ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS SPORTO TARYBOS ATASKAITA

Šilutės rajono Sporto taryba ( Sporto taryba) yra nuolatinė Šilutės rajono savivaldybės
tarybos komisija. Svarbiausias Sporto tarybos tikslas yra analizuoti sportinę veiklą Šilutės rajone ir
teikti siūlymus Šilutės rajono savivaldybei. Ši ataskaita apima 2014 m. liepos – gruodžio mėnesius,
nes nuo liepos mėnesio man tenka vadovauti Sporto tarybai.
2014 metais įvyko 8 Sporto tarybos posėdžiai. Sporto tarybos sudėtis keista du kartus.
Šilutės rajono savivaldybės sporto taryba 2014 metais dirbo pagal patvirtintą veiklos
planą. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T1-2100 pakeistas
Šilutės rajono savivaldybės sporto tarybos nuostatų 2 punktas.
Sausio mėnesį Sporto taryba svarstė Sporto programos lėšų paskirstymą. Nutarė VšĮ
„Šilutės sportas“ skirti 704 000 tūkst. litų. Sporto klubų veikloms skyrė 88 000 tūkst. litų iš jų 14
000 tūkst. litų atskira eilute nutarta finansuoti automobilių sporto klubo „Vilkyčiai“ organizuojamas
Europos rali-kroso varžybas. Šiam lėšų išskirstymui pritarė ir Šilutės rajono savivaldybės taryba
kovo 27 d. sprendimu Nr. T1-2020.
Vasario mėnesį Sporto taryba svarstė ir pritarė Šilutės sporto mokyklos ir VšĮ „Šilutės
sportas“ 2014 metų veiklų programoms. Aptarė Šilutės strateginių sporto renginių plano idėją. Taip
pat svarstė klausimą dėl Šilutės sportinių šokių klubo „Lūgnė“ perspektyvų Šilutės sporto
mokykloje. Sporto taryba nepritarė, kad Šilutės sporto mokykloje būtų įsteigta sportinių šokių
grupė.
Kovo mėnesį Sporto taryba pritarė Šilutės rajono savivaldybės 2014 m. sportininkų
ugdymo centrų, sporto klubų ir kitų nevyriausybinių sporto organizacijų projektų sąrašui. Projektų
vertinimo komisija buvo sudaryta iš Sporto tarybos narių. Sąrašui taip pat pritarė Šilutės rajono
savivaldybės taryba kovo 27 d. sprendimu Nr. T1-2021. Finansavimą gavo 19 sportų klubų.
Papildomą finansavimą savivaldybės tarybos sprendimu iš rezervo gavo VšĮ „Šilutės sportas“
naujai krepšinio lentai įsigyti (3 200 litų). Direktoriaus įsakymu iš rezervo papildomų lėšų gavo
Šilutės sportinių šokių klubas „Lūgnė“ tarptautiniam konkursui „Pamario pora“ organizuoti ( 1 000
litų).
Balandžio mėnesį Sporto taryba svarstė dėl galimybės įsteigti Sporto muziejų Šilutėje.
Šiame posėdyje nutarta teikti raštą Administracijos direktoriui dėl gatvių pavadinimų, kuriuose būtų
Šilutei nusipelniusių sportininkų (Mačernis, L. Chomičius ir pan.) vardai ir pavardės. Sporto
tarybos nariai sutarė, kad gali atsirasti ir olimpiečių gatvė.
Rugsėjo mėnesį Sporto tarybos posėdyje buvo svarstytas klausimas dėl Sporto
programos lėšų panaudojimo, dėl sportinių šokių veiklo, dėl Šilutės Sporto strategijos 2015 – 2020
m., dėl Šilutės miesto stadiono ir jo prieigų viešosios infrastruktūros sutvarkymo pasiūlymų teikimų
2014 – 2022 m. programai parengti. Šiais klausimais buvo priimti nutarimai.
Spalio mėnesį Sporto taryba svarstė net devynis klausimus ir priėmė nutarimus. Buvo
nutarta: 2015 m. Šilutėje organizuoti fitneso ir kultūrizmo varžybas ir siūlyta tam teikti paraišką
sporto programai. Nutarta steigti mergaičių futbolo grupę prie VšĮ „ Šilutės sportas“ ir numatyti tam
lėšas aukščiau minėtos įstaigos 2015 m. biudžete. Nutarta padidinti Sporto tarybos narių skaičių nuo
10 iki 11. Pritarta Stebėtojų tarybos steigimui prie VšĮ „Šilutės sportas“, taip pat buvo pritarta ir
geriausių Šilutės rajono metų sportininkų ir jų trenerių skatinimui. Svarstyta ir pritarta sunkiosios
atletikos varžybų „ Mačernio taurė“ organizavimui Šilutėje. Šias varžybas numatyta organizuoti
kovo mėnesį bei pritarta jų įtraukimui į Šilutės rajono sporto strateginių renginių sąrašą.
Lapkričio mėnesį Sporto tarybos posėdyje antrą kartą svarstytas klausimas dėl Šilutės
miesto stadiono ir jo prieigų viešosios infrastruktūros rekonstrukcijos pasiūlymų teikimų 2014 –
2020 m. Šiuo klausimu pasisakė savivaldybės administracijos architektūros skyriaus vedėjas E.
Benetis. Posėdyje buvo pristatytas ir klausimas dėl galimybių studijos „Šilutės rajono savivaldybės

sporto struktūros plėtros ir jaunimo užimtumo galimybių“. Šį klausimą pristatė savivaldybės
administracijos specialistė A. Jagelavičienė. Taip pat šiame posėdyje buvo sutarta dėl geriausių
Šilutės metų sportininkų ir jų trenerių apdovanojimų renginio organizavimo datos.
Lapkričio mėnesį (antrasis posėdis) Sporto tarybos posėdyje toliau buvo svarstytas
klausimas dėl Šilutės miesto stadiono ir jo prieigų sutvarkymo bei nutarta Šilutės rajono
savivaldybės tarybos valdančiosios daugumos politinei tarybai teikti svarstyti VšĮ „Šilutės sportas“
ir Šilutės sporto mokyklos biudžetų projektus. Taip pat buvo galutinai patvirtintas geriausių Šilutės
rajono metų sportininkų ir jų trenerių skatinimo sąrašas.
Šilutės rajono savivaldybės valdančiosios daugumos politinė taryba svarstė Sporto
tarybos siūlymus ir daugumai Sporto tarybos siūlymų pritarė. Geriausių Šilutės rajono metų
sportininkų ir jų trenerių pagerbimo šventė įvyko Šilutės rajono savivaldybės didžiojoje salėje 2014
– 12 – 16 d. Šiuo iškilmingu renginiu Sporto taryba tarsi užbaigė kalendorinius - sportinius 2014
metus.
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