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ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS SPORTO TARYBOS ATASKAITA
2015 m. sausio – rugpjūčio mėnesių veiklos ataskaita
Šilutės rajono Sporto taryba yra nuolatinė savivaldybės tarybos komisija, kurios
tikslas yra nagrinėti ir teikti siūlymus savivaldybės tarybai dėl kūno kultūros plėtros ir sportinės
veiklos Šilutės rajono savivaldybėje. Šilutės rajono Sporto tarybą sudaro savivaldybės tarybos ir
administracijos, rajono sporto organizacijų bei visuomenės atstovai.
2015 m. sausio – rugpjūčio mėnesiais Šilutės rajono savivaldybės Sporto taryba
rinkosi į keturis posėdžius, kurie vyko pagal sudarytą šios tarybos veiklos planą.
2015 – 03 – 24 posėdyje Sporto taryba pritarė savo veiklos planui, apžvelgė Šilutės
rajono sporto strategijos 2007 – 2014 metų rezultatus, apsvarstyta ir pritarta 2015 m. sporto
programoms, priimti ir kiti svarbūs sprendimai. Šiame posėdyje pritarta ir „Galimybių studijos
Šilutės rajono savivaldybės sporto infrastruktūros plėtra ir jaunimo užimtumo galimybės“ II daliai.
2015 – 04 – 21 posėdyje toliau buvo diskutuota dėl „ Galimybių studijos Šilutės
rajono savivaldybės sporto infrastruktūros plėtros ir jaunimo užimtumo galimybių“ II dalies.
Nutarta, kad Sporto tarybos nariai dar kartą peržiūrės galimybių studiją ir pateiks galutinius
siūlymus dėl studijos papildymo. Šiame posėdyje buvo svarstomas klausimas dėl Šilutės rajono
Švėkšnos gimnazijos ir Šilutės pirmosios gimnazijos stadionų atnaujinimo ir naujos sporto aikštelės
statymo Naujakuriuose. Sporto taryba pritarė šiems klausimams, bet nesutiko, kad šiame etape būtų
statoma aikštelė Naujakuriuose – siūloma ją statyti prie M. Jankaus pagrindinės mokyklos. Reikia
pastebėti, kad Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius S. Šeputis pritarė tokiam
Sporto tarybos siūlymui ir aikštelė buvo pastatyta prie aukščiau minėtos pagrindinės mokyklos.
Šiame Sporto tarybos posėdyje buvo pritarta žirginio sporto klubo „Lankupiai“, stalo
teniso klubo „Varmas“ prašymams skirti papildomų lėšų jų veiklai finansuoti, diskutuota dėl
atminimo lentos, skirtos B. Mačerniui, pastatymo. Buvo pritarta sunkiosios atletikos varžybų „B.
Mačernio taurė“ organizavimui.
2015 – 05 – 21 Sporto tarybos posėdyje buvo sudėti taškai dėl galimybių studijos,
nutarus kviesti jos rengėjus į galutinį susitikimą ir išsakyti baigiamąsias pastabas ir siūlymus. Taip
pat daug dėmesio buvo skirta tradicinėms tarptautinėms varžyboms „Pamario pora“ organizuoti.
2015 – 07 – 14 posėdyje Sporto taryba svarstė ir pritarė Šilutės oreivystės klubo
prašymui skirti lėšų jos veiklos finansavimui. Taip daug dėmesio buvo skirta „B. Mačernio taurės“
sunkiosios atletikos varžybų apžvalgai. Šilutės rajono sporto mokyklos direktorius, Sporto tarybos
narys A. Lileikis informavo, kad Šilutės rajono savivaldybės Sporto taryba šiam renginiui skyrė
1000 litų, kurie buvo skirti apdovanojimams. Šiame renginyje dalyvavo ir Europos čempionas A.
Didžbalis. Šį renginį rėmė ir kiti rėmėjai. Anot A. Lileikio, tai buvo geras renginys, kuris vis tik
neturėtų tapti tradiciniu – jį reikėtų organizuoti pagal poreikį. Sporto taryba pritarė tokiai minčiai.
Buvo pateiktas ir jos pasiūlymas, kad tokį renginį būtų galima organizuoti Šilutės miesto šventės
metu. Taip būtų galima pritraukti į jį daugiau žiūrovų.
Apibendrinant Šilutės rajono Sporto tarybos veiklą, galima pasakyti, kad 2015 m. 01 –
08 mėn. Sporto taryba įvykdė savo numatytą veiklos planą ir atliko kitus būtinus darbus. Be to,
gana sėkmingai ir operatyviai buvo sprendžiami ir iškylantys klausimai bei problemos.
Sporto tarybos pirmininkas
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2015 m. rugsėjo – gruodžio mėnesių veiklos ataskaita
Šilutės rajono sporto taryba yra kolegiali visuomeninė institucija, kuri sudaryta iš Šilutės
rajono tarybos, savivaldybės administracijos, visuomeninių sporto klubų bei visuomenės atstovų.
Nuo 2015 m. rugsėjo 24 d. Nr. T1-69, vadovauju Sporto tarybai, kurią sudaro 11 asmenų:
Arūnas Pupšys, Savivaldybės tarybos narys (pirmininkas);
Ričardas Stonkus, Savivaldybės tarybos narys;
Povilas Tunaitis, Savivaldybės tarybos narys;
Algirdas Gečas, Savivaldybės tarybos narys,
Virgilijus Pozingis, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;
Jonas Gavėnia, sporto klubų atstovas (Juknaičių sporto klubas);
Dainius Gricevičius, VšĮ „Šilutės sportas“ direktorius;
Jonas Piekautas, sporto klubų atstovas (Šilutės stalo teniso klubas „Varmas“);
Aivaras Lileikis, Šilutės sporto mokyklos direktorius;
Saulius Malinauskas, sporto klubų atstovas (Futbolo klubas „Šilutės veteranas“);
Rimvydas Lukošius, Šilutės rajono bendrojo lavinimo mokyklų kūno kultūros
mokytojų atstovas.
Šilutės rajono savivaldybės Sporto taryba 2015 m. rugsėjo - gruodžio mėn. dirbo pagal
patvirtintą veiklos planą. Buvo inicijuoti 2 Sporto tarybos posėdžiai, kuriuose buvo svarstyti ir
priimti sprendimai einamaisiais klausimais.
Pirmajame posėdyje, kuris vyko 2015 m. rugsėjo 29 d. Sporto taryba svarstė 9 klausimus.
Buvo svarstyta dėl 2016 m. FIA Europos automobilių kroso ir Europos Rally Cross "Challenge"
čempionato organizavimo Vilkyčiuose ir Šilutės rajono savivaldybės prisidėjimo prie šio
čempionato organizavimo. Nutarta, kad į kitą posėdį kviesti ASK "Vilkyčiai" vadovą K. Gudžiūną
dėl dokumentų ir leidinių sutvarkymo. Svarstyta ir pritarta neįgaliųjų socialinės integracijos per
kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2016-2018 metais konkurso organizavimo bei
informacijos išplatinimo Šilutės rajono spaudoje. Sporto tarybos sprendimu nutarta į „Sidabrinės
nendrės“ komitetą deleguoti A. Lileikį.
2015 m. gruodžio 4d. Sporto tarybos posėdyje antrą kartą svarstytas klausimas dėl 2016 m.
FIA Europos automobilių kroso ir Europos Rally Cross "Challenge" čempionato organizavimo
Vilkyčiuose. Nesulaukus K. Gudžiūno posėdyje, Savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotojo V. Pozingio siūlymu buvo parengtas raštas administracijai nuo Sporto tarybos, kuriame
siūloma administracijai rengiant 2016 metų biudžetą skirti papildomų lėšų šioms varžyboms. Šiame
posėdyje buvo svarstytas iš VšĮ „Šilutės sportas“ raštas. Prašyme prašoma skirti lėšų iš Sporto
programos rezervo lėšų, kurios reikalingos padengti krepšinio komandos „Šilutė“ starto mokestį
(NKL). Nutarta, VšĮ „Šilutės sportas“ skirti 1 121, 39 Eur iš Sporto programos lėšų. Taip pat buvo
galutinai patvirtintas geriausių Šilutės rajono metų sportininkų ir trenerių skatinimo sąrašas.
2015 gruodžio 23 d. geriausių Šilutės rajono metų sportininkų ir jų trenerių pagerbimo
šventė pirmą kartą buvo surengta Hugo Šojaus dvaro komplekso reprezentacinėje salėje kuri
užbaigė
einamuosius
sporto
metus.
(Daugiau
informacijos
rasite
čia:
http://www.pamarys.eu/pagerbti-geriausi-2015-metu-sportininkai-ir-ju-treneriai/)
Šilutės rajono metų sportininkų ir jų trenerių pagerbimo šventėje, kaip Sporto tarybos
pirmininkas pasakiau kalbą. Pateiksiu keletą jos fragmentų:
„Šilutės rajono sportiniame gyvenime dalyvauju jau ne vieną dešimtmetį ir čia mane
maloniai stebina jaunimo entuziazmas. Kiekvienais metais galime didžiuotis puikiais pasiekimais,
kurie garsina ne tik Šilutės rajoną, Lietuvą, bet ir Europą [...] Šilutės sporto mokyklos jaunimas
iškovojo net 86 medalius. Tad noriu kartu čia su visais pasidžiaugti sportininkų pasiekimais ir
palinkėti, kad niekada nenustotumėte būti aktyviais ir įkvėptumėte kitus gyventi sveikai bei, kad
visuomet turėtumėt tikslą, kurio siektumėt drąsiai ir ryžtingai [...] Tikrai tikiu, kad Šilutės
jaunimas neatitrūks nuo sportiško gyvenimo, garsins ir toliau savo kraštą ne tik Lietuvoje, bet ir už
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jos ribų. Šiandien geriausi 26 rajono sportininkai ir 8 jų treneriai bus apdovanoti padėkos raštais bei
piniginėmis premijomis.“
2015 m. 09 - 12 mėn. Sporto taryba dirbo pagal numatytą veiklos planą. Veiklos ir tikslai,
kurie buvo numatyti buvo įgyvendinti. Ypatingas dėmesys 2015 m. Sporto taryboje buvo skiriamas
Šilutės rajono savivaldybės sportininkų ugdymo centrams, sporto klubams ir nevyriausybinėms
sporto organizacijoms dėl sportinės veiklos dalinio finansavimo.
Praėjusiais metais Šilutės rajono Sporto taryba svarstė ir priėmė nutarimus kitais
einamaisiais klausimais. Taip pat yra pradėta statyti sporto salė prie Šilutės Vydūno gimnazijos,
kurią planuojama pabaigti 2016 m, yra pradėti vykdomi Šilutės miesto daugiafunkcinio sporto
komplekso (Rusnės g. 8) projektavimo darbai.
Būdamas Šilutės rajono savivaldybės Sporto tarybos pirmininkas galiu daryti išvadą, kad
2015 m. Sporto taryba dirbo efektyviai. Į visus prašymus buvo atsižvelgta ir nutarimai buvo priimti
nuosekliai bei nešališkai.
Sporto tarybos pirmininkas
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