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KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS (NR. 10) APRAŠYMAS
Biudžetiniai metai
Asignavimų valdytojas
(-ai), kodas
Programos pavadinimas

Programos parengimo
argumentai

1.
1.1

Prioritetas
Tikslas

2022-ieji metai
Kretingos rajono savivaldybės administracija
Kūno kultūros ir sporto programa Nr. 10
Šia programa įgyvendinama Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymu numatyta savarankiškoji Savivaldybės funkcija – kūno
kultūros ir sporto plėtojimas, gyventojų poilsio organizavimas.
Pagrindinė sporto ir kūno kultūros misija – ugdyti sveiką ir fiziškai
aktyvią visuomenę, kuo daugiau gyventojų įtraukiant į organizuotas
ir savarankiškas sporto pratybas, skatinant jų visapusišką
tobulėjimą.
Viešųjų paslaugų kokybės gerinimas
Gerinti sveikatinimo veiklą ir sąlygas

Įgyvendinant šį programos tikslą gyventojai bus skatinami užsiimti įvairiomis kūno kultūros formomis ir sportine
veikla, formuoti teigiamą visuomenės požiūrį į kūno kultūrą, sveikatą, kaip didžiausią vertybę, kūno kultūros
priemonėmis didinti rajono gyventojų fizinį aktyvumą, pritraukti didesnį dalyvių skaičių, užtikrinant sporto renginių
organizavimo kokybę, didinti kūno kultūros ir sporto paslaugų prieinamumą rajono gyventojams, statant ir
modernizuojant sporto bazes, sudaryti sąlygas perspektyviam jaunimui siekti sportinio meistriškumo.

1.1.4

Uždavinys

Gerinti kūno kultūros ir sporto paslaugų kokybę ir didinti
jų įvairovę (numatyti sporto bazių tvarkymą ir plėtrą, iš dalies finansuoti
sporto klubų veiklą)

1.1.4.1
Priemonė
Sporto infrastruktūros įrengimas ir esamos atnaujinimas
Priemonėje lėšos planuojamos įvairiai sporto ir vaikų žaidimų aikštelių infrastruktūrai įrengti,
dokumentacijai parengti.
2022 m. numatoma nugriauti esamas ir įrengti naujas monolitines rampas (Pastauninko parke,
Darbėnuose) bei parengti Paupio sporto aikštyno projektą. Taip pat, atsižvelgiant į galimybes,
numatoma vykdyti kitas veiklas:
– Įregistruoti sporto aikšteles (Krepšinio aikštelė, esanti Savanorių g. 58, krepšinio aikštelė,
esanti Klaipėdos g., sporto aikšteles Kretingsodyje, Sodžiaus g. 3, sporto aikšteles, esančias
Kurmaičiuose, Mokyklos g. 5D).
– Įrengti paplūdimio futbolo aikštelę Kretingos dvaro parke (prie I-ojo tvenkinio) (suformuoti
žemės sklypą ir įregistruoti).
– Atnaujinti (įrengti naują stovą, perdažyti suoliukus ir linijas, atnaujinti mokomąją sienelę,
aptverti mokomąją aikštelę nauja segmentine tvora) teniso kortų aikštelę (Savanorių g. 58).
– Atnaujinti (perdažyti krepšinio stovus, pakeisti lentas, lankus, įrengti guminę liejamą dangą,
išdažyti krepšinio aikštelės linijas, suremontuoti senus ar įrengti naujus suoliukus) krepšinio
aikštelę (Savanorių g. 58).
– Atnaujinti (įrengti du naujus krepšinio stovus, lentas ir lankus) krepšinio aikštelę (Klaipėdos
g.).
– Atnaujinti Paupio sporto aikštyną (įrengti drenažą, nudažyti futbolo vartus, pakeisti futbolo

vartų tinklus, perdažyti suoliukus, pakeisti seną 65 m. kamuolių gaudyklės trosą, mažojoje
aikštėje nudažyti futbolo vartus, pakeisti tinklus, įrengti kamuolių gaudykles, perdažyti
suoliukus).
– Atnaujinti (įrengti kamuolių gaudykles) dvi paplūdimio tinklinio aikšteles Kretingos dvaro
parke (prie I-ojo tvenkinio).
– Atnaujinti (pakeisti krepšinio lanko tinklelius, tinklinio tinklą) sporto aikštelėje
(Kretingsodyje, Sodžiaus g. 30).
– Atnaujinti (pakeisti krepšinio lankus, futbolo vartų tinklus, atsarginių žaidėjų suolelius
(pakeisti polikarbonato lakštus) sporto aikštelėse (Kurmaičiuose, Mokyklos g. 5D).
1.1.4.2
Priemonė
Sporto ir kultūrinių švenčių, varžybų ir stovyklų
organizavimas
Lėšos skiriamos rajono sporto klubų veiklai iš dalies finansuoti: organizuoti sporto ir
sveikatingumo renginius, turnyrus, dalyvauti rajone organizuojamuose renginiuose, Lietuvos ir
Europos čempionatuose bei tarptautiniuose sporto renginiuose. 2022 m. Kūno kultūros ir sporto
veiklas planuoja vykdyti 23 visuomeninės sporto organizacijos. Jų projektai iš dalies yra
finansuojami iš Savivaldybės biudžeto, pačių visuomeninių sporto organizacijų bei rėmėjų lėšomis.
Siekiant padidinti sporto prieinamumą, skatinti visų socialinių grupių gyventojus aktyviai leisti
laisvalaikį, didinti sportuojančiųjų skaičių, būtina į fizinio aktyvumo veiklas įtraukti kuo didesnę
bendruomenės dalį. Organizuojant sporto renginius užtikrinti sporto renginių organizavimo
kokybę. 2022 m. planuojama organizuoti sporto renginius, kurie sulaukia didelio dalyvaujančių
skaičiaus ir bendruomenės susidomėjimo:
– Numatoma organizuoti rajono geriausių atskirų sporto šakų sportininkų pagerbimo šventę.
– Kartu su Lietuvos bėgimo asociacija planuojama surengti II maratoną, skirtą maratonininko,
Kretingos rajono Garbės piliečio Piotro Silkino garbei.
– Numatoma organizuoti renginius, skirtus Lietuvos krepšinio 100-mečiui paminėti.
– Numatoma organizuoti slidinėjimo varžybas „Slidinėkime kartu!“ bei tradicinius rajono
renginius (krepšinio, futbolo, tinklinio, moksleivių tinklinio pirmenybes 2 gr. (jauniai ir
jaunės), rajono seniūnijų vasaros sporto žaidynes ir kt. ).
– Planuojama dalyvauti Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių zoniniame ir finaliniame etape.
– Planuojama organizuoti edukacinę-pažintinę kelionę sporto klubų pirmininkams ir sporto
organizatoriams.
1.1.4.5
Priemonė
Atviros sporto infrastruktūros priežiūra
Lėšos planuojamos Kretingos miesto stadiono, dirbtinės futbolo aikštės dangos, kitų rajone esančių
sporto aikštynuose įrengtų dirbtinių lietinių dangų valymui ir 4 paplūdimio aikštelių papildymui
smėliu (Kretingoje ir Kurmaičiuose).
1.1.4.10 Priemonė
VšĮ „Minijos futbolo akademija“
Lėšos skiriamos VšĮ „Minijos futbolo akademija“ veiklai.
Viešoji įstaiga „Minijos futbolo akademija“ organizuoja ir vykdo vaikų ir jaunimo sportinę veiklą,
sudaro sąlygas saviraiškai per sportą.
2021 m. pabaigoje Akademiją lankė per 160 ugdytinių, suformuota 10 jaunųjų futbolininkų grupių:
2004/05 m. g. – 19 ugdytinių; 2006 m. g. – 20; 2008/09 m. g – 21; 2010 m. g – 15; 2011 m. g –
21; 2012 m. g – A grupėje 12, B grupėje 11; 2013 m. g – 18; 2014 m. g. – 14; 2015/06 m. g – 11.
Visų amžiaus grupių futbolininkai, išskyrus pačius mažiausius (2012-2015 gimimo metų),
dalyvauja Lietuvos pirmenybėse.
4.
Prioritetas
Kretingos rajono savivaldos gerinimas.
4.2
Tikslas
Planuoti ir koordinuoti Savivaldybės finansinę veiklą
4.2.4
Uždavinys
Vykdyti Savivaldybės finansinius įsipareigojimus
4.2.4.14 Priemonė
Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas
Priemonė skirta Savivaldybės biudžete nenumatytoms priemonėms įgyvendinti ir veiklai vykdyti.

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas.
Pagerintos sąlygos įgyvendinti įvairių amžiaus grupių fizinį ugdymą, organizuoti visuotinį
sportavimą ir vystyti mėgėjišką sportą. Įvairiose sporto šakų varžybose, sporto klubų
organizuojamuose renginiuose turėtų dalyvauti apie 6300 rajono gyventojų.
Galimi programos finansavimo variantai.
Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšos.
Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai.
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos sporto įstatymas,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. liepos 24 d. nutarimas Nr.778 „Dėl viešųjų renginių ir
aukšto meistriškumo sporto treniruočių stovyklų dalyviams skiriamų neapmokestinamųjų piniginių
kompensacijų dydžių ir mokėjimo tvarkos taisyklių patvirtinimo“, Kretingos rajono savivaldybės
2021–2023 m. strateginis plėtros planas.
_____________________

