvalaikio praleidimo 

formą.  

01.03 uždavinys. Organizuoti tradicinius tarptautinius ir kitus vandens sporto renginius 

2020 m. VšĮ KIC įstaiga pati planuoja suorganizuoti šias varžybas: 

Vandens sporto šakų festivalį  

Karaliaus Vilhelmo kanalo regata (irklavimas, b/k irklavimas) 

Baidarių ir kanojų jaunių pirmenybės (b/k irklavimas) 

Regata „Vilties yriai“ (irklavimas, b/k irklavimas) 

„Jūros šventės irklavimo regata“ (irklavimas) 

„Žvejo dienos šventė“ (b/k irklavimas) 

Miesto irklavimo čempionatas (irklavimas) 

Miesto baidarių kanojų irklavimo čempionatas (b/k irklavimas) 

Miesto jaunių pirmenybės (irklavimas) 

„Žemaičių taurė“ (b/k irklavimas) 

Tradicinė tarptautinė „Danės regata“ (irklavimas) 

Aktyviai dalyvauja įvairiuose miesto renginiuose (Upės laivų paradas) 
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01.04 uždavinys. Vaikų užimtumo skatinimas 

Klaipėdos irklavimo centras kasmet vykdo neformalaus ugdymo programą „Irklavimo ir baidarių 

kanojų irklavimo specifinių įgūdžių ugdymas ir sportinių rezultatų siekimas“, kurios tikslas – vaikų 

užimtumas. 

Programos esmė – sveikos konkurencingos asmenybės ugdymas. Susipažinimas su individualios ir 

komandinės darbinės veiklos principais, naujos pasaulėžiūros formavimas, iškeltų uždavinių 

siekimas ir  įgyvendinimas. Programoje numatytas vaikų supažindinimas su irklavimo ir b/k 

irklavimo sporto šakomis, jų atranka į grupes, sportinio proceso pravedimas, organizavimas ir 

dalyvavimas sporto renginiuose bei įvairaus lygio varžybose. Vaikai įgaus bendravimo įgūdžius, 

sustiprės fiziškai, išmoks plaukti, ugdys savo komandinio darbo įgūdžius, supras sportinio 

sveikatinimo esmę, dalyvaudami varžybose geriau susipažins su savo kraštu ir užsienio šalimis, 

užmegs tarptautinius ryšius. Programoje kasmet dalyvauja 40-60 moksleivių. 

01.05 uždavinys. Neįgaliųjų integravimas į irklavimo sportą 

2014m. irklavimo centrui įsigijus dvi irklavimo valtis pritaikytas žmonėms su negalia bei sėkmingai 

pasirodžius pirmajam Klaipėdos parairkluotojui parolimpinėse žaidynėse Rio de Žaneire. 

2020-2022m. uždavinio įgyvendinimui planuojama pritraukti dar 2-3 neįgaliuosius irkluotojus. 

2019 metais pasaulio čempionate A.Navickas užėmė 9 vietą vienviečių valčių klasėje ir iškovojo teisę 

dalyvauti atrankos regatoje į Parolimpines žaidynes. 2020m. planuojam steigti neįgaliųjų irklavimo 

grupę, finansuojamą savivaldybės biudžeto lėšomis. 
 

 

 

STRATEGINIS TIKSLAS 02.  RUOŠTI DIDELIO SPORTINIO MEISTRIŠKUMO 

SPORTININKUS 

 

 2019 m. 2020 m. 2021 m. 2022 m. 

Planuojami 

rezultatai tikslui 

įgyvendinti 

Irklavimas  b/k 

irklavimas 

Irklavimas  b/k 

irklavim

as 

Irklavimas b/k 

irklavimas 

Irklavim

as  

b/k 

irklavim

as 

Lietuvos 

moksleivių, 

jaunučių,   jaunių, 

jaunimo 

čempionatų 

prizininkai 

 

 

115 

 

 

20 

 

 

50 

 

 

25 

 

 

20 

 

 

25 

 

 

25 

 

 

20 

Lietuvos 

čempionatų 

prizininkai 

 

47 

 

14 

 

30 

 

5 

 

30 

 

5 

 

30 

 

5 

Europos 

čempionatų 

dalyviai 

 

3 

 

--- 

 

4 

 

2 

 

4 

 

2 

 

4 

 

2 

Pasaulio 

čempionatų 

dalyviai 

 

1 

 

--- 

 

4 

 

2 

 

4 

 

2 

 

4 

 

2 

Olimpinės žaidynių 

dalyviai 

 

 

--- 

 

--- 

 

1 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

      02.01. uždavinys.  Olimpinės pamainos sportininkų rengimas, treniruočių procesą derinant su 

bendro lavinimo procesu. 

    Atrinkti perspektyvius sportininkus, sudaryti sąlygas kokybiškoms treniruotėms, pagal galimybę 

suteikti finansavimą siekiant aukštų sportinių rezultatų. 2020 metais atrinkti talentingus sportininkus 

ir nukreipti juos į Vytauto Didžiojo gimnazijos bei Aukuro gimnazijos sporto klases ir vykdant po 2 
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treniruotes į dieną siekti sportininkų patekimo į nacionalinę rinktinę ir atstovavauti Lietuvą ir 

Klaipėdą Europos ir pasaulio čempionatuose. 

Pastoviai tobulinti didelio sportinio meistriškumo ruošimo ir vystymo metodiką. Numatyti reikiamas 

lėšas ir metodines priemones šio tikslo įgyvendinimui, paruošti programą didelio sportinio 

meistriškumo sportininkų ugdymui. 

    Skatinti trenerius tobulinti savo profesionalumą, ruošiant didelio sportinio meistriškumo 

sportininkų. Platesnis dalyvavimas tarptautinio lygio varžybose ir čempionatuose. 

Bendradarbiavimas su LR KKSD, LTOK, sporto federacijomis ir kitomis sporto organizacijomis 

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. 
 

02.02.uždavinys. Didelio meistriškumo sportininkų, sugebančių deramai atstovauti Lietuvai 

Europos ir pasaulio čempionatuose bei Olimpinėse žaidynėse, rengimas 

2020m. planuojama paruošti 6 sportininkus (2 b/k irklavimo, 4 irklavimo) dalyvavimui Pasaulio ir 

Europos čemopionatuose  ir Baltic cup atstovauti nacionalinę rinktinę ruošiame jaunučių keturvietės 

įgulą bei Olympic hopes regatoje 2 baidarių atstovus. 

 

02.03 uždavinys. Sporto plėtros programų rengimas ir įgyvendinimas 

Nuo 2016 metų vykdoma „Pavienio irklo jaunų irkluotojų grupės rengimo programa“. 

Programos tikslai: 

• Tęsti ilgalaikes irklavimo sporto tradicijas aštuonviečių valčių klasėje bei siekti aukštų 

tarptautinio lygio sportinių rezultatų. 

• Gerinti Klaipėdos miesto sporto įvaizdį. 

•  Sukurti ilgalaikę perspektyvą irklavimo sporto plėtrai.  

• Pasiekus aukštus tarptautinio lygio rezultatus pritraukti miesto sportinei veiklai daugiau 

rėmėjų, LOSC, KKSD ir kitų lėšų ir kooperuotomis lėšomis rengti aukšto meistriškumo 

sportininkus Klaipėdos mieste.  

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

fondo skirtos lėšos projektui „Atrask save irklavime“. 

 
STRATEGINIS TIKSLAS 03.  MODERNIZUOTI IRKLAVIMO BAZĘ PRITAIKANT JĄ 

IRKLAVIMO SPORTO REIKMĖMS 

03.01 uždavinys. Modernizuoti  Klaipėdos irklavimo centro irklavimo bazę Gluosnių skg. 8  

2018 metais pradėta vykdyti irklavimo bazės rekonstrukcija, kuri planuojama baigti 2020 metų 

pavasarį. 
03.02 uždavinys. Nuolatinis inventoriaus atnaujinimas 

Galimybės sportuoti visiems gyventojams, ypač vaikams ir jaunimui, turi būti didinamos pirmiausia 

siekiant užtikrinti prieigą naudotis sporto infrastruktūra. Sėkmingas treniruočių procesas priklauso 

nuo materialinės bazės būklės, ją reikia nuolat atnaujinti ir gerinti.  

VšĮ KIC didelė išlaidų dalis kasmet tenka sportinių valčių, katerių motorų remontui ir atnaujinimui. 

Gerinant treniruočių sąlygas būtina įsigyti kokybišką sportinį inventorių didelio meistriškumo 

sportininkams, nes kai kurios lenktyninės valtys yra pasenusios konstrukcijos, sunkios. 

Rungtyniaujant tokiomis valtimis mūsų sportininkų rezultatai yra 2-3 vietomis žemesni, nei galėtų 

būti rungtyniaujant naujesnėmis valtimis. KIC kasmet įsigija po 1 irklavimo valtį, 1 baidarę. 2020-

2021 metais planuojama įsigyti dar 2 „Vikingų” tipo laivus. 
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2019m. Klaipėdos Irklavimo centro vienas iš steigėju – Klaipėdos m. savivaldybė, skyrė dalininko 

įnašą naujos įrangos ir baldų įsigijimui. Pilną Irklavimo bazės įrangos komplektavimą planuojama 

baigti 2020 m. 

 

Numatomi VšĮ Klaipėdos irklavimo centro 2020−2022 metų strateginio veiklos plano 

 įgyvendinimo rezultatai: 

Pagerinus sąlygas ir teikiamų paslaugų kokybę atsiras vis daugiau norinčių kultivuoti 

irklavimo sportą,  bus vystomas mėgėjiškas bei didelio meistriškumo sportas.  

Planuojama išlaikyti tradicinių tarptautinių sporto renginių skaičių (apie 11) ir aukštą renginių 

organizavimo kokybę. Įvairiose mieste organizuotose varžybose ir renginiuose turėtų dalyvauti apie 

5000 gyventojų.  

PRIDEDAMA: 

Viešosios įstaigos Klaipėdos irklavimo centro 2020–2022 m. strateginio veiklos plano tikslų 

prognozės. 

 


