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Vadovaurlamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 29 straipsnio B dalies 2 ir

7 punkrais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2007 m. birZelio 6 d' nutarimu Nr' 567 "Del
savivaldybiq turtiniq i| neturtiniq teisiq igyvendinimo savivaldybiq valdomose imondse tvarkos

apraio patvirtini6o., 2,"3 papunkiiu ir Siuo*nutarimu patvirtinto Savivaldybiq turtiniq ir neturtiniq

teisiq igyvendinimo savivaldybiq valdomose imonese tvarkos apraso 4,9 punktais, g'1 papunkdiu'

Klaipedos miesro savivaldybes valdomq imoniq veiklos tikslq nustatymo, jq vertinimo tvarkos

apraio, patvirrinro Klaipedos miesto sav.ivilclybes tarybos 2018 m. gruodZio 20 d' sprendimu Nr'

T2-2BZ,,nOl Xluipedos miesro savivaldyber uildo*q imoniq veiklos tikslq nustatymo, jq vertinimo

tvarkos apraSo patvirti'imo", 7 punktu, Klaipedos -i"tto savivaldybds tarybos 2012 m' geg.ui1s24

d, sprendimo Nr.'T2-1S3 ,,Dol pavedimo Kliipedos miesto savivaldybds administracilos direktoriui

igyvendinti turtines ir neturtines teises" L punktu:

l. Tvirtinu prideclamus Kliipedos miesto savivaldybes vieSqjq [staigq savininko

l[kesiiq ra5tus:

1,1. VSl,,Klaipedos keleivinis transportas";

1.2. Vil ,,KlaiPedos butai";
1.3. VSI ,,Kiaipeda Il)";
1.4. VSI ,,KlaiPddos Sventes" ;

1'5.VslKtaipedosturi,zmoirkulturosinformacijoScentras;
L6. V5l,,Klaipddos futbolo mokykla";

1.7. V5[ ,,K]aipcdos irklavimo centras";

i,B. VSi Klaipedos kraSto buriavimo sporto rnokykla "Ziemys"'
2. Nustatau, kad 5is [sakymas skelbiamas Klaipedos miesto savivaldybes interneto

svetaineje,
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LUKESEIV RASTAS VIESAJAI ISTAIGAI
KLAIPEDOS FUTBOLO MOKYKLAI

Siuo ra5tu del lr.rkesiiq vieSajai [staigai Klaipedos futbolo mokyklai (toliau - RaStas)

pateikiami Klaipedos miesto' savivaldy'bes, kaip savininko (dalininko) teises ir pareigas

igyvendinandios institucijos, l[kesiiai dei vieSosios istaigos Klaipddos futbolo mokyklos (toliau -
lstaiga) veiklos krypdiq, tikslq ir principq.

LIkesdiq ralras turetq bIti pagrindas rengiant ir perZiurint lmon6s strategijE ir tapti

integralia [mones strateginio ptrno aourni. RaStas n6ra teisinis ipareigojimas ir yra skirtas skatinti

bendradarbiavimq tarp {stai!os ir Klaipedos miesto savivaldybds. Raitu Klaipddos miesto

savivalclybe nesiekia apriboti"ar be reikaio iSplesti {staigos teisiq ar pareigq. [staiga visq pirma

privalo vadovauris galiojaniiais teis6s aktais, [staigos istatais, gerqja valdysenos praktika ir prisiimti

atsakomybg uZ pr.iimarlus sprenclimus bei uZtikrinti imonds efektyviq veikl4. Savininko lukesdiai

nustaromi trejq rnetq laikotarpiui, tadiau pagal poreikl liikesiiq ra5tas gali bfiti atnaujinamas'

lgyvenciinclama Raitu iSsakyt.us Klaipedos miesto savivaldybes l[kesiius, lstaiga privalo

vadovar-riis protingumo, skaidrunro, efektyvuno ir racionalaus turto valdy'rcl principais'

[staigos paskirtis ir veiklos kryptys

[staigos paskirtis - rengti spoftininkus ir vykdyti kitq sporto veiklq'

[staigos veikla, atitinianii savivaldybei int.r.tq, - neformaliojo ir aukSto sportinio

meistri5iumo ugilymo (futbolo mokymo) paslaugq teikimas_ Klaipedos mieste'

Klaipedos mieslo savivalrlybb tikisi, jog lstaiga veiklq vystys Siomis kryptimis:

- F.utbolo treniruoiiq priuinurnu-ai ir kokyb6. {staiga turetq didinti futbolo mokymo

paslaugq prieinamumq miesie ir uZtikrinri rinkos poreikius atitinkandius kokybinius paslaugq

parametrus.
- Inovacija ir lyderystd. lstaiga tur6tq investuoti i naujas technologijas ir modernius darbo

bei vadybos metodus,
- ,Ivari veikla. [staiga tpri planuori savo veiklq ir investicijas taip, kad uZsitikrintq

pakankamas paJamas infristruktUros uildy*ri, o [staigos veikla btitq nenuostolinga'

- Skaidrumas ir prevencija. 
- 

lstaigoii turi blti [cliegtos paZangiausios korupcijos

prevencijos ir rlzikq valdymo priemones' 
-lstaiga turetq laikytis aukjiiausiq skaidrumo ir

atskaitomYb6s standartq.
Klaipeclos miesio savivaldybds llkesiiai turdtq tapti integralia {staigos sfateginio veiklos

plano clalimi. Krypdiq igyvcndinimo siektini rodikliai ir reikimes turritq btiti nustatyti Istaigos

strateginiame veililos ptane, uZtikrinar]t kasmetini veiklos rodikliq gerejimq'

[staigos valctyla ir vadovas turetU vienq kartq per metus pristatyti Klaipddos miesto

savivalclybds vadovyb'i atnaujintq strategini veikios planq, metini biudZet4 ir veiklos rezultatus'

metinq valdybos savqs !sivertinimo iSvadE'

Lflkestiai d€l veiklos PrinciPq

lstaigos galutiliai savininkai yra Lietuvos piliediai, tad lstaigos valdyba.ir vadovas privalo

ddti visas paslangas, kacl {staiga bDtr.l valdoma atsiZvelgiant iLietuvos gyventojq interesus'
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[staiga privalo vykdyti savo veiklq pagal aukiiiausius skaidrumo, valdysenos, etikos ir

socialines atsakomybds sl.andartlls.

{staiga savo veikloje tr-rretq vadovautis gerqja tvaraus ir subalansuoto vystymosi praktika'

{staiga ruretq veikii leprikiausomai, trdi., Klaipedos miesto savivaldybd tikisi, kad Istaiga

iS anksto informuos apie esminius sprenclimus. Esminiais sprendimais laikomi 5ie sprendimai:

potenciahs interesq konfliktai; potencial[s teisminiai giniai; galimas Istaigos darbuotojq ar

susijusiq ialiq sukLiavimas; esminiai pokyiiai lstaigos veikloje; didesnio masto darbuotojq

atteiOlmii; stambls lsigijimai ar pardavimai; galima Zala visuomenei, gamtai, ekonomikai ar

valstybes saugumui; 
'rliuuaor 

prane5imai, kurie gali reikalauti Klaipedos miesto savivaldybes

atstovq komentarq; bet kokio masto korupcija ar politine intervencija; kitos esminds rizikos,

keliandios grdsmq [staigos veiklos tQstinumui'

lstaiga rurLirrl iadovautis piotingumo principu ir informuoti apie kitus potencialiai su

Klaipedos niiesto savivaldybes interesais susijusius svarbius sprendimus'

I-fikesiiai d€l veiklos tikslq

lstaiga turi sickti bendrqjq veiklos rodikliq, atitinkandiq lmones veiklos strategijq ir

prisidedandiq prie Klaipeclos mi.sto savivaldybes strateginiuose planavimo dokumentuose

numatytl,l tikslq Pasiek irno :
- 
Finansiniai lfikesiiai, tikslai - uZtikrinti nenuostolingq {staigos veiklE.

Nefinansiniai l[kesiiai, tikslai * siektini rodikliai:

Eil.
Nr.

1. lpg{verl:
2.

l.ietuvos rin
nacionalines

3.
Lietuvos
iSkovotu

4. Neigaliqiq u

Futbol

!cllull_
rinktini

iiq!.1!ll
iempio

?rniq_vtetl
gdyno

o sporto Sakos pletra

Esama

situaciia
Siektina reikSme

202I m.
2022
m.

2023
m.

2024
m.

rnokiniu skaidius 760 770 780 800

1 (Olimpines rinktines kandidatq,
rimn iarrnin) nariu skaidius

16 l/ 1B 18

natuose (visose amZiaus grLlPese

rripfrr skaiiitts
7 7 I B

grupiq skaidius, vnt. 2 3 3


