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1. BENDRA ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ESAMOS SITUACIJOS APŽVALGA 

Šilutės rajono geografinė padėtis. Šilutės rajonas yra pietinėje Klaipėdos 

apskrities dalyje, tai pirmas pagal plotą ir antras pagal gyventojus Klaipėdos apskrities 

administracinis vienetas, užimantis 1 706 km2 teritoriją. Rajono centras - Šilutės 

miestas įsikūręs 50 km nuo Klaipėdos, šalia A141 (Kaunas - Jurbarkas - Šilutė - 

Klaipėda) automagistralės. Šilutės rajono savivaldybę sudaro 1 miestas, 7 miesteliai, 

288 kaimai ir 1 viensėdis. Savivaldybėje yra 11 seniūnijų ir 77 seniūnaitijos. 

 

Pav. 1 Šilutės rajono administracinė padėtis ir administracinis - teritorinis suskirstymas 

Demografinė apžvalga. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Šilutės 

rajone 2014 metų pradžioje gyveno 42 447 gyventojai, tai sudaro 12,9 proc. visų 

Klaipėdos apskrities gyventojų. Gyventojų skaičius nuo 2010 iki 2014 metų pradžios 

Šilutės rajone sumažėjo 11 proc. arba 5 266 gyventojais. Šios mažėjimo tendencijos 

nagrinėjamu laikotarpiu vyravo ir Klaipėdos apskrityje. Tai lemia mažas 

gimstamumas, didėjantis mirtingumas bei emigracija iš rajono į didžiuosius Lietuvos 

miestus bei kitas šalis. 

Lentelė 1 Gyventojų skaičius pagal amžiaus grupes 

 2012 m. 2013 m. 2014 m. Pokytis, proc. 

Gyventojai (0-15 metų amžiaus) 

Klaipėdos apskritis  55.534 54.639 54.114 - 2,6 

Šilutės r. sav. 7.822 7.532 7.204 - 7,9 

Darbingo amžiaus gyventojai 

Klaipėdos apskritis 206.887 204.828 203.315 - 1,7 

Šilutės r. sav. 26.915 26.481 26.169 - 2,8 

Pensinio amžiaus gyventojai 

Klaipėdos apskritis 72.323 72.086 71.584 - 1 

Šilutės r. sav. 9.303 9.205 9.074 - 2,5 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

Remiantis aukščiau pateiktos lentelės duomenimis didžiausias neigiamas pokytis 

įvyko 0-15 metų amžiaus gyventojų tarpe (-7,9 proc.), tai yra ženkliai daugiau nei 

Klaipėdos apskrityje. Darbingo amžiaus gyventojų ir pensinio amžiau gyventojų 

pokytis buvo neigiamas tiek Klaipėdos apskrityje, tiek Šilutės rajono savivaldybėje. 

Taip pat svarbu išskirti 14 – 29 metų amžiaus žmonių – jaunimo skaičių. 2014 metų 

pradžioje šios amžiaus grupės gyventojų Šilutės rajone buvo 9 377. Nuo 2012 metų 

gyventojų šioje amžiaus grupėje sumažėjo 3,3 proc. arba 325 gyventojais. Gyventojų 

pasiskirstymas pagal amžių pateiktas žemiau esančioje lentelėje.  
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Pav. 2 14 - 29 metų gyventojų skaičius Šilutės r. sav. 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

Pateiktame grafike matosi, jog 2014 metų duomenimis Šilutės rajone, 14 – 29 metų 

gyventojų tarpe, daugiausiai gyveno 21 metų amžiaus gyventojų. 22 metų ir vyresnių 

gyventojų skaičius mažėja, tai lemia emigracija į užsienio šalis ir kitus Lietuvos 

miestus. 

 

Pav. 3 Emigracija Šilutės rajone 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

Šilutės rajone emigracija mažėja, 2011 metais išvyko 2 162 asmenys, o 2014 metais 1 

819 asmenys, 15,9 proc. mažiau. 

Registruotų bedarbių Šilutės rajone ir kitose apskrities savivaldybėse daugiausiai 

buvo 2012 metais. 2013 ir 2014 metais bedarbių palaipsniui mažėjo, 2014 metais 

Šilutės rajone užregistruota 3 400 bedarbių. 
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Lentelė 2 Registruoti bedarbiai, tūkst. 

 2012 m. 2013 m. 2014 m. 

Klaipėdos apskritis 21,4 19,4 16,6 

Klaipėdos m. sav. 9,3 8,3 7,2 

Neringos m. sav. 0,1 0,1 0,1 

Palangos m. sav. 1,0 0,9 0,8 

Klaipėdos r. sav. 2,9 2,6 2,4 

Kretingos r. sav. 2,3 1,9 1,3 

Skuodo r. sav. 1,7 1,8 1,4 

Šilutės r. sav. 4,1 3,8 3,4 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

Bendra socialinių rodiklių apžvalga. 2013 metais „Eurobarometras“ Europos 

Komisijos užsakymu atliko apklausą apie sportą ir gyventojų fizinį aktyvumą. 

Paaiškėjo, jog 59 proc. Europos Sąjungos piliečių niekada nesimankština ar 

nesportuoja arba tai daro retai, o 41 proc. mankštinasi arba sportuoja bent kartą per 

savaitę. Apklausos rezultatų duomenimis, 15 proc. Lietuvos gyventojų sportuoja 

reguliariai, tačiau net 46 proc. teigia, kad nesportuoja. 

2013 m. lapkričio mėn. UAB „Rait“, Kūno kultūros ir sporto departamento prie 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės užsakymu atliko Lietuvos gyventojų fizinio 

aktyvumo tyrimą, kuriame dalyvavo 15 – 74 metų Lietuvos gyventojai. Buvo 

nustatyta, jog 38 proc. apklaustųjų sportuoja arba mankštinasi. Tai sudarė net 12 

proc. mažiau, nei 2013 metų sausio mėnesį darytoje apklausoje. Tuo metu 50 proc. 

apklaustųjų teigė, jog užsiima sportine veikla. 
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2. BENDRAS ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS SPORTO INFRASTRUKTŪROS IR 

JAUNIMO UŽIMTUMO SRIČIŲ ESAMOS SITUACIJOS ĮVERTINIMAS 

2.1. ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS SPORTO INFRASTRUKTŪROS ANALIZĖ 

2.1.1. Sporto politikos formavimas ir organizavimas 

Kūno kultūros ir sporto veiklą, valstybės ir savivaldybių institucijų funkcijas kūno 

kultūros ir sporto srityje reglamentuoja LR Kūno kultūros ir sporto įstatymas. Šis 

įstatymas nustato: kūno kultūros ir sporto principus, reglamentuoja valstybės ir 

savivaldybių institucijų kompetenciją kūno kultūros ir sporto srityje, reglamentuoja 

kūno kultūros ir sporto organizavimą bei pratybas švietimo ir mokslo įstaigose, 

nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų kompetenciją plėtojant kūno 

kultūrą ir sportą, rengiant sportininkus, plėtojant varžybų sistemą, reglamentuoja 

kūno kultūros ir sporto specialistų veiklą, profesionalaus sporto plėtros pagrindus, 

sporto varžybų ir renginių organizavimo principus, nustato sporto statinių 

reikalavimus.  

Remiantis LR Kūno kultūros ir sporto įstatymo nuostatomis, Lietuvoje formuojant ir 

įgyvendinant kūno kultūros ir sporto politiką dalyvauja LR Seimas, LR Vyriausybė, 

Nacionalinė kūno kultūros ir sporto taryba, ministerijos, Kūno kultūros ir sporto 

departamentas, o taip pat savivaldybės. Kūno kultūros ir sporto plėtojimas, gyventojų 

poilsio organizavimas taip pat yra viena iš savarankiškųjų, LR Vietos savivaldos 

įstatyme apibrėžtų, savivaldybės funkcijų. 

Lentelė 3 Kūno kultūros ir sporto politiką formuojančios institucijos ir jų vykdomos 
funkcijos 

Institucija Funkcijos 

LR Seimas  
 

 nustato strategines sporto politikos kryptis;  

 tvirtina valstybinę sporto strategiją;  

 tvirtina valstybės biudžeto asignavimus sporto 

priemonėms finansuoti;  

 ratifikuoja ir denonsuoja svarbiausias Lietuvos 

Respublikos sporto tarptautines sutartis;  

 vykdo kitas įstatymų nustatytas funkcijas.  

LR Vyriausybė 

 tvirtina prioritetines kūno kultūros ir sporto 
plėtros kryptis ir programas;  

 sudaro Nacionalinę kūno kultūros ir sporto tarybą 

ir tvirtina jos reglamentą;  

 nustato rentų buvusiems sportininkams mokėjimo 
sąlygas ir tvarką;  

 nustato premijų didelio meistriškumo 
sportininkams ir kitiems rinktinių nariams dydžius. 

Nacionalinė kūno kultūros 
ir sporto taryba 

 propaguoja kūno kultūrą ir sportą;  

 siekia, kad kūno kultūros ir sporto plėtra 
neprieštarautų tarptautiniams kūno kultūrą ir 

sportą reglamentuojantiems aktams.  

Kūno kultūros ir sporto 
departamentas 

 dalyvauja formuojant Lietuvos Respublikos 

politiką kūno kultūros ir sporto srityje ir ją vykdo;  

 rengia kūno kultūros ir sporto ilgalaikę strategiją ir 
plėtros programas, institucijos strateginius veiklos 

planus, kontroliuoja, kaip jie vykdomi;  

 tvirtina strateginių sporto šakų sąrašą;  

 disponuoja valstybės biudžeto asignavimais, 

Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto 
rėmimo fondo lėšomis ir kitomis teisėtai gautomis 
lėšomis, kontroliuoja, kaip jos naudojamos;  
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Institucija Funkcijos 

 koordinuoja kūno kultūros ir sporto sistemos 

subjektų veiklą kūno kultūros ir sporto srityje;  

 bendradarbiauja kūno kultūros ir sporto srityje su 
lietuvių bendruomenėmis užsienyje;  

 nustato kūno kultūros ir sporto įstaigų vadovų, 
trenerių bei specialistų kvalifikacinius 
reikalavimus, jų atestavimo, kategorijų suteikimo, 

kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo 
tvarką;  

 skatina kūno kultūros ir sporto informacinės 
sistemos ir sporto mokslo plėtrą;  

 kaupia ir analizuoja kūno kultūros ir sporto 
statistinę informaciją;  

 vadovaudamasis Vyriausybės nutarimais, nustato 

biudžetinių kūno kultūros ir sporto įstaigų ir 
organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką;  

 Vyriausybei įgaliojus įgyvendina sporto ir 

medicinos centrų ir kitų iš valstybės biudžeto ar 
valstybės pinigų fondų išlaikomų biudžetinių 
įstaigų savininko teises ir pareigas ar viešųjų įstaigų 

dalininko (savininko) turtines ir neturtines teises;  

 atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.  

Ministerijos 

 Krašto apsaugos ministerija ir kitos krašto apsaugos 
sistemos institucijos pagal savo kompetenciją 
organizuoja ir užtikrina karių fizinį parengtumą, 
sudaro sąlygas kariams sportuoti ir dalyvauti sporto 

varžybose.  

 Socialinės apsaugos ir darbo ministerija plėtoja 
neįgaliųjų kūno kultūrą ir sportą kaip 

integravimosi į visuomenę priemonę, remia šeimos 
ir bendruomenės fizinio aktyvumo iniciatyvas bei 
programas.  

 Susisiekimo ministerija reglamentuoja aviacijos 

sportininkų ir specialistų kvalifikacijos, skrydžių 
saugos, orlaivių techninės būklės kontrolės, 
skrydžių, motorlaivių, automobilių ir motociklų 

sporto organizavimo ir valdymo klausimus.  

 Sveikatos apsaugos ministerija plėtoja sveikos 
gyvensenos principus, rengia ir koordinuoja fizinio 

aktyvumo skatinimo programas, rengia teisės aktų, 
susijusių su fizinio aktyvumo didinimu, projektus, 
dalyvauja sprendžiant kovos su dopingo vartojimu 
sporte klausimus, nustato sportininkų ir 

sportuotojų sveikatos tikrinimo reikalavimus.  

 Švietimo ir mokslo ministerija pagal savo 

kompetenciją formuoja ir vykdo kūno kultūros ir 

sporto politiką formaliojo ir neformaliojo švietimo 
programas vykdančiose įstaigose.  

 Vidaus reikalų ministerija rūpinasi vidaus tarnybos 
sistemos pareigūnų fiziniu parengtumu, sudaro 

sąlygas šiems asmenims sportuoti ir dalyvauti 
sporto varžybose.  

 Kitos ministerijos ir valstybės institucijos pagal 

savo kompetenciją dalyvauja formuojant kūno 
kultūros ir sporto politiką, įgyvendina ją ir sudaro 
sąlygas plėtoti kūno kultūrą ir sportą.  

Savivaldybės 

 kūno kultūros ir sporto politiką savivaldybėje 
formuoja savivaldybės taryba.  

 Savivaldybių tarybos steigia ir likviduoja kūno 

kultūros ir sporto įstaigas, savo nustatyta tvarka 
gali finansuoti sportininkų ugdymo centrų, sporto 
klubų ir kitų nevyriausybinių teritorijoje 

veikiančių sporto organizacijų, neatliekančių 
viešojo administravimo funkcijų, veiklą.  

 Savivaldybių tarybos gali nustatyti stipendijų, 
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Institucija Funkcijos 

kurios būtų mokamos iš savivaldybių biudžetų, 
skyrimo sportininkams kriterijus ir tvarką, taip pat 

premijų, kurios būtų mokamos iš savivaldybių 
biudžetų, skyrimo savivaldybių rinktinių nariams 
kriterijus ir tvarką.  

 Savivaldybės administracijos direktorius arba jo 
įgaliotas kitas savivaldybės administracijos 
padalinys ar savivaldybės įstaiga, įgyvendindami 
kūno kultūros ir sporto politiką savivaldybės 

teritorijoje: rengia ir įgyvendina kūno kultūros ir 
sporto plėtojimo savivaldybėje programas; 
įgyvendina sporto bazių plėtros strategiją 

savivaldybėje, užtikrina jų prieinamumą 
gyventojams; savivaldybių tarybų nustatyta tvarka 
finansuoja rinktinių dalyvavimą šalies ir 
tarptautinėse varžybose; vykdo šviečiamąją veiklą, 

formuoja jų teritorijoje gyvenančių žmonių 
pozityvų požiūrį į kūno kultūros ir sporto reikšmę 
sveikatai;  

 tvirtina miestų ir (ar) savivaldybių sporto šakų 

rinktines.  

 

Kūno kultūros ir sporto politiką Šilutės rajono savivaldybėje formuoja Savivaldybės 

taryba. Šilutės rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriuje yra atsakingas 

specialistas – jaunimo reikalų ir sporto koordinatorius, kuris įgyvendina kūno 

kultūros ir sporto politiką, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, 

Savivaldybės institucijų sprendimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius kūno 

kultūros ir sporto veiklą. 

Šilutės rajono kūno kultūros ir sporto politiką formuojama per Šilutės rajono 

savivaldybės 2015 – 2017 m. strateginį veiklos planą (patvirtintas Tarybos 2014–12-

18 sprendimu Nr. T1-2367) ir Šilutės rajono savivaldybės 2015 – 2024 metų 

strateginis plėtros planas (patvirtintas Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013-10-24 

sprendimu Nr. T1-922). 

Šilutės rajono savivaldybės 2015 – 2017 m. strateginį veiklos planą sudaro 8 programos, 

viena iš jų – „Šilutės rajono savivaldybės ugdymo kokybės ir sporto plėtros 

programa“. Ši programa laiduoja valstybės ir Šilutės rajono savivaldybės švietimo 

politikos įgyvendinimą, ugdymo kokybę, vaikų socialinį ir psichologinį saugumą. 

Įgyvendinant programą siekiama paruošti tinkamą ugdymo(si) aplinką, turtinti 

švietimo įstaigų materialinius ir intelektualinius resursus, tenkinti vaikų ir jaunimo 

pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius. Ugdymo kokybė priklauso ne tik nuo 

ugdymo turinio perteikimo, bet ir nuo sąlygų, kuriose ugdomi vaikai. Daugumoje 

rajono švietimo įstaigų reikalavimai ugdymo aplinkai neatitinka higienos normų. 

Tam reikia gerinti įstaigų patalpų būklę, keisti susidėvėjusią santechnikos įrangą, 

modernizuoti apšvietimo sistemą, sutvarkyti sporto ir žaidimų aikštynus, atnaujinti 

baldus ir sporto inventorių. Siekiama sudaryti palankias sąlygas gyventojams 

sportuoti savarankiškai ar per klubinę veiklą. Ugdyti sveiką, stiprų, gerai fiziškai ir 

dvasiškai susiformavusį pilietį, formuoti teigiamą visuomenės požiūrį į sportinę 

aplinką. Skatinti gyventojų fizinį aktyvumą ir užimtumą, gerinti jų sveikatą, 

renovuoti ar atnaujinti sporto bazes. Formuoti pozityvų Šilutės rajono įvaizdį, 

dalyvaujant aukšto meistriškumo reikalaujančiose varžybose. Skatinti visuomeninių 

sporto klubų veiklą ir plėtrą, ypatingai atsižvelgiant į neįgaliųjų sportininkų veiklą. 

Didelį dėmesį skirti futbolo ir krepšinio veiklos vystymui ir propagavimui. 

2014 m. programai įgyvendinti buvo numatyta 15 724,8 Lt (4554,22 €). 
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Šilutės rajono savivaldybės 2015 – 2024 metų strateginiame plėtros plane numatytos 

priemonės kūno kultūros ir sporto infrastruktūrai tvarkyti, prieinamumui gerinti. 

Prioritetas „Plėtoti kultūrinį ir gamtinį turizmą, panaudojant kultūrinį – istorinį 

paveldą bei unikalius Pamario krašto gamtos išteklius“ 

1.2.3 uždavinys „Skatinti aktyvaus poilsio ir pramogų plėtrą“ 

1.2.3.2 priemonė „Laisvalaikio ir sporto komplekso įrengimas“. Priemonei 

įgyvendinti numatyta 25 000 000 Lt (7 240 500,46 €). 

1.2.3.3 priemonė „Rekreacinio sporto vystymo programos parengimas ir 

įgyvendinimas (dviračių takai, sporto aikštynai, golfo laukai, žirginio sporto trasos, 

baseinai, čiuožyklos ir kita)“. Priemonei įgyvendinti numatyta 10 050 000 Lt (2 910 

681,19 €). 

1.2.3.4 priemonė „Sporto aikštynų sutvarkymas“. Priemonei įgyvendinti numatyta 

709 000 Lt (205 340,59 €) (įrengti sporto aikštynai 3 vnt.), 160 000 Lt (46 339,2 €) 

(sporto aikštynų priežiūrai). 

Prioritetas „Plėtoti šiuolaikišką, modernią švietimo sistemą, užtikrinant ugdymo 

kokybę ir užimtumą“ 

4.1.1 uždavinys „Modernizuoti švietimo paslaugas teikiančias įstaigas“ 

4.1.1.3 priemonė „Sporto bazių atnaujinimas ir išplėtimas“. Priemonei įgyvendinti 

numatyta 700 000 Lt (202 734,01 €) (atnaujintos sporto bazės 25 vnt.), 3 800 000 Lt 

(1 100 556,07 €) (sukurtos sporto bazės 25 vnt.). 

Prioritetas „Užtikrinti sveiką viešąją ir gyvenamąją aplinką bei teikti kokybiškas 

visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros paslaugas“ 

4.2.1 uždavinys „Populiarinti sveiką gyvenimo būdą“ 

4.2.1.2 priemonė „Gyventojų fizinio aktyvumo skatinimas“. Priemonei įgyvendinti 

numatyta 90 000 Lt (26 065,8 €). 

2.1.2. Sporto sektoriaus subjektai 

Šilutės rajono savivaldybėje veiklą vykdo viešojo ir nevyriausybinio sporto sektoriaus 

subjektai, kurie sudaro sąlygas visiems Savivaldybės gyventojams įsitraukti į sporto 

veiklą. 

Viešojo sektoriaus subjektai. Šilutės rajone veikia dvi viešosios įstaigos kūno 

kultūros ir sporto veikloms vystyti, tai Šilutės sporto mokykla ir VšĮ „Šilutės 

sportas“. 

Šilutės sporto mokykla – tai Šilutės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga 

organizuojanti ir koordinuojanti sportinę veiklą rajone. Pagrindinė sporto mokyklos 

veikla – neformalus vaikų švietimas. Mokyklos tikslas – ugdyti savarankišką, 

kryptingai motyvuotą asmenybę, skatinti mokinius būti gerais, dorais ir sąžiningais 

savo šalies patriotais bei piliečiais ir tenkinti jų sportinio ugdymo ir saviraiškos 

poreikius. Mokyklos uždaviniai: 

 ugdyti ir lavinti sveiką asmenybę;  

 puoselėti mokinių dvasines, psichines ir fizines galias; 

 diegti visą gyvenimą išliekantį pomėgį ir poreikį sportuoti; 

 ugdyti ir plėtoti mokinių kompetencijas per saviraiškos poreikio tenkinimą; 
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 sudaryti sąlygas vaikams ir jaunimui prasmingai leisti laisvalaikį, plėtoti 
pažinimą; 

 ieškoti talentingų sportininkų ir ruošti juos Mokyklos, rajono, apskrities ir 
Lietuvos Respublikos rinktinėms. 

Sporto mokykloje užsiėmimai organizuojami 8 sporto šakoms (krepšinis, boksas, 

baidarių – kanojų irklavimas, sunkioji atletika, lengvoji atletika, dziudo imtynės, 

stalo tenisas, rankų lenkimas). Šilutės rajonas daugiausiai pasiekimų turi bokso ir 

rankų lenkimo sporto šakose. Mokykloje šiuo metu dirba 16 trenerių, trenerių darbo 

stažo vidurkis – 22 metai. Viena iš sporto mokyklos problemų – trenerių amžius, 

daugumos trenerių darbo stažas virš 20 ir daugiau metų. 

VšĮ „Šilutės sportas“ - pelno nesiekianti, ribotos civilinės atsakomybės, viešasis 

juridinis asmuo, kurio tikslas tenkinti viešuosius interesus sporto srityje. Įstaigos  

veiklos sritys: 

 plėtoti, vystyti ir populiarinti futbolą, krepšinį ir kitas sporto šakas; 

 organizuoti sportinę veiklą, spręsti vaikų ir jaunimo užimtumo, sveikatingumo 
bei nusikalstamumo prevencijos problemas; 

 prižiūrėti sporto bazes ir didinti jų prieinamumą bendruomenei; 

 sudaryti galimybes ir sąlygas užsiimti vaikų neformalaus švietimo veikla; 

 įgyvendinti vaikų socializacijos per sportą programas, skatinti vaikų ir jaunimo 
saviraišką, ieškoti talentingų sportininkų, atrinkti gabiausius sportui 
jaunuolius, rengti juos Lietuvos rinktinėms, atstovauti rajonui šalies ir 
tarptautinėse varžybose; 

 Organizuoti ir vykdyti visų sporto šakų rajono pirmenybes, turnyrus ir kitus 
sporto renginius. 

 Rengti ir dalyvauti  įvairaus lygio čempionatuose, sportiniuose renginiuose. 

 organizuoti ir vykdyti Šilutės rajono tarpmokyklines bendro lavinimo mokyklų 
futbolo varžybas. 

 organizuoti vaikų futbolo treniruotes, varžybas, sportines stovyklas ir kitus 
sportinius, laisvalaikio bei poilsio renginius; 

 sudaryti sąlygas sportininkams dalyvauti varžybose ir kituose renginiuose; 

 kelti sportininkų ir trenerių meistriškumą, skatinti juos už aukštus pasiekimus ir 
nuopelnus sportui; 

 rengti seminarus, parodas, konferencijas ir kitus renginius sporto klausimais; 

 bendradarbiauti su panašaus profilio, turinčiomis panašius tikslus institucijomis, 
sporto ir švietimo įstaigomis; 

 sudaryti tinkamas sąlygas Šilutės futbolo komandoms dalyvauti Lietuvos futbolo 
federacijos (LFF) čempionatuose, taurės ir kitose varžybose bei rengiamuose 
futbolo turnyruose Lietuvoje bei užsienyje; 

 Sudaryti tinkamas sąlygas Šilutės krepšinio komandai dalyvauti Lietuvos 
krepšinio federacijos (LKL, NKL, RKL) ir kituose krepšinio rengiamose 
turnyruose Lietuvoje bei užsienyje. 

 organizuoti ir vykdyti Šilutės krepšinio, Šilutės futbolo komandoms, 
dalyvaujančioms LKF, LFF čempionatuose ir varžybose, bendro fizinio 
pasiruošimo stovyklas; 

 įsigyti ir nuolat atnaujinti reikiamą inventorių, modernizuoti ir renovuoti sporto 
bazes, vykdyti bei plėtoti jose sportinę veiklą. Suteikti sąlygas užsiiminėti 
kūno kultūra ir sportu, efektyviai ir kokybiškai naudotis turimų bazių 
patalpomis Šilutės miesto sporto mokyklai ir kitiems sporto klubams; 

 tenkinti gyventojų pažinimo ir lavinimosi poreikius, padėti jiems tapti aktyviais 
visuomenės nariais ugdant pilietiškumą, iniciatyvumą, veiklumą, skatinant 
saviraišką per sportą; 

 rengti sportinius projektus, dalyvauti projektinėje veikloje; 

 vystyti ir skatinti visų rūšių sportą, stiprinti žmonių sveikatą ir fizinį 
pasirengimą, propaguoti sveiką gyvenimo būdą, kūno kultūrą ir sportą, 
organizuoti aktyvų laisvalaikį ir poilsį. 
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VšĮ „Šilutės sportas“ rūpinasi futbolo klubu „Šilutė“, jame žaidžia 18 žaidėjų, klubą 

treniruoja 1 treneris. 

2015 metų pradžioje Šilutės rajone veikė 5 gimnazijos, 1 jaunimo ir suaugusių 

mokymo centras, 12 pagrindinių mokyklų, 1 pradinė mokykla, 1 mokykla – 

daugiafunkcis centras, 9 ikimokyklinio ugdymo įstaigos, 2 specialiosios mokyklos, 2 

neformaliojo švietimo įstaigos. Vadovaujantis LR Švietimo ir mokslo ministerijos 

bendrojo ugdymo programomis, bendrojo ugdymo mokyklos privalo organizuoti 

mokinių kūno kultūros ir sporto veiklas, vesti kūno kultūros užsiėmimus. Bendrojo 

ugdymo mokyklos Šilutės rajono savivaldybėje taip pat organizuoja sporto būrelių 

veiklą bei vykdo įvairias sporto varžybas. 

Šilutės rajono savivaldybės nevyriausybinio sektoriaus subjektai. 

Nevyriausybinė organizacija yra laisva piliečių valia įkurta formali ar neformali 

organizacija, kuri siekia tarnauti visuomenės ar jos grupių labui, nesiekia pelno. 2015 

metų duomenimis Šilutės rajone veikė 27 klubai propaguojantys vienokią ar kitokią 

sportinę veiklą. Savivaldybėje veikiantys sporto klubai prisideda prie gyvenimo 

kokybės ir sportavimo sąlygų gerinimo Šilutės rajono savivaldybėje, o taip pat 

atstovauja atskirų grupių interesus įvairiose sporto ir aktyvaus laisvalaikio srityse. 

Lentelė 4 Šilutės rajone veikiantys sporto klubai  

Eil. 
Nr. 

Sporto klubas Propaguojama sporto šaka Seniūnija 

1. Aerobikos sporto klubas „Atėnė“ Aerobika Šilutės 

2. Automobilių sporto klubas „Vilkyčiai“ Automobilių sportas Saugų 

3. Futbolo klubas „Šilutės veteranas“ Futbolas Šilutės 

4. Gardamo seniūnijos sporto klubas „Žaibas“ Įvairi sportinė veikla Gardamo 

5. Juknaičių sporto klubas Įvairi sportinė veikla Juknaičių 

6. Motokroso asociacija „Šilutės greitis“ Motociklų sportas Šilutės 

7. Sporto klubas „Naujasis parkas“ 
Įvairi sportinė veikla Žemaičių 

Naumiesčio 

8. Sporto senjorų klubas „Šilutės šamai“  Šilutės 

9. Sporto klubas „Usėnai“ Įvairi sportinė veikla Usėnų 

10. Sveikatingumo ir sporto klubas „Oazis“ Fitnesas, aerobika, aqua aerobika Šilutės 

11. Šaškių - šachmatų sporto klubas Šaškės, šachmatai Šilutės 

12. Šilutės aeroklubas 
Skraidymas parasparniais, 
motoskraidyklėmis, sklandytuvais, 
bei lėktuvais 

Šilutės 

13. Šilutės bokso sporto klubas „Kovotojas“  Boksas Šilutės 

14. Šilutės dziudo klubas „Kumikata“  Dziudo Šilutės 

15. Šilutės irklavimo sporto klubas „Pamarys“  Irklavimas Šilutės 

16. 
Šilutės lauko teniso sporto klubas 
„Verdena“ 

Tenisas Šilutės 

17. 
Šilutės moterų krepšinio sporto klubas 
„Pamarys“  

Krepšinis Šilutės 

18. 
Šilutės rankų lenkimo sporto klubas 
„Pamarys“ 

Rankų lenkimas Šilutės 

19. Šilutės sportinių šokių klubas „Lūgnė“ Sportiniai šokiai Šilutės 

20. Šilutės sporto klubas „Leitė“ Įvairi sportinė veikla Šilutės 

21. Šilutės stalo teniso sporto klubas „Varmas“ Stalo tenisas Šilutės 

22. 
Šilutės sunkiosios atletikos sporto klubas 

„Lokys“  

Sunkioji atletika Šilutės 

23. Švėkšnos sporto klubas „Meška“ Įvairi sportinė veikla Švėkšnos 

24. Vandens sporto mėgėjų klubas „Ventvėjas“ Buriavimas Šilutės 

25. VšĮ „GPI sporto klubas“ Įvairi sportinė veikla Šilutės 

26. 
Žemaičių Naumiesčio sporto klubas 
„Pilupis“ 

Įvairi sportinė veikla Šilutės 

27. Žirginio sporto klubas „Lankupiai“ Žirginis sportas Saugų 

Šaltinis: Šilutės rajono savivaldybės administracija 
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Remiantis aukščiau esančios lentelės duomenimis, daugiausiai sporto klubų veikia 

Šilutės seniūnijoje (20), 2 Saugų, 1 Gardamo, 1 Juknaičių, 1 Žemaičių Naumiesčio, 1 

Usėnų, 1 Švėkšnos seniūnijose. Sporto klubų nėra Katyčių, Kintų, Rusnės ir Vainuto 

seniūnijose. Sporto klubuose plėtojamos veiklos yra labai plataus spektro, todėl 

Šilutės rajono gyventojai (jaunimas ir suaugusieji) gali pagal savo poreikius pasirinkti 

juos dominančią sporto šaką. Daugumos klubų bazė yra mokyklų sporto salės ir 

stadionai. Sporto klubai turi rėmėjus, gauna pajamas iš nario mokesčio.  

2.1.3. Sporto sektoriaus infrastruktūra 

Šilutės rajono savivaldybės sporto sektoriaus infrastruktūrą sudaro ugdymo įstaigų ir 

ne ugdymo įstaigų sporto objektai. Žemiau lentelėje pateikiama Šilutės rajono viešoji 

sporto infrastruktūra ir jos esama būklė. 

Lentelė 5 Šilutės rajono ugdymo įstaigų sporto infrastruktūra 

Infrastruktūros 
objektas 

Aikštyno būklė Sporto salės būklė Problemos 

Usėnų pagrindinės 
mokyklos sporto 

infrastruktūra 

Yra įrengti šuolių į tolį ir rutulio 
stūmimo sektoriai. Bėgimo takų 

danga - šlakas. Jis prastos būklės, 
nes susimaišęs su žemėmis ir yra 
minkštas. Futbolo aikštė yra geros 

būklės, tik reikalingi tinkliukai 
vartams. Krepšinio aikštelė prie 
mokyklos labai prastos būklės 
(sulaužyta danga), tačiau 

netoliese yra įrengtos seniūnijos 
krepšinio ir tinklinio aikštelės. 

Sporto salėje reikalingas grindų 
lakavimas. Yra atskiri 

persirengimo kambariai 
berniukams ir mergaitėms, 
tualetai, dušas su šiltu ir šaltu 

vandeniu. Kūno kultūros 
kabineto mokytojams nėra. 
Sandėlis inventoriui – yra. 
Ugdymo ir darbo priemonių yra 

pakankamai. Esant galimybei, 
reikėtų įsigyti naujų čiužinių ir 
gimnastikos ožį. 

Stadionas ir aikštynas 
prižiūrimi gerai. Būtina 

keisti bėgimo takų dangą. 
 

Martyno Jankaus 
pagrindinės 
mokyklos sporto 
infrastruktūra 

Sporto aikštynui ir jo 
metaliniams įrenginiams (futbolo 
vartams, tinklinio stovams, 
krepšinio stovams, skersiniams) - 

39 metai. Metalinės konstrukcijos 
paveiktos korozijos, nesaugios. 
Krepšinio stovai susidėvėję, 

nebenaudojami, juos būtina 
demontuoti. Krepšinio aikštelės 
asfalto danga susidėvėjusi, 
duobėta. Bėgimo takai nesaugūs, 

buvusi šlako danga nelygi, išlikę 
tik jos fragmentai. Būtina 
renovuoti visą bėgimo trasos 

perimetrą, padengiant saugia 

specialia danga. 
Futbolo aikštė ir tinklinio aikštelė 
- natūralios žolės danga. Aikštė 
nelygi, reikalinga rekultivacija. 

2012 m. sporto salėje įrengta 
nauja šildymo sistema, pakeisti 
langai, lietaus nubėgimo trapai, 
įrengta nauja ventiliacijos - 

rekuperacijos sistema, 
suremontuotas salės stogas. 
Būtinas vidaus patalpų remontas 

(lubų, sienų, grindų dangos 
dažymas). Sporto salės 
stacionarūs įrenginiai - medinės 
skersinių sienelės, krepšinio 

lentos - keistini, susidėvėję, 
nesaugūs. Reikalinga įrengti 
šildymo radiatorių apsaugas nuo 

mechaninio poveikio (kamuolių 

ir sportuojančių mokinių 
atsitrenkimų, smūgių).  
Berniukams ir mergaitėms yra 
atskiri persirengimo kambariai. 

Prie jų įrengti tualetai ir dušai, 
tačiau jie neveikia, nes 
susidėvėjusi santechninė įranga, 
nėra šalto vandens. Renovacijos 

metu į sanitarinius taškus įvestas 
karštas vanduo, tačiau nepakeistas 
susidėvėjęs šalto vandens 
vamzdynas.  

Kūno kultūros mokytojai turi 
atskirą kabinetą, jame įrengta 
kompiuterizuota darbo vieta, 

internetas. 
Prie salės yra kelios patalpos 
inventoriui. Sporto inventorius 
įsigyjamas iš mokinio krepšelio 

Mokyklos stadione ir 
aikštyne sistemingai 
pjaunama žolė, pagal 
galimybes užlyginami 

didesni nelygumai. Be 
didesnių finansinių 
investicijų nėra galimybės 

atnaujinti bėgimo tako, 
krepšinio aikštelės, lauko 
įrenginių - metalinių 
konstrukcijų, lengvosios 

atletikos pratimų zonų. 
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Infrastruktūros 
objektas 

Aikštyno būklė Sporto salės būklė Problemos 

lėšų, greitai susidėvintis 
(kamuoliai, kt.) - sistemingai 
atnaujinamas. Sukaupus lėšas, 
planuojama nupirkti naujus 

sporto salės suoliukus, įrengti 
medines skersinių sieneles. 

Gardamo 
pagrindinės 
mokyklos sporto 
infrastruktūra 

Įrengta šuoliaduobė, bėgimo takų 
nėra. Įrengtos krepšinio aikštelė 
(danga – asfaltas), tinklinio 
aikštelė (danga – smėlis). 

Aikštelės geros būklės. Futbolas 
žaidžiamas nedidelėje aikštelėje 
(danga nelygi – pieva). Didesnės 
futbolo aikštelės nėra galimybių 

pasidaryti, nes aplink - privati 

žemė. 
 

Sporto salės mokykla neturi, yra 
pritaikyta patalpa (sporto klasė). 
Ji yra mediniame mokyklos 
pastate, kurios būklė labai prasta. 

Sporto klasėje labai blogos 
grindys - siūbuoja, sienos ir lubos 
tinkuotos. Sportuojant, šokant 
nuo lubų krenta tinkas. Berniukų 

ir mergaičių persirengimo 

kambarių nėra. Tualeto ir dušo 
prie salės taip pat nėra. Sandėlis 
inventoriui yra tik antrame 

pastato aukšte. Sporto priemonės 
įsigyjamos iš mokinio krepšelio 
lėšų ir laimėtų projektų bei 
rėmėjų lėšų. Sporto klasė yra 

remontuojama savomis jėgomis, 
nes jos remontui niekada nebuvo 
skirta lėšų. 

Žolę aikštyne nupjauna 
Gardamo seniūnija, 
mokykla (dėl priežiūros 
problemų nėra). Reikėtų 

įrengti bėgimo takus, 
futbolo aikštę, tačiau juos 
pagal reikalavimus įrengti 
sunku, mokyklos teritorija 

yra labai arti privačių 

žemių ribos. 

Katyčių pagrindinės 
mokyklos sporto 
infrastruktūra 

Mokykloje yra stadionas: futbolo 
aikštė, asfaltuota krepšinio 
aikštelė, tinklinio aikštelė (smėlio 

danga, skirta paplūdimio 
tinkliniui), skersiniai gimnastikai. 
Bėgimo takai padengti gruntu. 
Šuoliaduobė šuoliui į tolį. 

Stadiono būklė patenkinama. 
Nesaugi krepšinio aikštelė 
(padengta asfaltu), bėgimo takai 
statant mokyklą nesuformuoti, 

neturi stabilios dangos, apžėlę 
žole, reikalaujantys didelės 
priežiūros (purškimo 
chemikalais). Bėgimo takams 

reikalinga stabili, saugi, 
atitinkanti higieninius 
reikalavimus danga. 

Sporto salė suremontuota, tačiau 
vykdant sporto salės renovaciją 
nebuvo pakeistos grindys.  

Yra atskiri mergaičių ir berniukų 
persirengimo kambariai su 
tualetais, dušais ir karštu 
vandeniu. 

Prie sporto salės yra priemonių 
kambarys su paruošta darbo vieta 
mokytojui. 
Sportiniu inventoriumi mokykla 

yra apsirūpinusi. 

Didžiausia problema yra 
stadiono priežiūra (vejos 
pjovimas, bėgimo takai) ir 

žema oro temperatūra 
sporto salėje žiemą. 

Jaunimo ir 

suaugusiųjų 
mokymo centro 

sporto 
infrastruktūra 

Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų 

mokymo Centro teritorijoje yra  
stadionas, kuriame įrengtos šios 

aikštelės: futbolo, krepšinio 
(viena krepšinio lenta su lanku), 
tinklinio. Yra bėgimo takas. 
Aikštelių būklė vertinama 

patenkinamai. 

Sporto salės, persirengimo 

kambarių ir dušų nėra galimybių 
įrengti. 

Po darbo valandų ir 

savaitgaliais yra laužomas 
ir vagiamas centro 

teritorijoje esantis 
inventorius. Renkasi 
jaunimo kompanijos, 
girtuokliaujama, nors 

teritorija yra aptverta. 

Žibų pradinės 

mokyklos sporto 
infrastruktūra 

Mokykla turi sporto aikštyną. 

Aikštelė lengvajai atletikai 
neįrengta. Krepšinio aikštelė 
prastos būklės (ištrupėjęs 
grindinys, futbolo aikštė 

patenkinamos būklės (reikia 
keisti įrangą -  futbolo vartus). 
Bėgimo takas aplink aikštę 
išasfaltuotas, bet duobėtas. 

Sporto sale dalijasi su Šilutės 

Vydūno gimnazija. Sporto salė 
po remonto. Persirengimo 
kambarys - II-ame aukšte, tik 
mergaitėms. Yra tualetas prie 

sporto salės, II- ame aukšte dušai 
su šiltu ir šaltu vandeniu. Yra 
kabinetas mokytojui, ten laikoma 
dalis sporto inventoriaus, nes 

kitos patalpos sporto inventoriui 
laikyti nėra. 
Sporto inventoriaus netrūksta. 

Prižiūrint mokyklos 

stadioną problemų nėra, 
nes padeda seniūnija 
(nušienauti). 
 

Pamario Stadiono būklė bloga. Nėra Sporto salės būklė patenkinama, Būtina aptverti stadioną, 
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Šilutės rajono savivaldybės sporto infrastruktūros plėtra ir jaunimo užimtumo 
galimybės 

 

Infrastruktūros 
objektas 

Aikštyno būklė Sporto salės būklė Problemos 

pagrindinės 
mokyklos sporto 
infrastruktūra 

gimnastikos, krepšinio aikštelių. 
Bėgimo takai asfaltuoti, tačiau 
asfaltas ištrupėjęs ir duobėtas, 
keliantis pavojų mokinių 

saugumui. Mažojo futbolo 
aikštelė suniokota, joje sportuoti 
nesaugu. Didžiojo futbolo aikštę 
būtina rekultivuoti. 

tačiau būtinas grindų remontas. 
Persirengimo kambariai, tualetas, 
dušas suremontuoti ir veikia. 
Kūno kultūros mokytojai turi 

kabinetą. Taip pat yra sandėlis 
inventoriui. 

nes stadione vedžiojami 
šunys. 

Rusnės pagrindinės 
mokyklos sporto 

infrastruktūra 

Aikštelė lengvajai atletikai įrengta 
nepilnai, patenkinamos būklės 

gimnastikos aikštynas,  šuolio į 
tolį duobė. Bėgimo takai prasti, 
be jokios dangos, gryna žemė. 
Įrengtos aikštelės futbolui, 

krepšiniui, tinkliniui. Visų jų 

būklė patenkinama. 

Pilnai atliktas sporto salės 
remontas, sutvarkyta elektros 

instaliacija. Yra atskiri 
persirengimo kambariai    
berniukams ir mergaitėms, 
tualetas ir dušas (su šiltu ir šaltu 

vandeniu) prie sporto salės. 

Toje pačioje patalpoje yra 
kabinetas kūno kultūros 
mokytojams ir sandėlis 

inventoriui.   
Pakankamai apsirūpinę ugdymo, 
darbo ir informacinėmis 
priemonėmis. 

Žolę stadione pjauti  
padeda seniūnija. 

Saugų J. Mikšo 
pagrindinė mokykla 

Tinklinio aikštelė įrengta 1981 
metais, asfalto danga nelygi, 

grublėta, todėl tinklinis 
žaidžiamas ant natūralios vejos.   
Būklė nepatenkinama. 
Bėgimo takai įrengti 1981 metais, 

yra asfalto dangos, nelygūs. 
Asfaltas vietomis ištrupėjęs. 
Būklė nepatenkinama. Futbolo 
aikštė natūralios vejos, pastoviai 

šienaujama. Būklė gera. 
Krepšinio aikštelės būklė gera. 

Pastatas 1968 metų statybos, 
pakeisti langai ir elektros 

apšvietimas. Sporto salėje labai 
šalta, žiemą temperatūra apie 80C. 
2011 metais rėmėjų lėšomis 
perdažytos sporto salės grindys. 

Yra atskiri persirengimo 
kambariai berniukams ir 
mergaitėms. 
Prie sporto salės yra dušai su šiltu 

ir šaltu vandeniu. Tualetuose yra 
tik šaltas vanduo. 
Mokytojai turi atskirą kabinetą. 
Yra sandėlis inventoriui. 

Kūno kultūros mokytojas 
aprūpintas kompiuteriu (su 
internetu) elektroninio dienyno 
pildymui. Yra ir 50m2 kabinetas, 

kuriame mokiniai žaidžia 
šaškėmis, šachmatais, yra 
treniruoklių. 

Mokyklos stadionas ir 
aikštelės yra  

nušienaujamos, vejos 
nugrėbiamos mokyklos 
kiemsargės. Stadiono žolę 
nupjauna Saugų seniūnija. 

Vilkyčių 

pagrindinės 
mokyklos sporto 

infrastruktūra 

Sporto aikštyne yra krepšinio, 

tinklinio, futbolo aikštelės, 
bėgimo takas, kurių būklė gera. 

Mokyklos sporto salėje 

susidėvėjusi elektros instaliacija: 
salėje 54 šviestuvai, veikia vos 

kas antras iš jų. Netinkamos 
lempų apsaugos liečiasi su 
lempomis, tad nuo kamuolių 
smūgių sudūžta lempos (jose yra 

gyvsidabrio) ir iškrenta ant salės 
grindų, gali užkristi ir ant salėje 
esančių žmonių. Lempų apsaugos 
yra aštriomis briaunomis todėl 

drasko kamuolius.  
Sporto salės stogas yra be 
lietvamzdžio, todėl drėksta viena 

sporto salės siena, byra tinkas. 
Šalia sporto salės yra atskiri 
persirengimo kambariai 
berniukams ir mergaitėms; 

tualetai ir dušai su šiltu ir šaltu 
vandeniu (išjungus šildymą yra 
tik šaltas vanduo); kabinetas kūno 
kultūros mokytojams, sandėlis 

Mokykla yra gyvenvietės 

centre, todėl vakarais ir 
savaitgaliais renkasi 

jaunuoliai, kurie šiukšlina 
aplinką, laužo inventorių. 
Sunku nustatyti 
padariusius žalą, nes nėra 

stebėjimo kamerų. 
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Šilutės rajono savivaldybės sporto infrastruktūros plėtra ir jaunimo užimtumo 
galimybės 

 

Infrastruktūros 
objektas 

Aikštyno būklė Sporto salės būklė Problemos 

inventoriui. Trūksta lėšų 
pakankamai apsirūpinti ugdymo, 
darbo ir informacinėmis 
priemonėmis. 

Ž. Naumiesčio 
mokyklos – 

darželio sporto 
infrastruktūra 

Sporto aikštyno nėra Sporto salės nėra - 

Kintų pagrindinės 

mokyklos sporto 
infrastruktūra 

Įrengtos aikštelės: lengvajai 

atletikai – bėgimo takai padengti 
šlaku, įrengta šuoliaduobė; 
krepšiniui – asfaltuota danga, 
krepšinio stovai; 

paplūdimio tinkliniui – smėlio 
danga, tinklinio stovai ir tinklas; 

futbolui – aikštėje nelygi žolės 
danga, nenužymėtos aikštelės 

ribos, vartų rėmai. 

Sporto salės būklė: aukštai 

palubės kampuose metasi pelėsis, 
nes langai neatsidaro, reikėtų 
perdažyti lubas ir sienas iki pusės, 
būtina perdažyti grindis, nes 

nusitrynė dažai bei yra pasikeitęs 
krepšinio aikštelės ženklinimas. 

Yra atskiri berniukams ir 
mergaitėms persirengimo 

kambariai; atskiri tualetai bei 
kriauklės su šiltu ir šaltu 
vandeniu, bet nėra dušo kabinų. 

Yra nedidelis kabinetas kūno 
kultūros mokytojui, kuriame 
laikomas smulkus sporto 
inventorius. Stambesnių gabaritų 

inventorius laikomas sandėliuke 
prie sporto salės. 
Turi nemažai smulkaus 
inventoriaus - šokdynės, lankai, 

smiginis, badmintono raketės, 
įvairūs kamuoliai, tačiau jų 
kokybė nėra gera, ypač kamuolių. 
Jie pigūs, greitai nusidėvi. 

Neturi inventoriaus lengvajai 
atletikai: barjerų, startinių 
atramėlių, diskų, iečių. 

Visą mokyklos aplinką 

nuolat prižiūri ir tvarko 
kiemsargė,  žolę pjauna 
seniūnijos darbininkai, 
tinklinio ir krepšinio 

aikšteles atnaujinti padeda 
Kintų bendruomenė. 

Sudėtinga su smėlio 
papildymu. 

Juknaičių 
pagrindinės 
mokyklos sporto 

infrastruktūra 

Mokyklos sporto bazė 
patenkinama: sporto salė didelė, 
erdvi. Paskutinis remontas 

atliktas 2006 metais. Prie salės 
yra atskiri berniukų ir mergaičių 
persirengimo kambariai, 
kabinetas kūno kultūros 

mokytojui, sandėlis  sportiniam 
inventoriui, sunkiosios atletikos 

treniruoklių patalpa. 
Sporto inventoriui atnaujinti ne 

visada užtenka lėšų; sporto salėje 
reikia elektroninės švieslentės. 
Prie persirengimo kambarių 
reikalingas kapitalinis dušų 

patalpų remontas ir karštas 
vanduo. 

Mokykloje sporto aikštynas 
užima 0,8 ha plotą. Bėgimo takų 
dangos būklė prasta. Yra atskira 

2008 metais renovuota krepšinio 
aikštelė. 
Reikalinga sporto aikštyno takų 
rekonstrukcija. 

Krepšinio aikštelėje  reikia naujos 
krepšinio lentos. 

Kadangi aikštynas užima 
didelį plotą, nuolat reikia 
daug lėšų takų priežiūrai 

(piktžolių naikinimui). 

Šilutės pirmosios 
gimnazijos sporto 
infrastruktūra 

Gimnazijos sporto aikštyne yra 
įrengtos futbolo ir krepšinio 
aikštelės bei bėgimo takas.  
Krepšinio aikštelės, bėgimo tako 

dangos yra susidėvėjusios, jas 
būtina atnaujinti. 2013-01-23 
raštu  Nr. V4-11 yra kreiptasi į 
Kūno kultūros ir sporto 

departamentą prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės dėl 
universalios dirbtinės dangos 
sporto aikštelės  įrengimo. 

Sporto salės remontas buvo 
atliktas 2007-2008 metais, salėje 
yra atskiri persirengimo 
kambariai berniukams ir 

mergaitėms. Prie 
persirengimo kambarių  yra 
tualetai ir dušai su šiltu ir šaltu 
vandeniu. Prie sporto salės yra 

kabinetas kūno kultūros 
mokytojams, sandėlis sportiniam 
inventoriui. Gimnazijos 
apsirūpinimas ugdymo ir darbo 

Didžiausia problema - 
sporto aikštyno žolės 
pjovimas (gimnazija turi 
seną, 7 metų žoliapjovę). 
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Šilutės rajono savivaldybės sporto infrastruktūros plėtra ir jaunimo užimtumo 
galimybės 

 

Infrastruktūros 
objektas 

Aikštyno būklė Sporto salės būklė Problemos 

priemonėmis patenkinamas. 
Sporto salėje nėra informacinių 
priemonių. 

Vydūno gimnazijos 
sporto 
infrastruktūra 

Aikštelės prie gimnazijos 
Atgimimo al. 3: futbolo aikštė be 
vartų, nelygi, apleista, didelė 

traumų tikimybė. 
Bėgimo takai be dangos 
(gruntas), su betono dangos 
likučiais, medžių šaknimis 

paviršiuje. 
Krepšinio ir tinklinio aikštelių 
dangos dalinai suirusios, be 
stovų. 

Aikštelės ir bėgimo takelis prie 

sporto salės Vilų g. 13A įrengti 
dalinai. Gimnazija nesinaudoja. 
Reikalingas atnaujinimas. 

Gimnazija neturi sporto salės. 
Gimnazija naudojasi sporto sale 
Vilų g. 13A Priskirtos gimnazijai 

sporto salės Vilų g. 13A būklė 
gera. 
Persirengimo kambariai tik 
mergaitėms, yra WC, dušas, šiltas 

ir šaltas vanduo. 
Berniukai rengiasi salėje, nes 
persirengimo kambariu ir dušu 
naudojasi Sporto mokyklos bokso 

sekcija. Prie sporto salės  yra tik 

WC ir kriauklė su šiltu ir šaltu 
vandeniu. Mokytojų kambarys 
bendras su Sporto mokykla, Žibų 

pradine mokykla, VšĮ „Šilutės 
futbolas“. Sandėlio nėra, 
inventorius laikomas bendrame 
mokytojų kambaryje. Nupirktas 

tinklinio tinklas, kamuolių, stalo 
teniso stalas, kopėtėlės, čiužiniai, 
informacinių priemonių nėra. 

Stadiono žolę prie 
gimnazijos Atgimimo al. 3 
pagal paraišką 2-3 kartus 

per sezoną  pjauna 
seniūnija, poreikis – 
dažniau. 

Švėkšnos „Saulės“ 
gimnazijos sporto 
infrastruktūra 

Aikštelės lengvajai atletikai, 
krepšinio aikštelė ir bėgimo takai 
– neįrengti. Danga – žvyras, 

kurią reikia pastoviai atnaujinti ir 
naikinti piktžoles, o tam 
reikalingos papildomos lėšos. 

Salės einamasis remontas atliktas 
2012 m. Įrengti atskiri 
persirengimo kambariai 

berniukams ir mergaitėms, 
tualetai ir dušas su šiltu ir šaltu 
vandeniu. Yra kabinetas kūno 
kultūros mokytojams bei sandėlis 

inventoriui. Visas sportinis 
inventorius susidėvėjęs. 

Reikalingos lėšos pilnam 
stadiono įrengimui, nuolat 
trūksta lėšų stadiono 

priežiūrai. 

Ž. Naumiesčio 

gimnazijos sporto 
infrastruktūra 

Stadiono futbolo aikštė 75x55 

metrų dydžio, įrengti 4 papildomi 
vartai treniruotėms ar varžyboms. 
Vejos būklė gera (vykdomos 

zoninės mokinių, tarprajoninės 
suaugusiųjų varžybos). Bėgimo 
takas aplink stadioną 260 m ilgio. 
Danga - žvyras, būklė 

patenkinama, nes yra stambių 
žvyro frakcijų,  šuoliaduobė 

šuoliams į tolį, rutulio stūmimo 
sektorius. Kroso trasos  ilgis - 

500 m. 
Aikštynas su krepšinio ir tinklinio 
aikštelėmis. Danga - asfaltas. 
Būklė – patenkinama (danga 

nelygi dėl išsidėvėjimo). 
Tinklinio/kvadrato aikštelė be 
dangos (veja). Yra lauko 
įrengimai gimnastikai ir jėgos 

pratimams. 

Sporto salė 150 kv. metrų ploto 

(ilgis 17,5, plotis – 8,6 m. 
(palyginimui krepšinio aikštelės 
ilgis turi būti 24, plotis 15), būklė 

gera (sutvarkytas apšvietimas ir 
ventiliacija), tačiau neatitinka 
higienos normų dėl per mažo 
ploto, tenkančio vienam 

besimokančiam mokiniui ir 
ploto, tenkančio vidutiniškai 

vienam mokiniui pamokos metu. 
Persirengimo kambariai 

berniukams ir mergaitėms, dušai 
su karštu ir šaltu vandeniu, būklė 
patenkinama (reikalinga 
renovacija). Yra išėjimas į sporto 

aikštyną. Įrengta 58,4 kv. m. 
ploto gimnastikos/šokio salė. 
Būklė gera. 
Įrengtas sandėlis inventoriui 

(11,8 kv. m.), kambarys kūno 
kultūros mokytojams (16,88 kv. 
m.).  

Apsirūpinimas ugdymo, darbo ir 
informacinėmis priemonėmis 
pakankamas. 

Stadioną ir aikštyną 

prižiūrėti padeda seniūnas, 
todėl problemų iki šiol 
nebuvo (žolė nupjaunama 

laiku). 
Gimnazija kurį laiką 
nuomojosi šalia esančią 
(36 m. ilgio) sporto salę 

Šilutės ŽŪM Žemaičių 
Naumiesčio skyriuje. Dėl 

lėšų trūkumo salė 
nebenuomojama, be to, ji 

nėra šildoma ir žiemą 
nenaudojama (poreikis 
tiek iš gimnazijos ir tiek iš  
vietos bendruomenės yra). 

Pašyšių pagrindinės 
mokyklos sporto 
infrastruktūra 

Mokyklos sporto aikštyne yra 
įrengta šuoliaduobė, skersinis, 
krepšinio ir futbolo aikštės. Yra 
bėgimo takas, padengtas 

Sporto salės mokykla neturi. 
Mokiniai sportuoja lauko sporto 
aikštyne, o esant prastam orui ir 
žiemos metu – salytėje, kuri yra 

Prižiūrint mokyklos 
sporto aikštyną iškyla 
nemažai problemų: daug 
yra žalios vejos plotų, 
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Infrastruktūros 
objektas 

Aikštyno būklė Sporto salės būklė Problemos 

kūrykliniu šlaku, kuris jau 
susidėvėjo, neturi kuo jį 
padengti, todėl tokią bėgimo tako 
dangą galima vertinti tik 

patenkinamai. 

buvusio vaikų darželio patalpose. 
Prie salytės yra įrengti atskiri 
berniukams ir mergaitėms 
persirengimo kambariai, tualetas, 

praustuvė su šiltu ir šaltu 
vandeniu. Yra treniruoklių 
kambarys. Salytei reikalingas 
stogo remontas, nes dėl 

pralaidumo lietaus vandeniui, 
drėksta grindys, trupa sienų ir 
lubų tinkas, laša vanduo. 
Mokykloje yra kabinetas kūno 

kultūros mokytojui, sandėlis 
sporto inventoriui laikyti. 
Apsirūpinimą ugdymo, darbo ir 

informacinėmis priemonėmis 
vertina patenkinamai. 

kuriuos būtina dažnai 
pjauti, bėgimo takus 
reikėtų papildyti šlaku 
arba pakeisti specialia 

danga. 

Traksėdžių 

pagrindinės 
mokyklos sporto 
infrastruktūra 

Mokykloje yra įrengtos geros 

lauko krepšinio ir tinklinio 
aikštelės. 
Stadiono būklė labai prasta: 
aikštė nelygi, futbolo vartų nėra, 

bėgimo takai tik iš dalies dengti 
šlaku. 

Sporto salės būklė patenkinama: 

salės grindys, sienos iš naujo 
perdažytos 2011 m. vasarą, 
rekonstruotas apšvietimas. 
Medinių salės grindų būklė 

prasta. 
Yra atskiras kūno kultūros 
mokytojo kabinetas, yra 
kompiuteris su interneto ryšiu,  

inventoriaus sandėlis. Tinkamam 
ugdymo procesui užtikrinti 
priemonių pakanka. 

Įrengti atskiri berniukų ir 
mergaičių tualetai, atskiri 
persirengimo kambariai. 
Tiekiamas šaltas vanduo, įrengtas 

elektrinis vandens šildytuvas. 

Aikštyną  krepšinio ir 

tinklinio aikšteles – 
prižiūrėti nekyla didesnių 
problemų. Stadiono žolę 
mokyklos prašymu 

specialia technika 
nupjauna Šilutės 
seniūnijos darbuotojai. 
Stadiono vartai buvo 

pavogti, naujai pastatytus 
vartus tamsiu paros metu 
sulaužo. 

Vainuto gimnazijos 
sporto 

infrastruktūra 

Pagal projektą „Šilutės r. Vainuto 
mokyklos stadiono renovacija“ 

įvykdyta mokyklos stadiono 
renovacija. Pagal asociacijos 
"Lamatos žemė" vietos plėtros 
strategijos "Gyvenimo ir darbo 

kokybės gerinimas Šilutės rajono 
savivaldybės kaimo vietovėse" II 
prioriteto "Rajono bendruomenės 

aktyvinimas ir gyvenimo kokybės 

gerinimas" 2.1. priemonės 
"Kaimo atnaujinimas ir plėtra" 
2.1.1. veiklos sritį "Kaimo 

gyvenviečių viešųjų erdvių 
sutvarkymas ir įrengimas". 
Atnaujintas mokyklos stadionas, 
apie stadioną įrengti bėgimo 

takai. Taip pat įrengta nauja 
universali krepšinio, tinklinio, 
rankinio, lauko teniso aikštelė. 
Stadionas aptvertas tvora, 

sutvarkytos jo prieigos.  

Sporto salės būklė gera. 
Persirengimo kambariai ir dušai 

(ypač berniukų) remontuotini.  
Elektrinio boilerio tentai 
berniukų tualete perdegę. 
Sporto inventoriumi apsirūpinę 

pakankamai. 
Įrengtas kabinetas mokytojams. 

Problemų neturi. 

Švėkšnos 

specialiojo ugdymo 
centras 

Mokykla turi stadioną, yra 

įrengtos aikštelės lengvajai 
atletikai, yra futbolo, krepšinio, 
tinklinio aikštės. Yra bėgimo 
takai. Krepšinio aikštelė ir 

bėgimo takai padengti asfalto 
danga. Danga yra susidėvėjusi, 
nelygi. 

Reikalingas patalpų ir stogo 

remontas. 
Yra atskiri berniukams ir 
mergaitėms persirengimo 
kambariai, tualetai, dušas su šiltu 

ir šaltu vandeniu prie sporto 
salės. Įrengtas kabinetas kūno 
kultūros mokytojams,  
sandėlis sporto inventoriui. 

Iškyla problemos su 

stadiono vejos pjovimu. 
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Infrastruktūros 
objektas 

Aikštyno būklė Sporto salės būklė Problemos 

Trūksta arba labai susidėvėjęs 
sporto inventorius. 

Šilutės sporto 

mokykla 

Sporto mokykla savo bazių neturi. Naudojasi VšĮ „Šilutės sportas“ irklavimo baze, kuri yra labai 

blogos būklės, nėra vandentiekio bei kanalizacijos, tad mokiniai po treniruočių neturi galimybių 
nusiprausti. Mokykla taip pat naudojasi Šilutės rajono bendrojo ugdymo mokyklų sporto salėmis 
(M. Jankaus, Pamario pagrindinių, Vydūno, Šilutės pirmosios, Švėkšnos „Saulės“ gimnazijų). 

Naudojamasi profesionaliu inventoriumi pagal turimas sporto šakas. Smulkesnis inventorius 
(krepšinio kamuoliai, bokso pirštinės, stalo teniso raketės, lengvosios atletikos diskai, rutuliai ietys 
ir kt.) yra atnaujinamos ir įsigyjamos periodiškai. Didesnės problemos iškyla norint įsigyti brangiai 
kainuojantį ilgalaikį inventorių, nes tam trūksta lėšų. Viena baidarė kainuoja nuo 4000 iki 8000 Lt, 

sunkiosios atletikos pilnas štangos komplektas – apie 5000 Lt. Inventorius įsigyjamas iš mokinio 
krepšelio lėšų. 

Šaltinis: Šilutės rajono savivaldybės administracija 

Šilutės rajono savivaldybėje esančių ugdymo įstaigų sporto infrastruktūra yra labai 

netolygios būklės. Iš lentelėje pateiktos informacijos galima daryti išvadą, jog 

ugdymo įstaigų teritorijoje esanti sporto infrastruktūra yra išsidėsčiusi visose Šilutės 

rajono seniūnijose. Didžioji dalis infrastruktūros yra patenkinamos būklės, tačiau 

pastebimi didžiausi nusiskundimai dėl sporto aikštynų bėgimo takų nusidėvėjimo, 

takai yra nebetinkami saugiam moksleivių sportui. Sporto salėse dažniausiai reikia 

atlikti sienų, grindų, lubų remontą, patalpas pritaikyti moksleivių higieninėms 

reikmėms. 

Lentelė 6 Šilutės rajono viešieji sporto infrastruktūros objektai 

Nr. 

Sporto 

infrastruktūros 
objektas 

Adresas Būklė 

1. Krepšinio sporto salė Gluosnių 13 b., Šilutė 

Pastato fasadas ir stogas neapšiltintas. Grindų 
dangos būklė patenkinama, bet reikalinga 
renovacija. Antro aukšto sirgalių balkonas 

patenka į krepšinio aikštelės erdvę, todėl 
neatitinka NKL lygos  reikalavimų. Sporto salėje 
esanti švieslentė, be kurios nepraeitų nei vienos 
krepšinio rungtynės, yra apgailėtinos būklės, 

kurią nuolat remontuojame. 

2. Irklavimo sporto bazė Uosto g. 7, Šilutė 
Bazė yra labai prastos būklės, pastate nėra 
šilumos, vandens ir tualeto. Būtina bazės 

renovacija. 

3. 
Miesto centrinis 

stadionas 
Stadiono g. 12, Šilutė 

Persirengimo kambariai, tualetai ir dušai 

patenkinamos būklės.  Stadiono tribūnų, skirtų 
žiūrovams, būklė labai bloga ir reikalinga 

renovacija.  Būtina dirbtinės dangos futbolo 
aikštė. Nepilnai įrengti lengvosios atletikos 

metimų sektoriai. 

4. 
Pastatas, esantis Rusnės 

g. 
Rusnės g. 8, Šilutė 

Neeksploatuojamas jau daugelį metų. Jame nėra 

elektros, šilumos, vandens 

Šaltinis: Šilutės rajono savivaldybės administracija 

Analizuojant lentelės, kurioje pateikta viešosios sporto infrastruktūros būklė, 

duomenis galima daryti išvadą, jog esama infrastruktūros būklė labai prasta. 

Sportininkai sportuoja atgyvenusiuose, pavojų keliančiuose, seniai remontuotose 

patalpose. Boksininkai, sunkiosios atletikos atstovai sportuoja nepritaikytose bei 

higienos normų, saugumo reikalavimų neatitinkančiose patalpose. Sporto mokyklos 

auklėtiniai papildomai glaudžiasi bendrojo lavinimo mokyklų ir gimnazijos sporto 

salėse. Šilutės rajone lauko krepšinio aikštelių yra nemažai, jų būklė patenkinama, 

tačiau mokyklų stadionai labai apleisti ir juose sportuoti praktiškai neįmanoma. 

Šilutės mieste yra viena lauko teniso aikštelė, dėl didelio užimtumo aikštelės danga 

yra nusidėvėjusi. Miesto teritorijoje yra dvi dirbtinės dangos mažų matmenų futbolo 

aikštelės, viena iš jų labai prastos būklės, kita – gera. 
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Šilutės rajono savivaldybės sporto infrastruktūra nėra pritaikyta sportuoti 

neįgaliesiems. Nei viename sporto objekte nėra įrengti specialūs įrengimai pritaikyti 

sportuoti neįgaliesiems. 

Šilutės rajono savivaldybė yra įgyvendinusi keletą projektų sporto infrastruktūrai  

rajone gerinti: 

 Šilutės miesto sporto komplekso, esančio Rusnės g. 8A statyba. Šiuo metu yra 
parengta galimybių studija ir skirtos lėšos projektavimo darbams atlikti; 

 Vydūno gimnazijos sporto salės statybos, lėšos skiriamos iš Valstybės investicijų 
programos. Projektas pradėtas įgyvendinti 2007 metais, investicijų projekto 
rengimo laikotarpiu darbai dar yra vykdomi. Bendrai iš programos šiam 
projektui jau yra skirta beveik 1 mln. Lt; 

 Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos stadiono atnaujinimas. Stadiono atnaujinimui 
lėšos skirtos iš Švietimo ministerijos Kultūros ir sporto plėtros programos; 

 2007 metais buvo įrengta sintetinė danga Šilutės miesto stadiono teniso žaidimo 
aikštelėje; 

 2013 metais Šilutės mieste prie Gluosnių g. įrengta sporto aikštelė ; 

 2005 metais Šilutėje prie Gluosnių g. įrengta riedutininkų/riedlentininkų 
aikštelė.  

Šie įgyvendinti ar įgyvendinami projektai prisidėjo ne tik prie sporto infrastruktūros 

plėtros, bet ir prie jaunimo užimtumo rajone gerinimo. 

2.1.4. Sporto sektoriaus veiklos rodikliai 

Pagrindinius Šilutės rajono savivaldybės sporto sektoriaus veiklos rodiklius sudaro 

Šilutės sporto mokyklos ir VšĮ „Šilutės sportas“ organizuojami renginiai, 

sportuojantys asmenys ir kiti atitinkami skaičiai. Šilutės rajono savivaldybės 

gyventojai aktyviai sportuoja ir sporto klubuose, tačiau informacija apie jų veiklos 

rezultatus nėra tiksli, todėl toliau analizuojami Sporto mokyklos ir VšĮ „Šilutės 

sportas“ veiklos rodikliai, apžvelgiami svarbiausi pastarųjų metų sporto pasiekimai 

Savivaldybėje. 

Didžiausią sporto mokyklos lankytojų dalį sudaro mokiniai. Pastarųjų lankančių 

sporto užsiėmimus 2013 metų pradžioje buvo 334, 15 mokinių mažiau nei 2012 

metais. Mokomųjų grupių skaičius kasmet išlieka stabilus. Sportuojančių merginų 

skaičius 2012 ir 2013 metais skaičius labai panašus, 2013 metais jos sudarė 13 proc. 

visų sportuojančiųjų. Tačiau 2011 metų duomenimis sporto mokyklos ir VšĮ „Šilutės 

sportas“ organizuojamų sporto užsiėmimų nelankė nei viena mergina. 

Lentelė 7 Šilutės rajono sporto ugdymo centrų veiklos rodikliai 

Mokinių skaičius 

Metai Buvo 
metų 

pradžioje 

Nustojo 
sportuoti 

metų 
laikotarpiu 

Perkelta į 
aukštesnę 

grupę 

Priimta 
naujų 

moksleivių 
metų 
eigoje 

Moksleivių 
metų 

pabaigoje 

Iš jų 
merginų 

(proc.) 

Mokomųjų 
grupių 

metų 
pabaigoje 

2013 334 56 13 56 334 43 27 

2012 349 72 0 57 334 44 27 

2011 306 59 0 103 350 0 27 

Šaltinis: Sporto statistikos metraštis 2013, 2012, 2011 metai 

Remiantis aukščiau esančios lentelės duomenimis, galima teigti, kad Kūno kultūros ir 

sporto centre yra labai mažai sportuojančių merginų. Būtina paminėti, kad 2011-

2020 m. Valstybinės sporto plėtros strategijos pirmas tikslas yra „Sistemingai didinti 

visuomenės suvokimą, kad fizinis aktyvumas, sportavimas yra asmens darnos 

prielaida ir visuotinė vertybė“, kurio įgyvendinimui numatytas uždavinys 1.5. 
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„Pasiekti, kad 2020 m. ne mažiau kaip 210 000 šalies gyventojų organizuotai lankytų 

miestų ir rajonų sporto klubus, viešąsias sporto įstaigas ir įmones, sportininkų 

ugdymo įstaigas“ bei priemonė 1.5.2. „Aktyviau plėtoti moterų ir merginų sportą 

(vertinimo kriterijus: sportuojančių moterų ir merginų skaičius)“. 

Lentelė 8 Šilutės sporto mokykloje sportuojančių mokinių skaičius pagal sporto šakas 

Sporto šaka Sportuojančiųjų skaičius, 2015 m. 

Krepšinis 130 

Boksas 24 

Dziudo 24 

Baidarių – kanojų irklavimas 30 

Sunkioji atletika 40 

Lengvoji atletika 55 

Stalo tenisas 34 

Rankų lenkimo sportas 15 

Viso 352 

Šaltinis: Šilutės sporto mokykla 

Šilutės sporto mokyklos duomenimis sportuojančiųjų skaičius per paskutinius 5 

metus kinta labai nežymiai, apie 2 – 4 (į didesnę ar mažesnę pusę) mokinius 

kiekvienoje sporto šakoje. Pagal grupių komplektavimo tvarką sportinio ugdymo 

grupės yra užpildytos, o grupėse sportuojančių mokinių skaičius negali būti per 

didelis, todėl kasmet jis išlieka stabilus. 

Šilutės sporto mokykloje ir VšĮ „Šilutės sportas“ kultivuojamos sporto šakos, išskyrus 

krepšinį ir rankų lenkimo sportą, patenka į 2013 - 2016 m. Lietuvos prioritetinių 

sporto šakų sąrašą. Krepšinis patenka į strateginių sporto šakų sąrašą (Kūno kultūros 

ir sporto departamento prie Lietuvos respublikos vyriausybės generalinio direktoriaus 

2013 m. vasario 8 d. įsakymas Nr. V-50 „Dėl prioritetinių valstybės sporto šakų ir 

strateginių sporto šakų 2013 – 2016 sąrašų patvirtinimo“). 

Lentelė 9 Šilutės rajono treneriai  

Kvalifikacinės 

kategorijos 
2013 m. 2012 m. 2011 m. 

Sporto trenerio 5 3 0 

Lietuvos sporto trenerio 3 3 3 

Nacionalinio sporto 
trenerio 

7 8 8 

Tarptautinės kategorijos 

trenerio 
1 

2012 ir 2011 metais iškirta 
„Lietuvos nusipelniusio 

sporto trenerio kategorija“ 
1 

2012 ir 2011 metais iškirta 
„Lietuvos nusipelniusio 

sporto trenerio kategorija“ 
1 

Neturi kvalifikacinės 
kategorijos 

0 2 5 

Šaltinis: Lietuvos sporto statistikos metraštis 2013, 2012, 2011 m. 

Nagrinėjamu trijų metų laikotarpiu, daugiausiai varžybų buvo surengta  2012 m. 

(401), tačiau varžybose dalyvių daugiausiai dalyvavo 2013 metais (4441). 2012 

metais buvo parengti net 3 olimpinės rinktinės nariai ir 18 kandidatų. 2013 metais 

surengtose sporto varžybose dalyvavo didžiausia dalis moterų, 19 proc. visų dalyvių. 

Lentelė 10 Šilutės rajono sporto organizacijų veiklos rodikliai 

Veiklos rodiklis  2013 m. 2012 m. 2011 m. 

Surengta sporto varžybų 

Varžybų skaičius 236 401 243 

Dalyvių skaičius 4441 3517 2445 

Iš jų moterų 860 191 505 

Parengta sportininkų 
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Veiklos rodiklis  2013 m. 2012 m. 2011 m. 

Olimpinės rinktinės narių 0 3 0 

Olimpinės rinktinės 
kandidatų 

2 2 0 

Nacionalinės rinktinės 
narių 

11 18 2 

Jaunimo rinktinės narių 15 11 4 

Jaunių rinktinės narių 15 23 10 

Šaltinis: Lietuvos sporto statistikos metraštis 2013, 2012, 2011 m. 

Siekiant skatinti vaikų ir jaunuolių fizinį aktyvumą Šilutės rajono savivaldybės 

bendrojo ugdymo mokyklose yra organizuojamos formalios ir neformalios sporto 

veiklos. Formalios kūno kultūros ir sporto veiklos bendrojo ugdymo mokyklose yra 

įgyvendinamos vykdant kūno kultūros programą, neformalios – organizuojant 

įvairius sporto būrelius. Šilutės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 

2013 – 2014 metais veikė 87 sporto būreliai, juos lankė 1 603 moksleiviai. 

Analizuojant bendrus šalies fizinio aktyvumo duomenis, galima daryti išvadą, jog 

kasmet moksleivių fizinis aktyvumas mažėja. 2011-2020 m. Valstybinės sporto 

plėtros strategijoje numatoma siekti kuo daugiau mokinių įtraukti į sporto klases ir 

popamokinę sporto veiklą.  

Kiti sporto sektoriaus veiklos rodikliai. Šilutės rajono savivaldybėje aktyvią 

sportinę veiklą organizuoja ir sporto klubai. 2014 metais ypač aukštą meistriškumą 

pademonstravo: 

 Stalo teniso klubas „Varmas“, klubo auklėtinis Lietuvos Respublikos suaugusių 
stalo teniso čempionate užėmė II vietą;  

 Rankų lenkimo klubas „Pamarys“, klubo auklėtiniai pasaulio čempionate užėmė 
I ir II vietas; 

 Irklavimo sporto klubas „Pamarys“, klubo auklėtinė Lietuvos jaunimo 
čempionate užėmė III vietą; 

 Sporto klubas „Oazis“ ir sporto klubas „Atėnai“, klubo auklėtiniai Lietuvos 
jaunimo kultūrizmo ir fitneso čempionate ir Lietuvos kultūrizmo ir fitneso 
čempionate užėmė prizines vietas. 

 bokso klubas „Kovotojas“, klubo auklėtiniai Lietuvos vyrų bokso čempionate, 
Lietuvos moterų bokso čempionate ir Lietuvos jaunimo bokso čempionate 
užėmė prizines vietas; 

 Automobilių sporto klubas „Vilkyčiai“, klubo nariai Lietuvos automobilių rali 
kroso čempionate ir Lietuvos automobilių autokroso čempionate užėmė 
prizines vietas. 

 Sunkiosios atletikos klubas „Lokys“, klubo auklėtiniai Lietuvos sunkiosios 
atletikos čempionate užėmė prizines vietas. 

 Šilutės aeroklubas, klubo auklėtiniai Lietuvos ULO čempionate ir Lietuvos 
klubinės klasės sklandymo čempionate užėmė prizines vietas. 

Nuo 2010 metų, prizines vietas čempionatuose užėmę sportininkai, pagal 

Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą tvarką yra skatinami piniginėmis 

premijomis. Šilutės rajono savivaldybė 2014 m. sportininkų premijoms skyrė 22 600 

Lt, buvo apdovanoti 34 sportininkai ir 8 treneriai. Būtina pastebėti, kad iš 27 klubų 

prioritetines ir strategines sporto šakas, kurios yra skelbiamos Prioritetinių valstybės 

sporto šakų 2013 – 2016 metų sąraše, kultivuoja 9 sporto klubai. Šilutės rajone nėra 

kultivuojamos žiemos sporto šakos. 

Renginiai. 

Lentelė 11 Šilutės rajone vykę sporto renginiai 2009 – 2014 metais 

Metai Sporto renginiai Pastabos 
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2009 

Krepšinio rajono pirmenybės, krepšinio R. 

Cinausko turnyras, futbolo rajono pirmenybės, 
salės futbolo kalėdinis turnyras, seniūnijų sporto 
žaidynės, Klaipėdos apsk. savivaldybių žaidynės. 

Iš viso 2009 metais įvairiose rajono 
pirmenybėse dalyvavo  34 komandos.  
Futbolo komanda „Šilutė“ žaidė LFF I 
lygos čempionate (24 rungtynės). Vaikų 

futbolo komandos (9) dalyvavo LFF 
Lietuvos organizuojamuose futbolo 
turnyruose. 

2010 

Krepšinio rajono pirmenybės, futbolo rajono 
pirmenybės, salės futbolo Kalėdinis turnyras. 
Organizuotos seniūnijų sporto žaidynės, tinklinio 
varžybos Sauguose ir Šilutėje. 

Liepos- rugpjūčio mėn. Ventėje organizuota vaikų 
futbolo stovykla. 

Iš viso 2010 metais įvairiose rajono 
pirmenybėse dalyvavo  34 komandos.  
Futbolo komanda „Šilutė“ žaidė LFF I 
lygos čempionate (24 rungtynės). Vaikų 

futbolo komandos (8) dalyvavo LFF 
organizuojamuose futbolo turnyruose. 

2011 

Krepšinio rajono pirmenybės, futbolo rajono 
pirmenybės, salės futbolo Kalėdinis turnyras, 
Šilutės futbolo taurės varžybos „Usėnų Diedukui“ 
atminti, stalo teniso, šaškių, šachmatų, tinklinio 

pirmenybės. Pradėta organizuoti ir vykdyti miesto 
šventės sportinės dalies varžybas. 
Pradėtas organizuoti vaikų futbolo  turnyras „VšĮ 
Šilutės sportas taurei laimėti“ į kurį atvyksta 

jaunieji sportininkai iš visos Lietuvos. 

Iš viso 2011 metais įvairiose rajono 
pirmenybėse dalyvavo 46 komandos. 
Futbolo komanda „Šilutė“ žaidė LFF I 
lygos čempionate (24 rungtynės). Vaikų 

futbolo grupės dalyvavo (8) LFF 
organizuojamuose futbolo turnyruose. 
Trys jaunių komandos dalyvavo 
tarptautiniame futbolo turnyre Olandijoje. 

2012 

Asmeninės šaškių, šachmatų, stalo teniso, tinklinio, 

futbolo, krepšinio pirmenybės. Organizuotos 
seniūnijų sporto žaidynės ( 11 seniūnijų dalyvavo). 
Organizuotos vaikų gatvės futbolo varžybos „ VšĮ 
Šilutės sportas-10 metų“, Lietuvos futbolo „Golo“ 

varžybos seniūnijose. Mergaičių futbolo sporto 
šventė. Futbolo „Pirmokų“ lyga. 

Iš viso 2012 metais įvairiose rajono 

pirmenybėse dalyvavo 59 komandos. 
Futbolo komanda „Šilutė“ žaidė LFF I 
lygos čempionate (24 rungtynės). Vaikų 
futbolo grupės dalyvavo (10) LFF 

organizuojamuose futbolo turnyruose. 

2013 

Šaškių, šachmatų, stalo teniso, tinklinio, futbolo, 

krepšinio, lauko teniso, krepšinio 3x3 varžybos. 
Seniūnijų sporto varžybos. 
Tarpmokyklinės mini 7x7 futbolo varžybos, salės 
futbolo 5x5 varžybos,  vasaros mergaičių futbolo 

šventė, Merginų tarptautinis futbolo turnyras „VšĮ 
„Šilutės sportas“ taurei laimėti. 

Iš viso 2013 metais įvairiose rajono 

pirmenybėse dalyvavo 55 komandos. 
Futbolo komanda „Šilutė“ žaidė LFF I 
lygos čempionate (24 rungtynės). Vaikų 
futbolo grupės dalyvavo (10) LFF 

organizuojamuose futbolo turnyruose. 

2014 

Šaškių, šachmatų, stalo teniso, tinklinio, futbolo, 
krepšinio, lauko teniso, krepšinio 3x3 varžybos. 
Seniūnijų sporto varžybos. 

Mergaičių futbolo šventė stadione, Merginų 
tarptautinis futbolo turnyras „VšĮ „Šilutės sportas“ 
taurei laimėti. 
Lietuvos futbolo „Golo“ varžybos seniūnijose. 

Iš viso 2014 metais įvairiose rajono 
pirmenybėse dalyvavo 55 komandos. 
Futbolo komanda „Šilutė“ žaidė LFF I 
lygos čempionate (24 rungtynės). 

KK „Šilutė“ dalyvauja NKL čempionate. 
 Vaikų futbolo grupės dalyvavo (10) LFF 
organizuojamuose futbolo turnyruose. 
Trys jaunių komandos dalyvavo 

tarptautiniame futbolo turnyre Olandijoje. 

Šaltinis: Šilutės rajono savivaldybės administracija 

Dauguma Šilutės rajone vykstančių sporto renginių yra kasmetiniai, tačiau nemažai 

organizuojama pavienių renginių, kuriuose dalyvauja viso rajono gyventojai. 

Įvairiose rajono pirmenybėse dalyvaujančių komandų skaičius auga, 2012 metais 

dalyvavo net 59 komandos. 

2.1.5. Sporto sektoriaus finansavimas 

Šilutės rajono sportas finansuojamas pagal savivaldybės sudarytą programą. Šilutės 

rajono savivaldybės 2015 – 2017 metų veiklos planą (patvirtintas Tarybos 2014-12-

18 sprendimu Nr. T1-2367) sudaro 8 programos, 1 programa – Ugdymo kokybės ir 

sporto plėtros. Sporto srityje šia programa siekiama: 

 Sudaryti palankias sąlygas gyventojams sportuoti savarankiškai ar per klubinę 
veiklą; 

 Ugdyti sveiką, stiprų, gerai fiziškai ir dvasiškai susiformavusį pilietį, formuoti 
teigiamą visuomenės požiūrį į sportinę aplinką; 



24
 

Šilutės rajono savivaldybės sporto infrastruktūros plėtra ir jaunimo užimtumo 
galimybės 

 

 Skatinti gyventojų fizinį aktyvumą ir užimtumą, gerinti jų sveikatą, renovuoti ar 
atnaujinti sporto bazes; 

 Formuoti pozityvų Šilutės rajono įvaizdį, dalyvaujant aukšto meistriškumo 
reikalaujančiose varžybos; 

 Skatinti visuomeninių sporto klubų veiklą ir plėtrą, ypatingai atsižvelgiant į 
neįgaliųjų sportininkų veiklą; 

 Didelį dėmesį skirti futbolo ir krepšinio veiklos vystymui ir propagavimui. 

Toliau yra pateikiami duomenys apie numatytą ir įvykdytą sporto programų 

finansavimą 2012-2014 m.. 

Lentelė 12 Šilutės rajono savivaldybės sporto sektoriaus finansavimas 

Metai Finansavimas skirtas Numatytos lėšos, Lt (€) 
Įvykdytas 

finansavimas, Lt (€) 

2012 

VšĮ „Šilutės sportas“ 578.000 (167.400,37) 586.000 (167.400,37) 

VšĮ „Šilutės krepšinis“ 100.000 (28.962) 100.000 (28.962)  

Sporto klubų projektiniam 
rėmimui 

78.000 (22.590,36) 78.000 (22.590,36) 

2013 

VšĮ „Šilutės sportas“ 568.000 (164.504,17) 568.000 (164.504,17) 

VšĮ „Šilutės krepšinis“ 100.000 (28.962) 10.000 (28.962) 

Sporto klubų projektiniam 

rėmimui 
78.000 (22.590,36) 78.000 (22.590,36) 

2014 

VšĮ „Šilutės sportas“1 704.000 (203.892,49) 704.000 (203.892,49) 

Sporto klubų projektiniam 
rėmimui 

88.000 (25.486,56) 88.000 (25.486,56) 

Šaltinis: Šilutės rajono savivaldybės administracija 

Remiantis lentelės duomenimis galima teigti, jog lėšų įsisavinimas kasmet yra 100 

proc. Daugiausiai lėšų buvo numatyta 2014 metais, VšĮ „Šilutės sportui“ teko 704 

tūkst. Lt (203.892,49 €). Lėšos pastebimai išaugo dėl 2014 m. Šilutės rajono 

savivaldybės tarybos sprendimo abi viešąsias įstaigas (VšĮ „Šilutės krepšinis“ ir VšĮ 

„Šilutės sportas“) sujungti į vieną įstaigą VšĮ „Šilutės sportas“. Sujungus šias įstaigas 

planuojama, jog bus racionaliau naudojamos Savivaldybės biudžeto lėšos, pagerės 

sporto bazių priežiūra. 

Šilutės rajono savivaldybė kiekvienais metais skiria finansavimą Šilutės sporto 

mokyklos veiklai organizuoti. Sporto mokykla 2012 - 2014 m. laikotarpiu gavo 2 020 

800 Lt (585.264,13 €)  finansavimą: 2012 m. – 668 tūkst. Lt (193.466,17 €), 2013 m. 

– 677 tūkst. Lt (196.072,75 €), 2014 m. – 675,8 tūkst. Lt (195.725,21 €). 2015 m. 

mokykla gavo – 198 600 € (685 726 Lt). Galima sakyti, kad kasmet sporto mokyklai 

skiriamos lėšos auga, tik 2014 metais 1 200 Lt buvo gauta mažiau nei 2013 metais. 

2015 metais skirtos lėšos yra didžiausios 2012 – 2015 metų laikotarpyje. 

2.1.6. Šilutės rajono savivaldybės sporto sektoriaus SSGG analizė 

Stiprybės 

Didelis skirtingų sporto šakų pasirinkimas.  
Didelis sporto klubų skaičius rajone. 
Gilios bokso ir rankų lenkimo sporto tradicijos, aukšti sporto pasiekimai. 
Visos bendrojo ugdymo įstaigos turi sporto infrastruktūrą. 
Lėšos skiriamos sporto mokyklai kasmet didėja.  
Didėjantis dalyvių skaičius sporto renginiuose.  
Aukštos kvalifikacijos sporto treneriai ir ilgamečiai kūno kultūros ir sporto srities 
darbuotojai, puoselėjantys sporto tradicijas rajone bei rengiantys aukšto lygio 
sportininkus. 

                                                
1 Nuo 2014 metų VšĮ „Šilutės krepšinis“ reorganizuotas ir prijungtas prie VšĮ „Šilutės 

sportas“ 
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Didėjantis kūno kultūros ir sporto sektoriaus finansavimas iš Savivaldybės biudžeto.  
UEFA reikalavimus atitinkantis Šilutės miesto stadionas. 

Silpnybės 

Sporto klubų trūkumas Katyčių, Kintų, Rusnės ir Vainuto seniūnijose. 
Netolygi sporto infrastruktūros būklė visoje savivaldybėje. 
Mažas sportuojančių merginų ir moterų skaičius. 
Nepakankamas viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimas kūno kultūros ir 
sporto infrastruktūros plėtros projektuose. 
Rajone nesudarytos sąlygos sportuoti neįgaliesiems. 
Savivaldybėje nėra skyriaus atsakingo už kūno kultūros ir sporto vystymą. 
Mažai paruošiama Olimpines rinktinės narių ar kandidatų į ją. 

Galimybės 

Ekstremalių sporto šakų plėtra. 
Sporto infrastruktūros plėtra Šilutės rajono kaimiškosiose seniūnijose. 
Aktyvesnis mokinių sportinės veiklos skatinimas. 
Merginų / moterų sportinės veiklos skatinimas. 
Kūno kultūros ir sporto projektų konkursų plėtra. 
Turimos infrastruktūros panaudojimas irklavimo sportui vystyti. 
ES struktūrinių fondų panaudojimo galimybės. 
Gabių sportui vaikų pritraukimas į sportines veiklas.  

Grėsmės 

Mažėjantis bendras mokinių skaičius rajone. 
Kūno kultūros ir sporto veiklų patrauklumo mažėjimas dėl blogėjančios sporto 
infrastruktūros būklės bei jos trūkumo. 
Sporto veikla nepripažįstama reikšminga priemone bendruomenių gyvybingumui 
stiprinti. 
Mažėjantis gyventojų fizinis aktyvumas, lemiantis blogėjančius visuomenės 
sveikatingumo rodiklius. 

 

2.2. ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO UŽIMTUMO APLINKOS ANALIZĖ 

2.2.1. Jaunimo politikos formavimas ir organizavimas 

Jaunimo politiką galima apibūdinti kaip sistemų ir priemonių visumą, siekiančią kuo 

palankesnių sąlygų asmeninei jauno žmogaus brandai ir sėkmingai integracijai į 

visuomenę. Priimta kalbėti apie paramos struktūras (socializacijos laukus), 

subsidiariai papildančias paties asmens ir ypač šeimos pastangas, padedant parengti 

jauną asmenį savarankiškam gyvenimui. Šias struktūras galima skirstyti į informalias 

(draugai, bendraamžiai), neformalias (bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos, 

jaunimo veiklos sistema), formalias (mokyklos, universitetai) ir komercines 

(telekomunikacijos, bankai, pramogų ir laisvalaikio industrija). 

Jaunimo politika apima skirtingas sritis: pilietiškumo ugdymo, švietimo, mokymo, 

mokslo, studijų ir ugdymo, neformaliojo ugdymo, darbo ir užimtumo, apsirūpinimo 

būstu, laisvalaikio, poilsio, kūrybos ir kultūros, socialinės ir sveikatos apsaugos, 

sveikatingumo, kūno kultūros ir sporto. Jaunimo politikos teisinis reglamentavimas 

remiasi Jaunimo politikos pagrindų įstatymu (patvirtintas 2003 m. gruodžio 4 d. Nr. 

IX-1871), Nacionaline jaunimo politikos plėtros 2011–2019 metų plėtros programa 

(patvirtinta 2010 m. gruodžio 1 d. Nr. 1715), Europos jaunimo strategija 2010-2018, 

Jaunimo politikos pagrindų įstatymu (patvirtintas 2003 m. gruodžio 4 d. Nr. IX-

1871). 

Lentelė 13 Jaunimo politiką formuojančios institucijos ir jų vykdomos funkcijos 

Institucija Funkcijos 

LR Seimas  

 

 Formuoja jaunimo politiką nacionaliniu lygmeniu.  

 Rūpinasi jaunimo teisėmis, Valstybinės jaunimo 
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politikos įgyvendinimu, teikia pasiūlymus dėl jos 
tikslų įgyvendinimo, vykdo parlamentinę kontrolę, 
išklauso ministerijų ir kitų valstybės institucijų 
(Jaunimo reikalų departamento, Kūno kultūros ir 

sporto departamento) pranešimus bei įvertina 
gautą informaciją.  

LR Vyriausybė 
 Sudaro veiklos programą, pagrindinius tikslus ir 

užduotis jaunimo politikos srityje.  

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija 

 Tiesiogiai atsakinga už nacionalinės kultūros 

politikos planavimą, koordinavimą, stebėseną, 
finansavimą ir įgyvendinimą.  

 Koordinuoja jaunimo politikos įgyvendinimą, 

atstovauja jaunimo politikai Lietuvos Respublikos 
Seime, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje, 
Europos Sąjungos ir kitose institucijose.   

Jaunimo reikalų 
departamentas prie 
Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos 

 Rengia ir įgyvendina valstybės jaunimo politikos 
programas ir priemones, analizuoja jaunimo ir 

jaunimo organizacijų būklę Lietuvoje, koordinuoja 
valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų 
veiklą jaunimo politikos srityje, vykdo kitą veiklą, 
susijusią su jaunimu ir jaunimo organizacijomis.  

 Įgyvendina valstybės jaunimo politikos tikslus 
naudodamas priemones, stiprinančias jaunimo 
motyvaciją ir galimybes įsigyti išsilavinimą, gauti 

darbą ir įsitraukti į aktyvų visuomeninį gyvenimą, 
dalyvauja sprendžiant jaunimo problemas, plėtoja 
neformalųjį ugdymą bei kontroliuoja jaunimo 
socializacijos procesus.  

Savivaldybės 

 Savivaldybės institucijos formuoja ir įgyvendina 
savivaldybės jaunimo politiką.  

 Savivaldybės institucijoms atlikti šią funkciją 
padeda savivaldybės jaunimo reikalų 
koordinatorius. Jis yra valstybės tarnautojas.  

 Savivaldybės tarybos sprendimu gali būti 
sudaroma nuolatinė (tarybos kadencijos 
laikotarpiui) ar laikinoji (atskiriems klausimams 
nagrinėti) savivaldybės jaunimo reikalų taryba. 

Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatus 
tvirtina savivaldybės taryba. Savivaldybės jaunimo 
reikalų taryba sudaroma pariteto principu iš 

savivaldybės institucijų ir įstaigų bei jaunimo 
organizacijų atstovų. Jaunimo organizacijų atstovus 
į savivaldybės jaunimo reikalų tarybą deleguoja 
regioninė jaunimo organizacijų taryba.  

Kitos valstybės institucijos ir 

įstaigos 

 Organizuoja jauno žmogaus tikslingą, įvairiapusį 
bei ugdomąjį laisvalaikio praleidimą, teikia 

socialinio, kultūrinio (plačiąja prasme) užimtumo 
ir ugdymo, socializacijos pagalbos bei prevencinio 
pobūdžio, sveikatos apsaugos paslaugas, padeda 
darbo, karo prievolės ar būsto klausimais.  

 

Pagal Lietuvos Respublikos Jaunimo politikos pagrindų įstatymo (patvirtintas 2003 

m. gruodžio 4 d. Nr. IX-1871) 4 straipsnį, Jaunimo politika – kryptinga veikla, kuria 

sprendžiamos jaunimo problemos ir siekiama sudaryti palankias sąlygas formuotis 

jauno žmogaus asmenybei bei jo integravimuisi į visuomenės gyvenimą, taip pat 

veikla, kuria siekiama visuomenės ir atskirų jos grupių supratimo bei tolerancijos 

jauniems žmonėms. 

Šiuolaikinė jaunimo politika plėtojama dviem pagrindinėmis kryptimis:  

 jaunimo interesų užtikrinimas atskirose viešosios politikos srityse – švietimas 
ir mokslas, kultūra, sportas, darbas ir užimtumas, būstas, sveikata ir kt.; 
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 jaunimo veiklos plėtra (youth work) – t.y. neformalus jaunimo ugdymas(is), 
kuriuo siekiama sudaryti sąlygas jauniems asmenims mokytis iš patirties ir 
eksperimentuoti (savanoriškumas, savarankiškumas, savivalda). 

Pagrindinis dokumentas, kuriame reglamentuoti Šilutės rajono jaunimo politikos 

principai, tikslai, įgyvendinimo kryptys yra Šilutės rajono jaunimo politikos 

koncepcija, patvirtinta 2001 m. (nauja redakcija 2004 m.). Koncepcijoje 

formuluojami savivaldybės jaunimo politikos tikslai, principai ir įgyvendinimo sritys 

bei reglamentuojama konkreti savivaldybės tarybos, savivaldybės administracijos ir 

kitų savivaldybės institucijų veikla, siekiant įgyvendinti savivaldybės jaunimo 

politikos tikslus. Pagrindiniai Šilutės rajono jaunimo politikos tikslai yra: 

 Sudaryti sąlygas formuotis intelektualiai, pilietinei ir demokratinei asmenybei; 

 Padėti jaunimui integruotis į politinį, ekonominį, socialinį ir kultūrinį rajono 
(šalies) gyvenimą; 

 Rūpintis rajono jaunimo užimtumu, koordinuoti jaunimo organizacijų veiklos, 
skirtos jaunimo pilietiškumui ugdyti, nusikalstamumo, narkomanijos, AIDS, 
savižudybių ir kitų socialinių problemų prevencijai, rėmimą; 

 Ieškoti būdų padėti įsidarbinti niekur nedirbusiems jauniems žmonėms ar 
skatinti juos verstis savarankiška komercine ar ūkine veikla. 

Šilutės rajono savivaldybės 2015 – 2024 metų strateginiame plėtros plane (patvirtintas 

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. T1-922) 

numatytos priemonės jaunimo užimtumui rajone gerinti. 

Prioritetas „Plėtoti šiuolaikišką, modernią švietimo sistemą užtikrinant ugdymo 

kokybę ir užimtumą“. 

4.1.2 uždavinys „Plėtoti neformalųjį švietimą, suteikti palankias galimybes 

individualių gebėjimų plėtrai ir specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimui“ 

4.1.2.2 priemonė „Mokinių ir jaunimo kūrybos bei laisvalaikio centro steigimas“, 

numatytos lėšos 300 000 Lt (86 886,01 €). 

4.1.2.3 priemonė „Jaunimo veiklai erdvių tinklo sukūrimas seniūnijose“, numatytos 

lėšos 100 000 Lt (28 962 €). 

4.124 priemonė „Mokinių kryptingo užimtumo vasaros stovyklų organizavimas, 

įtraukiant studijuojantį jaunimą ir amatininkus“, numatytos lėšos 135 000 Lt 

(39098,7 €). 

Prioritetas „Užtikrinti sveiką viešąją ir gyvenamąją aplinką bei teikti kokybiškas 

visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros paslaugas“ 

4.2.1 uždavinys „Populiarinti sveiką gyvenimo būdą“ 

4.2.1.1 priemonė „Jaunimo informuotumo apie sveiką subalansuotą mitybą 

didinimas“ 

2.2.2. Jaunimo sektoriaus subjektai 

Šilutės rajono savivaldybės jaunimo sektoriaus pagrindiniai subjektai yra biudžetinės 

institucijos ir nevyriausybinės jaunimo organizacijos. 

Biudžetinės institucijos. Viena iš pagrindinių institucijų yra Šilutės rajono 

savivaldybės administracijos Švietimo skyrius. Minėto skyriaus funkcijos jaunimo 

klausimais yra:  
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 organizuoti, stebėti ir tobulinti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų bendrąjį ugdymą, 
mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą, ikimokyklinį ir 
priešmokyklinį ugdymą, kitą neformalųjį vaikų švietimą ir neformalųjį 
suaugusiųjų švietimą, švietimo pagalbos teikimą, vaikų ir jaunimo užimtumą, 
vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymą; 

 koordinuoti savivaldybės Jaunimo ir sporto politikos įgyvendinimą, inicijuoti 
jos įgyvendinimui reikalingas priemones; 

 rengia Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, 
administracijos direktoriaus įsakymų projektus, teikia juos tvirtinti ir 
organizuoja jų įgyvendinimą jaunimo ir nevyriausybinių organizacijų 
politikos įgyvendinimo klausimais; 

 bendradarbiauja su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, jaunimo reikalų 
departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitomis 
institucijomis jaunimo politikos formavimo Savivaldybėje klausimais; 

 koordinuoja Savivaldybės ir kitų institucijų veiklą, sprendžiant jaunimo 
bendravimo ir bendradarbiavimo klausimus ir derinant su jaunimu susijusius 
klausimus; 

 teikia visokeriopą informaciją visoms suinteresuotoms jaunimo grupėms ir 
asociacijoms, skleidžia informaciją apie jaunimo ir nevyriausybinių 
organizacijų veiklos galimybes, konsultuoja šiais klausimais; 

 Inicijuoja jaunimo organizacijų bei jaunimo grupių projektus, pritraukiant ES 
bei Lietuvos fondų lėšas. 

Švietimo skyriuje už jaunimo politikos įgyvendinimą yra atsakingas vienas 

specialistas, jaunimo ir sporto reikalų koordinatorius. 

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T1-936 

buvo patvirtinti Šilutės rajono jaunimo reikalų tarybos nuostatai. Tai yra 

visuomeniniais pagrindais prie Šilutės rajono savivaldybės tarybos veikiantis 

kolegialus organas, turintis nuolatinės ar laikinosios komisijos statusą, įsteigtas 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir Lietuvos 

Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymu bei Šilutės rajono savivaldybės 

tarybos veiklos reglamentu. Jaunimo reikalų tarybos tikslai yra: 

 bendradarbiaujant su Šilutės rajono savivaldybės jaunimo reikalų 
koordinatoriumi, padėti įgyvendinti Savivaldybės funkcijas jaunimo politikos 
įgyvendinimo srityse, numatytose Lietuvos Respublikos jaunimo politikos 
pagrindų įstatyme bei kituose teisės aktuose; 

 koordinuoti Savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimą; 

 užtikrinti jaunų žmonių dalyvavimą, sprendžiant Savivaldybės jaunimo politikos 
klausimus; 

 stiprinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės institucijų ar įstaigų ir jaunimo bei 
su jaunimu dirbančių organizacijų. 

Šilutės jaunimo reikalų taryba sudaryta laikantis to paties principo, kaip ir 

Vyriausybinėje jaunimo reikalų taryboje – 6+6, t.y., šeši asmenys yra iš valstybinio 

sektoriaus, šeši – iš nevyriausybinio. Šilutės rajono jaunimo reikalų taryboje dirba 

trys Savivaldybės tarybos nariai, trys administracijos darbuotojai ir šeši žmonės iš 

jaunimo nevyriausybinių organizacijų. Dirbdamas taryboje, jaunimas turi puikias 

galimybes tiesiogiai bendrauti ir bendradarbiauti su rajono politikais, išsakyti savo 

nuomonę, spręsti problemas ir formuoti jaunimo politiką Šilutės rajone. 

Jaunimo užimtumo veiklą Šilutės rajono savivaldybėje organizuoja šios biudžetinės 

institucijos: Šilutės kultūros ir pramogų centras, Šilutės muziejus, Šilutės F. 

Bajoraičio viešoji biblioteka, Šilutės sporto mokykla, VšĮ „Šilutės sportas“, Šilutės 

meno mokykla. 
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Jaunimo organizacijos. Remiantis Jaunimo politikos pagrindų įstatymu, jaunimo 

organizacija – įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įregistruota asociacija: 1) 

kurioje ne mažiau kaip 2/3 narių yra jauni žmonės ir (ar); 2) į kurią įeina ne mažiau 

kaip 2/3 asociacijų, kurių kiekvienos ne mažiau kaip 2/3 narių yra jauni žmonės. Su 

jaunimu dirbanti organizacija – viešasis juridinis asmuo, kurio vienas iš tikslų – į 

jaunimą orientuota ir jaunimo poreikius tenkinanti veikla. Atsižvelgiant į tai, toliau 

yra pateikiami duomenys apie Šilutės rajono savivaldybėje veikiančias jaunimo 

organizacijas, neformalias jaunimo grupes ir organizacijas dirbančias su jaunimu. 

Didžiąją dalį jaunimo organizacijų narių sudaro mokyklinio amžiaus asmenys. 

Lentelė 14 Šilutės rajone esančios jaunimo organizacijos 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Kontaktai Pastabos 

Jaunimo organizacijos 

1. Asociacija „Pamario   
jaunimas“ 

Lijana Jagintavičienė, 
tel. 8 651 28 554, 
lijana.jagintaviciene@gmail.com, 
www.pamariojaunimas.lt    

Visuomeninė jaunimo organizacija. 
Siekia suburti regiono jaunimą, su   
jaunimu dirbančias ir jaunimo 
organizacijas. 

2. Šilutės šaulių 8-oji   kuopa Donatas Jaunius, 
tel. 8 685 58 989, 

jaunius.donatas@gmail.com 

Visuomeninė jaunimo organizacija. 
Rūpinasi jaunimo tautiniu, patriotiniu   

ugdymu. Organizuoja mokymus, 
stovyklas. 

3. Asociacija „Pašyšių   

jaunimas“ 

Artūras Miklovis, 

tel. 8 602 10 246, 
arturaspwz@yahoo.com 
 

Visuomeninė jaunimo organizacija. 

Rūpinsi jaunimo užimtumu.   
Bendradarbiauja su kitų seniūnijų 
jaunimo organizacijomis. 

4. Vainuto jaunimo klubas   
„Saulėtekis“ 

Daiva Jurašienė, 
tel. 8 610 61 415, 
 d.juraskiene@gmail.com   

Visuomeninė jaunimo   organizacija. 
Rūpinsi jaunimo užimtumu. Vienija 
seniūnijos jaunimą bendrai   veiklai. 

Bendradarbiauja su kitų seniūnijų 
jaunimo organizacijomis.   Organizuoja 
renginius bendruomenei. 

5. Usėnų jaunimo centras   
„Nemunas“ 

Živilė Milerytė, 
zivmiller@gmail.com 

Visuomeninė jaunimo organizacija. 
Rūpinsi jaunimo užimtumu.   
Bendradarbiauja su kitų seniūnijų 

jaunimo organizacijomis. 

6. Rusnės jaunimo klubas Benediktas   Grinčinaitis, 
tel. 8 604 20 999, 

grincinaitis@gmail.com 
 

Visuomeninė jaunimo organizacija. 
Rūpinasi jaunimo užimtumu. 

Organizuoja   įvairius mokymus 
jaunimo organizacijoms. 

7. Šilutės fotografų   klubas Andrius Martinkus, 
tel. 8 662 19 405, 
fotoklubas@gmail.com 

 

Šilutės fotografų klubas yra 
savarankiška, vienijanti fotografijos, foto 
  ir videomenu besidominčius asmenis, 

siekiančius savo turimomis žiniomis ir   

gebėjimais pasidalinti su kitais, 
propaguoti foto ir videomeną 
visuomenėje.   Prisideda prie pilietinės 
visuomenės kūrimo proceso, jaunimo 

estetinio ir   kūrybinio auklėjimo. 

8. Jaunimo edukacinis   
centras 

Rimutė Pilipavičienė, 
tel. 8 615 74 500, 

jeducc@gmail.com 
 

Jaunimo edukacinio   centro veikla 
skirta, jauno žmogaus organizacinių 

gebėjimų stiprinimui ir   
bendradarbiavimo plėtrai su kitomis 
jaunimo ir bendruomenių 

organizacijomis   rajone, regione, šalyje. 
Organizuoja įvairius mokymus jaunimo 
organizacijoms. 

9. Juknaičių jaunimo   klubas Vytautas Barkauskas, 
tel. 8 690 54 711, 
jjklubas@gmail.com 
Kuratorė: Rimutė   Pilipavičienė 

tel. 8 615 74 500, 
jeducc@gmail.com 

Visuomeninė organizacija organizuojanti 
jaunimo užimtumo ir profesinio   
orientavimo veiklą. Padeda pagalbos 
prašantiems seniems, sergantiems,   

skurstantiems, neįgaliems vietos 
žmonėms spręsti buitines problemas.   
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 Integruotis į šviečiamąją veiklą, 
kultūrinę, aplinkosauginę, sportinę   
bendruomenės veiklą. 

10. Degučių jaunimo   
organizacija „Jaunatis“ 

Organizacijos   prezidentė Julija 
Jasulaitytė, 
tel. 8 633 00 487, 

julija.jasulaityte@gmail.com 
 

Jaunimo organizacija „Jaunatis“ savo 
veiklą pradėjo vykdyti dar   oficialiai 
neįsikūrusi: prieš lapkričio 1 d. buvo 

tvarkomos Degučių kapinės.   Taip pat, 
Degučių vaikams ir jaunimui 
bendruomenės namuose buvo surengusi 
  filmo peržiūrą. Nors asociacijos narių 

skaičius nėra didelis, tačiau ji   vienija 
aktyvų jaunimą norintį prikelti gimtąjį 
kaimą naujam gyvenimui. 
Pagrindinis asociacijos tikslas: telkti ir 

ugdyti Degučių kaimo jaunimą   siekiant 

užtikrinti jo užimtumą, skatinti 
prasmingas ir visuomenei naudingas   
veiklas. 

Asociacijos uždaviniai: telkti jaunimą 
bendroms, aktualioms problemoms   
spręsti, skatinti jaunimo iniciatyvumą, 
tarpusavio supratimą, plėtoti jaunimo   

turimus sugebėjimus, ugdyti jaunimo 
verslumą, plėsti turiningo laisvalaikio   
pasiūlymą jaunimui ir kt. 
 

11. Šilutės skautų tuntas pamarioskautas@takas.lt vadovė 
Vilma   Adomaitienė, 

mob. 8 687 13 031. 
 

Šilutės skautai turi   sustabdę savo 
veiklą, tačiau aktyviai veikia Švėkšnos 

skautai.  

12. Šilutės skautų tunto   

Švėkšnos skyrius 

Vilma Adomaitienė, 

tel. 8 687 13 031, 
adomvilma@gmail.com 
 

Visuomeninė savanoriška vaikų ir 

jaunimo neformalaus ugdymo 
organizacija.   Vadovaudamiesi 
pradininko Roberto Baden-Powelio 
(1857-1941) išdėstytomis   idėjomis, 

skautai siekia ugdyti savo narius dorais, 
kilnios dvasios, tvirto   būdo, sveikais, 
sąmoningais žmonėmis ir naudingais 

piliečiais savo valstybei.   Skautų šūkis – 
„Dievui, Tėvynei, Artimui“. 

13. Jaunimo organizacijos   

„DARBAS“ Šilutės 
skyrius 

Pirmininkė Toma   Gedrimaitė, 

tel. 8 639 22 394, 
tomagedrimaite1@gmail.com 
 

Jaunimo organizacija DARBAS (JOD) 

susikūrė 2003-ųjų pabaigoje ir šiuo   
metu veikia 60-yje Lietuvos 
savivaldybių, turi 62 skyrius bei vienija 

virš   3000 narių. Priešingai nei daugelis 

jaunimo organizacijų Lietuvoje, JOD 
nesukoncentravo   veiklos tik 
didžiuosiuose šalies miestuose, bet 
aktyviai veikia ir   periferijoje. Tai 

suteikė organizacijai galimybę atspindėti 
įvairiapusę   Lietuvos jaunimo poziciją. 

14. Jaunųjų konservatorių   
lyga (JKL) Šilutės filialas 

Pirmininkė Gabrielė   
Valodskaitė, 
tel. 8 685 29 499, 
gvalodskaite@gmail.com 

 

Jaunųjų konservatorių lyga (JKL) – tai 
viena iš seniausių Lietuvos   jaunimo 
organizacijų, šiuo metu vienijanti 
daugiau nei tūkstantį jaunų žmonių   

visoje Lietuvoje. Tai savarankiška, 
savanoriška, nevyriausybinė Lietuvos   
jaunimo organizacija. 

Neformalios jaunimo grupės 

1. Šilutės Pirmosios   

gimnazijos teatro studija 
„Dryžuotas šalikas“ 

Jolita Jurkienė, 

jolita.jurkiene@gmail.com 
 

Jaunimo vaidybos   ugdymas, teatrinės 

kultūros populiarinimas jaunimo tarpe. 

2. Katyčių neformali   
jaunimo grupė „Katyčių 

Rimvydas Petrauskis, 
tel. 8 603 27 933, 

Organizuoja įvairius jaunimo renginius. 
Rengia projektus neformaliam   jaunimo 
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jaunimas“ rimpetr@gmail.com 
 

užimtumui organizuoti. Bendradarbiauja 
su kitomis jaunimo   organizacijomis. 

3. Vilkyčių neformali   

jaunimo grupė „Vilkyčių 
šviesa“ 

Svaja Fabijanavičiūtė, 

tel. 8 639 66 234, 
svaja.fab@gmail.com 
 

Vienas ir pagrindinių tikslų aktyvinti 

kaimo jaunimą, o ypač mažuosius;   
parodyti jaunimui, kad Vilkyčiuose 
galima nuveikti kažką naudingesnio, 

negu   tiesiog sėdėti už mokyklos, ar 
„šlaistytis“ gatvėmis.  
Organizuoja įvairias veiklas (diskotekos, 
kino vakarai, akcijos, talkos   ir pan.). 

Siekia, kad suaugusieji suprastų, jog 
Vilkyčių jaunimas irgi gali   prisidėti 
prie kaimo gerovės. 

4. Šilutės rajono mokinių   
taryba 

Pirmininkė Saulė   Drakšaitė 
tel. 8 636 43588 

saulytedraksaite@gmail.com 
  

Kuratorė Vida   Kubaitienė, 
Švietimo skyriaus vyriausioji 
specialistė 

tel. 8 441 79 281 
vida.kubaitiene@silute.lt 

Šilutės rajono mokinių tarybos tikslai: 
stiprinti bendradarbiavimą tarp   rajono 

bendrojo ugdymo įstaigų; ugdyti 
mokinių demokratiškumą, pilietinį ir   

socialinį sąmoningumą; skatinti mokinių 
iniciatyvumą, savarankiškumą ir   
kūrybiškumą. 

5. Kintų neformali jaunimo 

grupė 

  

6. Ž. Naumiesčio neformali 
jaunimo grupė 

  

Organizacijos dirbančios su jaunimu 

1. Šilutės jaunimo šokių   
klubas „Žvaigždūnė“ 

Loreta Stanelienė, 
tel. 8 670 15 523, 
info@zvaigzdune.lt 

 

„Žvaigždūnė“ – tai, įvairių stilių šokių 
klubas vaikams, jaunimui ir   
suaugusiems, kuris padeda atsiskleisti ir 

tobulėti asmenybei. Ugdo vertybines   
nuostatas ir asmenines savybes. Skatina 
išraiškos laisvę, lavina meninius ir   
sceninius gabumus. Suteikia galimybę 

naudingai ir įdomiai praleisti   
laisvalaikį. 

2. Šilutės sportinių šokių   

klubas „Lūgnė“ 

Asta Margienė, 

tel. 8 698 46 320, 
a.maigiene@gmail.com 
 

Populiarina sportinius šokius Šilutės 

rajone. Sudaro sąlygas vaikams ir   
jaunimui įgyti elementaraus šokio 
pagrindus, ugdyti savo sugebėjimus. 

3. Šilutės sporto klubas   
„Atėnė“ 

Jūratė Gricevičienė, 
jurate.griceviciene@gmail.com 

Jaunimo užimtumas per sportą. 
Populiariną aerobiką, ugdo ir lavina šios 
  sporto šakos mėgėjus. Reprezentuoja 

mūsų kraštą Lietuvoje ir užsienyje.   

Organizuoja įvairaus pobūdžio sportinę 
veiklą    aerobikai ir sveikam gyvenimo 
būdui populiarinti. Dalyvauja   

rajoninėse, respublikinėse ir 
tarptautinėse varžybose, čempionatuose, 
  pirmenybėse. 

4. VšĮ „AMBR“ Jurgis Ašmonas, 
tel.. 8 630 30 290, 
info@ambr.lt 

Jaunimo laisvalaikio organizavimas. 
Hip-Hop‘o šokių mokymas. 

5. VšĮ „Kintai ARTS“ Laurynas Juodeška, 
tel. 8441 47 472, 8 671   98 415, 
laurynas.juodeska@gmail.com, 

www.kintukaituklubas.lt 
 

Jaunimo užimtumas. Organizuojamos 
stovyklos jaunimui. 

6. Šilutės kultūros ir   
pramogų centras 

Direktorė Jūratė   Pancerova, 
tel. 8 441  77 113, 
siluteskultura@gmail.com, 
www.siluteskulturoscentras.lt. 

 

Dalyvauja formuojant Šilutės rajono 
jaunimo politiką; sudaro sąlygas   
laisvalaikio užimtumui įvairių interesų ir 
pomėgių jaunimui. Jaunimo   

organizacijoms nemokamai suteikia 
patalpas veiklai, padeda įgyvendinti   
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projektus, prisideda prie jaunimo 
užimtumo. Bendradarbiauja su jaunimo 
  organizacijomis. 

7. Šilutės rajono   
savivaldybės F. Bajoraičio 
viešoji biblioteka 

Vietos jaunimo   savanorių 
mentorė Ingrida Zakaraitė, 
tel. 8 441 78 216, 

ingridaz@silutevb.lt 
 
Informacijos skyriaus   vyr. 
bibliotekininkė Dalia 

Vasiliauskyte, 
tel. 8 441 77 137, 
daliav@silutevb.lt 
 

 

Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka 
2013-2015 m. įgyvendina   valstybės 
projektą „Neformaliojo švietimo 

paslaugų plėtra per savanoriškos   
veiklos stiprinimą bibliotekose: 
„Bibliotekos jaunimui““. Įgyvendinant   
projektą bus telkiami savanoriai 

(nedirbantis ir nesimokantis jaunimas 
nuo18 m. iki29 m.), norintys geriau   
pažinti savo kraštą. Projektas leis ne tik 
praturtinti biblioteką   bendruomenei 

naudinga, įdomia veikla, bet ir suteiks 

savanoriams galimybę   atrasti save, 
lavinti turimus gabumus ir puikiai leisti 
laiką kartu su   bendraminčiais. 

Savanorių veikla bus vykdoma ne tik 
bibliotekoje, bet ir   organizuojamoje 
kraštotyros stovykloje kartu su kitais 
savanoriais iš įvairių   Lietuvos 

kampelių. 
Šilutės F. Bajoraičio viešosios 
bibliotekos Informacijos skyrius   
organizuoja jaunimui daug įdomių, 

aktualių ir naudingų jaunimui renginių. 
  Šilutės jaunimas noriai dalyvauja 
bibliotekos renginiuose bei mokymuose, 

nes   taip įgyja ne tik naujų žinių, 
įgūdžių, bet ir suranda bendraminčių,   
padedančių realizuoti gimusias 
kūrybines idėjas. Jiems biblioteka yra 

erdvė  savirealizacijai, iššūkiams ir 
atradimams.   Atsižvelgdami į tai, 
bibliotekininkai stengiasi patenkinti jų 
poreikius.   Nuolat ieškoma naujovių, 

originalių renginio formų, kviečiamasi 
garsių ir   įdomių šalies kultūros, mokslo 
ir meno žmonių. Užsukęs į biblioteką 
jaunimas   tikrai ras, tai kas jį labiausiai 

domina. 

8. Šilutės rajono   policijos 

komisariatas, Tauragės 

apskrities vyriausiasis 
policijos   komisariatas 
Jaunieji policijos   rėmėjai 

 

Prevencijos poskyrio   specialistė 

(110 kab.) 

Jūratė Kaktienė 
tel. 8 655 48 287 
jurate.kaktiene@policija.lt 

 

Jaunuoju policijos rėmėju (toliau – JPR) 

gali būti jaunuoliai nuo 14 iki   18 metų. 

Pagrindinis tikslas – padėti policijos 
komisariatui vykdyti   nepilnamečių 
nusikaltimų ir teisės pažeidimų 

prevenciją. Norintis tapti JPR   nariu 
pateikia raštišką prašymą, susipažįsta su 
JPR nuostatais, dalyvauja JPR   
rengiamuose susirinkimuose, dalyvauja 

prevencinėse priemonėse su policijos   
pareigūnais, teikia visokeriopą 
informaciją apie ruošiamus daryti ar   
padarytus nusikaltimus, teisės 

pažeidimus. JPR sistemingai gilina 
teisines   žinias (apmokyti jaunuoliai 
teisine tematika veda pamokėles vaikų   
darželiuose, pradinių klasių mokinimas), 

padeda policijos pareigūnams   
organizuoti renginius, dalyvauja 
stovyklose. 

9. Šilutės rajono   policijos 
komisariatas, Tauragės 
apskrities vyriausiasis 

Prevencijos poskyrio   vyresnioji 
tyrėja 
Nerija Ropienė 

Policijos rėmėjai padeda policijai: 
užtikrinti žmogaus teises ir laisves;   
saugoti viešėją tvarką; prižiūrėti eismo 
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policijos   komisariatas 
Policijos rėmėjai 
 

Tel. 8 441 61 224 
nerija.ropiene@policija.lt 
 

saugumą; kontroliuoti kaip laikomasi   
aplinkos apsaugos ir tvarkymo 
reikalavimų; užkardyti nusikaltimus bei 
kitus   teisės pažeidimus ir juos 

atskleidžia teikia visokeriopą pagalbą 
asmenims,   nukentėjusiems nuo 
nusikaltimų, kitų teisės pažeidimų ar 
nelaimingų   atsitikimų, arba tiems, 

kurių būklė bejėgiška; gelbėti žmones ir 
turtą   stichinės nelaimės ar kito 
ypatingo įvykio, keliančio grėsmę 
žmonių gyvybei,   sveikatai ar turtui, 

atveju; kartu su policijos komisariatų 
savivaldybių   policijos nepilnamečių 
reikalų inspektoriais, globos ir rūpybos 

darbuotojais   lankosi socialinės rizikos 
šeimose nepilnamečių teisių 
užtikrinimo, jų   nusikalstamumo 
prevencijos klausimais. 

Policijos rėmėjais gali tapti ne jaunesnis 
kaip 18 metų, mokantis   lietuvių klabą, 
neteistas LR pilietis, pagal asmenines ir 
moralines savybes   tinkantis būti 

policijos rėmėju. 

Šaltinis: Šilutės rajono savivaldybės administracija 

Taip pat šalia jaunimo nevyriausybinių organizacijų aktyviai veiklą plėtoja ir sporto 

klubai, kurių didžiąją dalį lanko jaunimas.  

2.2.3. Jaunimo sektoriaus infrastruktūra 

Šilutės rajono jaunimą koordinuojantis asmuo – jaunimo reikalų ir sporto 

koordinatorius veiklą vykdo Šilutės rajono savivaldybės administracijos pastate. Kitos 

biudžetinės organizacijos (Sporto mokykla, meno mokykla, F. Bajoraičio viešoji 

biblioteka ir kt.) įsikūrusios Šilutės mieste.  

Nevyriausybinių organizacijų veikla vykdoma Šilutės, Juknaičių, Vainuto, Usėnų, 

Rusnės, Ž. Naumiesčio, Katyčių, Saugų, Kintų seniūnijose. Sporto klubų veiklos 

vietovės nurodytos 1.1.2 skyriuje. 

Šilutės rajono savivaldybė nerenka duomenų apie jaunimo organizacijų registravimo 

adresą, tačiau dažniausiai registruojant organizaciją būna pasirenkamas kažkieno iš 

narių namų adresas. Savivaldybė turi suteikusi galimybę visoms jaunimo 

organizacijoms gauti patalpas vykdyti savo veikloms. Šilutės rajono savivaldybės 

tarybos sprendimu Šilutės kultūros ir pramogų centro 210 kabinetas yra atiduotas 

jaunimo organizacijoms. Yra kelios organizacijos, kurioms suteiktos patalpos ir kitose 

vietose pagal jų veiklos specifiką (Šilutės šaulių kuopai suteiktas garažas, esantis 

adresu Pramonės g. 1A, riedutininkams - pastatas esantis Liepų g. 7).  

Šilutės F. Bajoraičio biblioteka bendradarbiaudama su jaunimu inicijavo Jaunimo 

informavimo taško steigimą Šilutėje. Pagrindinė jaunimo informavimo taško 

užduotis – palaikyti atvirą ir prieinamą erdvę, kurioje galima rasti informacinių 

leidinių, taip pat bendradarbiauti su regione veikiančiomis organizacijomis, 

teikiančiomis įvairias paslaugas jauniems žmonėms. Bendradarbiaujant su Kintų 

pagrindinės mokyklos daugiafunkcio centro bendruomene įkurta atvira jaunimo 

erdvė „NORIU, GALIU, DARAU“. Siekiamas tikslas – atviras darbas su jaunimu, 

siekiant suteikti prasmingos veiklos ir saugaus laisvalaikio galimybių savirealizacijos 

mailto:nerija.ropiene@policija.lt
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erdvės nerandantiems jauniems žmonėms bei palengvinti jų integraciją į gyvenamąją 

aplinką, savanorystės skatinimas. 

Kaip viena iš erdvių kur jaunimas aktyviai gali leisti laisvalaikį - riedučių, riedlenčių 

ir BMX dviračių aikštelė esanti šalia sporto mokyklos bei mokyklų stadionai. 

2.2.4. Jaunimo sektoriaus veiklos rodikliai 

Šilutės rajono savivaldybės jaunimo sektoriaus veiklos rodiklius atspindi biudžetinių 

įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, Klaipėdos teritorinės darbo biržos Šilutės 

skyriaus veikla, taip pat viešinimo šaltiniai, kuriuose galima rasti jaunimui aktualią 

informaciją. Šilutės rajono savivaldybėje veikiančios jaunimo organizacijos veiklos 

ataskaitų neskelbia, todėl ne visos jų vykdytos veiklos yra žinomos. 

Analizuojant esamą situaciją galima teigti, jog Šilutės rajone jaunimui skirtų renginių 

organizuojama nemažai. Dauguma renginių organizuoja pačios jaunimo 

organizacijos, savivaldybė apie šiuos renginius duomenų nerenka. Jeigu organizacijos 

prašo, savivaldybė padeda išplatinti informaciją apie organizuojamą renginį, prisideda 

kita reikalinga pagalba.  

Pagrindiniai renginiai kuriuos finansuoja Šilutės rajono savivaldybė: 

 Šilutės rajono savivaldybės jaunimo organizacijų sąskrydis, kasmetinis renginys 
vykstantis birželio mėn. Kintuose, pagrindinis organizatorius asociacija 
„Pamario jaunimas“; 

 Šilutės rajono savivaldybė yra vienintelė Klaipėdos regione, kuri nuo 2002 m. 
įsteigusi „Lietuvininkų vilties“ premiją ir kasmet yra apdovanojamas jaunas, 
aktyvus žmogus, jaunimo darbuotojas ar organizacija, savo pasiekimais 
garsinantys Pamario kraštą. Ši premija yra įteikiama minint Pasaulinę 
jaunimo dieną. „Lietuvininkų vilties“ premijos įteikimo renginys, kasmetinis 
renginys vykstantis lapkričio mėn. Šilutės kultūros ir pramogų centre. 
Pagrindinis  organizatorius Šilutės rajono savivaldybė, partneris - Šilutės 
kultūros ir pramogų centras;  

 Pamario talentai, kasmetinis renginys vykstantis gruodžio mėn. Šilutės kultūros 
ir pramogų centre. Pagrindinis organizatorius Vygantas Stoškus. Tai 
konkursas, kuriame dalyvauja įvairaus žanro jaunimo kolektyvai ir atlikėjai, 
kurie atskleidžia savo talentą. Tikslas – skatinti jaunimą kurti, parodyti savo 
kūrybą, sugebėjimus ir talentą; 

 Konkursas „Pažink savo kraštą – Mažąją Lietuvą“, kasmetinis renginys 
vykstantis kiekvienais metais lapkričio mėn. Šilutės kultūros ir pramogų 
centre. Pagrindinis organizatorius – Regina Jokubaitytė. Šis konkursas 
pagrindinį dėmesį skiria Šilutės rajono jaunimo pilietiniam, tautiniam 
ugdymui;  

 Šilutės kultūros ir pramogų centras organizuoja renginius, kurie skirti jaunimo 
organizacijų veiklų pristatymui visuomenei (2011 m. „Jaunimo gatvė“ 
(miesto šventės metu), 2012 m. „Jaunimo parkas“ (miesto šventės metu), 
2013 m. „Jaunimo krantas“ (miesto šventės metu), 2014 m. „Atrask Mažąją 
Lietuvą“ (žygis, skirtas visam rajono jaunimui) ir kt.  

Kaip matyti, Šilutės rajono savivaldybėje daugiausiai jaunimui skirtų didesnių ir 

reikšmingesnių Savivaldybei renginių buvo organizuojama Šilutės kultūros ir 

pramogų centre. Būtina paminėti, kad Šilutės rajono savivaldybėje kasmet vyksta 

sporto, kultūros, valstybinių švenčių minėjimo, teatro ir kiti renginiai, kuriuose jauni 

žmonės taip pat dalyvauja ar lankosi.  

Šilutės rajone, jaunimui aktuali informacija apie renginius, kitas naujienas susijusias 

su jaunimo veikla galima rasti Šilutės rajono savivaldybės administracijos tinklapyje 

www.silute.lt, socialiniame tinkle „Facebook“ yra sukurta grupė „Pamario jaunimas“, 

http://www.silute.lt/
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(grupę vienija virš 2 900 narių), internetiniame tinklapyje www.pamariojaunimas.lt. 

Internetinį tinklapį turi ir organizacija dirbanti su jaunimu VšĮ „Kintai ARTS“ 

(www.kintukaituklubas.lt). Kitos organizacijos tinklapių neturi ir savo veiklos 

neviešina. 

2011 metais Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos 2011 m. rugsėjo – lapkričio mėnesiais buvo atliktas jaunimo politikos 

įgyvendinimo Šilutės rajono savivaldybėje vertinimas. Pagal ataskaitoje vertinamus 

kriterijus Šilutės rajono savivaldybė buvo įvertina prastai arba vidutiniškai (vertinimo 

ataskaitą galima rasti adresu: http://ijpp.lt/file/41_Silutes_r_ataskaita_.pdf). 

Šilutės rajono savivaldybė įgyvendino kelis projektus, kurių metu buvo pagerinta 

infrastruktūra skirta jaunimo užimtumui gerinti ir sportui rajone vystyti. Kadangi 

sporto veiklomis užsiima didelė dalis jaunimo, todėl galima teigti, jog ir sporto 

infrastruktūros sutvarkymas skatina jaunimo užimtumą. 

Šilutės rajone įgyvendintas projektas, kurio metu buvo rekonstruotas Vainuto 

gimnazijos stadionas, paraiška buvo pateikta per asociaciją „Lamatos žemė“ pagal 

Kaimo plėtros programą. 2014 metais pradėtos Vydūno gimnazijos sporto salės 

statybos, projektui lėšos skirtos iš Valstybės investicijų programos. Projektą numatyta 

įgyvendinti per tris metus. Jaunimo infrastruktūrai gerinti įrengta 

riedutininkų/riedlentininku aikštelė. 

2.2.5. Jaunimo sektoriaus finansavimas  

Dažniausiai Lietuvoje veikiančios jaunimo organizacijos finansavimą gauna 

vykdydamos projektinę veiklą, rinkdamos nario mokestį, gavus 2 proc. GPM ar 

veiklą organizuojant kartu su stambesne bei gimininga organizacija. Šilutės rajono 

savivaldybėje veikiančios jaunimo organizacijos neprivalo teikti ar publikuoti 

finansinės veiklos ataskaitų, todėl toliau yra pateikiami duomenys tik apie Šilutės 

rajono savivaldybės administracijos skiriamus asignavimus jaunimo programai. 

Lentelė 15 Šilutės rajono savivaldybės skirtos lėšos jaunimo programoms įgyvendinti 2010 – 2014 m. 

Lėšos Lt (€), projektai 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 

Skirtos lėšos jaunimo 

veikloms 

20.000 

(5.792,4) 

26.000 

(7.530,12) 

30.000 

(8.688,6) 

30.000 

(8.688,6) 

30.000 

(8.688,6) 

Finansuotų projektų 

skaičius 
9 16 9 11 15 

Šaltinis: Šilutės rajono savivaldybės administracija 

2010 – 2014 metų laikotarpiu Šilutės rajono savivaldybė jaunimo organizuojamiems 

projektams skyrė 136 000 Lt, už kuriuos buvo finansuota 60 projektų. Paskutinius 

tris metus jaunimo veikloms vykdyti buvo skiriama po 30 000 Lt (8.688,6 €). Visos 

numatytos lėšos organizacijoms skiriamos tik per projektus, kasmet lėšų 

panaudojimas – 100 proc. Jaunimo organizacijos ir su jaunimu dirbančios įtaigos 

teikia projektus ir gauna finansavimą iš įvairių fondų („Veiklus jaunimas“, Jaunimo 

reikalų departamento paskelbti projektai, Erasmus+ ir t.t.). 

2.2.6. Šilutės rajono savivaldybės jaunimo užimtumo sektoriaus SSGG analizė 

Stiprybės 

Sukurta teisinė bazė ir institucinė sistema jaunimo politikai formuoti ir įgyvendinti. 
Didėjantis jaunimo organizacijų skaičius rajone. 
Pakankamas jaunimo užimtumo pasirinkimas Šilutės rajone. 
Didelis sporto klubų skaičius, daugiausiai sporto klubus lanko moksleiviai ir 
jaunimas. 

http://www.pamariojaunimas.lt/
http://www.kintukaituklubas.lt/
http://ijpp.lt/file/41_Silutes_r_ataskaita_.pdf
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Jaunimo ir savivaldybės bendradarbiavimas per jaunimo reikalų tarybą. 
„Lietuvininkų vilties“ premijos apdovanojimai. 

Silpnybės 

Jaunimo organizacijas reprezentuojančių internetinių puslapių trūkumas. 
Mažas jaunimo organizacijų skaičius kaimiškose teritorijose. 
Per mažas 19-29 m. jaunimo užimtumo galimybių pasirinkimas.  
Nėra vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo centro. 
Nepakankama arba prastos būklės viešoji jaunimo laisvalaikio, užimtumo, kultūros 
bei sporto infrastruktūra, materialinė bazė. 
Mažėjantis jaunų žmonių skaičius savivaldybėje. 
Šilutės rajono savivaldybėje už jaunimo politikos įgyvendinimą atsakingas tik vienas 
specialistas. 

Galimybės 

ES struktūrinių fondų parama 2014-2020 m. laikotarpiu. 
Jaunimo organizacijų plėtra socialiniuose tinklapiuose. 
Jaunimo verslumo skatinimas. 
Jaunimo savanoriškos veiklos plėtra. 
Socialinės rizikos šeimose augančio jaunimo iki 18 metų užimtumo dienos centruose 
plėtra. 

Grėsmės 

Netolygi rajono socialinė - ekonominė plėtra, verčianti jaunimą keltis į didesnius 
miestus ir emigruoti į užsienio šalis, tai stabdo regiono plėtrą. 
Nepakankamas jaunimo programų finansavimas. 
Mažėjantis jaunų žmonių skaičius savivaldybėje. 
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