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Šilutės rajono Sporto tarybos 2013 m. veiklos ataskaita 

Šilutės rajono Sporto taryba yra nuolatinė Šilutės rajono savivaldybės tarybos komisija, sudaryta iš 

savivaldybės tarybos ir administracijos, rajono sporto organizacijų bei visuomenės atstovų. Sporto 

tarybos veiklos svarbiausias tikslas yra nagrinėti ir teikti siūlymus savivaldybės tarybai dėl kūno 

kultūros plėtros ir sportinės veiklos Šilutės rajono savivaldybėje.  

Sporto tarybos sudėtis iki 2013 m. gruodžio mėnesio vidurio buvo tokia: 

Algirdas Gečas – savivaldybės tarybos narys, komisijos pirmininkas, 

Edvardas Vitkauskas – savivaldybės tarybos narys, 

Vaidas Pavilonis – savivaldybės tarybos narys, 

Alvidas Šimelionis – savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, 

Liudas Čičirka – sporto klubų atstovas, 

Jonas Jaunius – sporto klubų atstovas, 

Asta Maigienė – sporto klubų atstovas, 

Dainius Gricevičius – VšĮ „Šilutės sportas“ direktorius, 

Aivaras Lileikis – Šilutės sporto mokyklos direktorius, 

Arūnas Pupšys – VšĮ „Šilutės krepšinis“ direktorius, 

Rimvydas Lukošius – Šilutės rajono mokyklų kūno kultūros mokytojų atstovas. 

Šilutės rajono savivaldybės Sporto taryba 2013 metais dirbo pagal patvirtintą veiklos planą (Sporto 

tarybos posėdis, 2013 – 03 – 14). Per 2013 m. įvyko 7 Sporto tarybos posėdžiai. Juose buvo aptarti 

įvairūs klausimai. Ypatingas dėmesys 2013 m. Sporto taryboje buvo skirtas Šilutės rajono sporto 

struktūros pertvarkai. Sporto tarybos 2013 – 05 – 09 d. posėdyje buvo pritarta Šilutės rajono 

savivaldybės sporto struktūros pertvarkos idėjai ir kreiptasi į Merę, kuri savo potvarkiu sudarė darbo 

grupę Šilutės rajono sporto struktūros pertvarkai parengti. 

Praėjus dviem mėnesiams, 2013 – 07 – 12 d. Sporto tarybos posėdyje jau buvo svarstytas darbo grupės 

parengtas Šilutės rajono sporto struktūros modelis ir jam buvo pritarta. Sporto taryba šiuo klausimu 

balsavo įtikinamai – „už“ – 8, „prieš“ – 0, „nebalsavo“ – 3. Tokiu būdu, Šilutės rajono savivaldybės 

Sporto taryba išsakė aiškią poziciją dėl sporto struktūros pertvarkos Šilutėje reikalingumo. 

Sporto taryba 2013 metais didelį dėmesį skyrė ir Šilutės rajono naujos sporto strategijos 2015 – 2020 

m. parengimui. Sporto tarybos posėdyje, kuris vyko 2013 – 09 – 30 d., buvo priimtas protokolinis 

nutarimas: 1. Kuo skubiau parengti techninę užduotį, kurioje būtų suformuluoti mūsų poreikiai 



galimybių studijai, 2. Į techninę užduotį įtraukti klausimą dėl Šilutės rajono savivaldybės Sporto 

strategijos 2015 – 2020 m. parengimo, 3. Atkreipti dėmesį į Šilutės rajono mokyklų stadionų žemės 

nuosavybės dokumentų sutvarkymą, 4. Kreiptis į kaimo bendruomenes ir paskatinti jas teikti paraiškas 

Europos struktūrinių fondų paramai 2014 – 2020 m., akcentuojant lėšų panaudojimą vietos sporto 

erdvių, aikštynų ir stadionų sutvarkymui. Buvo numatyti ir atsakingi už šių  nutarimų įvykdymą. Be to,  

Sporto taryba 2013 – 12- 16 d. posėdyje dėl galimybių studijos geresnio parengimo pasiūlė išplatinti šią 

informaciją vietos sporto specialistams, sporto įstaigoms ir klubams. Ši užduotis buvo patikėta 

savivaldybės administracijos specialistei, jaunimo ir sporto reikalų  koordinatorei. 

Sporto taryba svarstė ir priėmė nutarimus ir kitais einamaisiais klausimais. 2013 - 01 – 01 d. posėdyje 

buvo svarstyta ir pritarta Šilutės sporto mokyklos direktoriaus prašymui dėl papildomų sporto grupių 

steigimo Vainute ir Žemaičių Naumiestyje. Tame posėdyje buvo pritarta ir merginų futbolo komandos 

įkūrimui prie VšĮ „Šilutės sportas“. 2013 – 06 – 13 d. posėdyje Sporto taryba svarstė ir pritarė teikti 

rekomendaciją Šilutės rajono savivaldybės tarybai dėl leidimo sporto klubui „Marių burės“ buriuoti 

Krokų lankose. Sporto taryba paragino klubą „Marių burės“ rengti projektus vasaros užimtumo 

programoms vykdyti. Sporto taryba 2013 – 07 – 12 d. posėdyje pritarė 5 tūkstančių litų skyrimui VšĮ 

„Šilutės krepšinis“ bei 1 tūkstančio litų skyrimui Šilutės dziudo meistrams vykti į Europos čempionatą 

Italijoje. Tokiu būdu Sporto taryba stengėsi prisidėti prie sportinės veiklos organizavimo Šilutės rajone. 

Tai buvo daroma atsakingai, gerai įsigilinus į esamą situaciją ir pagal išgales suteikiant paramą.  

Praėjusiais 2013 m.  Sporto taryba svarstė ir tokius klausimus, kuriems nebuvo pritarta. Kaip pavyzdį 

galiu pateikti sportinių šokių klubo „Lūgnė“ vadovės prašymą dėl sportinių šokių grupės įsteigimo prie 

Sporto mokyklos. Aptarusi šį klausimą, Sporto taryba jam nepritarė ir siūlė vadovei ieškoti kitų 

prieinamų finansavimo šaltinių. Visgi galutinį sprendimą tuo klausimu buvo siūlyta priimti kartu su 

sporto struktūros pertvarka Šilutės rajone. 

Galima padaryti išvadą, kad Šilutės rajono Sporto taryba 2013 m. dirbo planingai pagal patvirtintą 

veiklos planą, išskirdama aiškius veiklos prioritetus. Sporto taryba siekė padėti Šilutės rajono sporto 

įstaigoms, sporto klubams, sportininkams plėtojant jų sportinę veiklą. Sporto taryba stengėsi įsigilinti į 

svarstomus klausimus, iškilusias problemas ir priimti sprendimus, kurie galėtų pagerinti sporto padėtį ir 

raidą Šilutės rajone. Tenka tik gailėtis, kad pasikeitus valdančiajai daugumai Šilutės rajono 

savivaldybės taryboje, buvo sustabdyta Šilutės rajono sporto struktūros pertvarka. Ir tai buvo padaryta 

nepateikus jokių svarių argumentų, kodėl tai daroma. Mano giliu įsitikinimu, sporto struktūros 

pertvarka Šilutės rajone yra būtina, nes tai leistų racionaliau naudoti lėšas, gerintų sporto įstaigų veiklą, 

sporto bazių priežiūrą ir pan. 

Manau, kad 2014 m. Sporto taryba turėtų toliau tęsti savo darbą, išskirdama svarbiausias sportinio 

gyvenimo Šilutėje kryptis. Viena svarbiausių krypčių turėtų būti Šilutės rajono sporto strategijos 2015 

– 2020 m. sukūrimas ir siekis kuo geriau tenkinti rajono sporto įstaigų, sporto klubų ir sportininkų 

poreikius. 

Siūlau pritarti Sporto tarybos 2013 m. veiklos ataskaitai. 

 

    Sporto tarybos pirmininkas                                                                 Algirdas Gečas 

 


