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Nuo 2012 metų pradžios iki spalio mėnesio Šilutės rajono savivaldybės Sporto tarybą sudarė J. Jaunius ( 

pirmininkas), A. Gečas ( pirmininko pavaduotojas), D. Gricevičius, J. Gurevičiūtė, L. Čičirka, V. Pavilonis, A. 

Lileikis, A. Maigienė, A. Pupšys, R. Skiudulienė ir E. Vitkauskas. Per tą laikotarpį įvyko du Sporto tarybos 

posėdžiai.  

2012 03 01 d. Sporto tarybos posėdyje buvo pritarta 2011 m. Sporto tarybos ataskaitai, aptartas 2012 m. 

Kultūros ir sporto plėtros programos finansavimas. Pažymėtina, kad šios programos ribose buvo gautos 22 Šilutės 

rajono  sporto klubų paraiškos. Įvertinusi tai, Sporto taryba priėmė rekomendacinius   siūlymus sporto klubų 

paraiškų vertinimo komisijai. Tame posėdyje buvo aptartas klausimas ir priimtas nutarimas dėl Sporto mokyklos 

grupių plėtros Šilutės rajone. Taip pat buvo pateikta informacija dėl Lietuvos sporto enciklopedijos redakcijos 

prašymo patikslinti pateiktą medžiagą. Buvo svarstytas ir 2012 m. Šilutės rajono Sporto tarybos darbo planas. 

2012 m. antrame ketvirtyje įvyko antrasis Sporto tarybos posėdis, kuriame iš esmės buvo svarstomi ir 

tikslinami bei pildomi pirmojo posėdžio darbotvarkės klausimai. 

2012 m. birželio mėnesį pasikeitus Šilutės rajono savivaldybės valdančiajai daugumai ir Šilutės rajono 

savivaldybės vadovams, Sporto tarybos veikla sustojo. Didžiąja dalimi tokią Sporto tarybos padėtį nulėmė tai, kad 

iš darbo buvo atleista Šilutės rajono savivaldybės administracijos Jaunimo ir sporto reikalų koordinatorė J. 

Gurevičiūtė. Paprastai ji ruošdavo Sporto tarybos posėdžių medžiagą bei sukviesdavo tarybos narius. 

2012 m. spalio 25 d. Šilutės rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. T1-574 “Dėl Šilutės rajono 

savivaldybės sporto tarybos pakeitimo“. Šiuo sprendimu buvo pakeistas Sporto tarybos pirmininkas ir jos 

personalinė sudėtis. Dabar Sporto tarybą sudarė A. Gečas ( pirmininkas), A. Šimelionis, V. Pavilonis, E. 

Vitkauskas, L. Čičirka, D. Gricevičius, J. Jaunius, A. Lileikis, A. Maigienė, A. Pupšys ir R. Lukošius. Per 

laikotarpį iki šios ataskaitos pateikimo, Šilutės rajono savivaldybės Sporto taryba organizavo tris posėdžius, 

kuriuose aptarė daugiau nei dešimt svarbių klausimų ir priėmė nutarimus. Tai buvo klausimai dėl Šilutės rajono 

savivaldybės sportininkų skatinimo tvarkos aprašo pakeitimo, dėl Šilutės rajono savivaldybės sportininkų ugdymo 

centrų, sporto klubų ir kitų sporto organizacijų sportinės veiklos dalinio finansavimo tvarkos aprašo pakeitimo, 

dėl Šilutės rajono savivaldybės sporto organizatoriaus pareigybės, dėl papildomų sporto grupių įsteigimo Vainute 

ir Žemaičių Naumiestyje, dėl merginų sporto grupės steigimo prie VšĮ „Šilutės sportas“, dėl kandidatų pateikimo 

„Sidabrinės nendrės“ premijai gauti, dėl savivaldybės sporto struktūros galimo keitimo, dėl Sporto tarybos veiklos 

plano 2013 m. sudarymo ir kiti klausimai. 

Sporto taryba 2012 12 05 d. posėdyje priėmė nutarimą ir dėl geriausių 2012 metų Šilutės rajono sportininkų 

pagerbimo. Buvo sudarytas ir skatinamų sportininkų bei jų trenerių sąrašas, aptarti skatinimo principai bei 

finansiniai ištekliai. 

2013 01 09 d. Sporto taryba Šilutės rajono savivaldybės didžiojoje salėje organizavo geriausių 2012 m. 

Šilutės rajono sportininkų ir jų trenerių pagerbimo šventę. Joje dalyvavo ir Šilutės rajono Merė D. Žebelienė, 

administracijos direktorius R. Ambrozaitis, jo pavaduotojai A. Šimelionis ir V. Kamarauskas, Šilutės rajono 

sporto įstaigų vadovai. Tai buvo graži šventė, kurioje Sporto tarybos pirmininkas A. Gečas apžvelgė ir Šilutės 

sportininkų olimpinių metų pasiekimus ir jų ateities lūkesčius. Sportininkams ir jų treneriams buvo įteiktos 

atminimo dovanos, garbės raštai ir premijos.  

2013 m. vasario mėn. iš Sporto tarybos narių buvo sudaryta sportinės veiklos dalinio finansavimo programų 

vertinimo komisija. Ją sudarė: A. Gečas (pirmininkas), A. Šimelionis, E. Vitkauskas, A. Pupšys ir A. Lileikis. Ši 

komisija vasario 14 d. paskirstė lėšas sporto klubams pagal sporto klubų dalinio finansavimo  tvarką. Galutinį 

sprendimą šiuo klausimu priims Šilutės rajono savivaldybės taryba kovo 28 d. posėdyje. 

Šilutės rajono savivaldybės Sporto tarybos  nuostatai skelbia, kad Sporto taryba yra nuolatinė Savivaldybės 

tarybos komisija, sudaryta Šilutės rajono strateginiams kūno kultūros ir sporto klausimams nagrinėti ir spręsti. 

Pagal savo kompetenciją, Sporto taryba apibendrina ir sporto klubų veiklos patirtį mieste ir seniūnijose, ji teikia 

siūlymus ir rekomendacijas Šilutės rajono savivaldybės tarybai, Merei sprendžiant kūno kultūros ir sporto srities 

problemas Šilutės rajone.   

  Šilutės rajono savivaldybės Sporto tarybos 2012 m. veiklą vertinu gerai ir tikiuosi, kad 2013 m. ši Sporto 

taryba dirbs dar aktyviau, siekdama įgyvendinti savo veiklos planą bei atsiliepdama į aktualius sporto 

organizavimo Šilutės rajone klausimus. 
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