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SilutCs raj ono savivaldyb6s tarytrai

Silutes rajono Sporfo tarybos pirmininko 2016 m.veiklos ataskaita

2017 m. sausio 19 d.
Silute

Silutes rajono sporto taryba yra kolegiali visuomenind institucija, kuri sudaryta iS Silutes
raj ono tarybos, savivaldybes administracijos, visuomeniniq sporto klubq bei visuomenes atstovu.
Nuo 2015 m. rugsejo 24 d. Nr. T1-69, vadovauju Sporto tarybai, kuri4 sudaro 11 asmenq:

Ar[nas PupSys, Savivaldybes tarybos narys (pirmininkas);

Ridardas Stonkus, Savivaldybes tarybos narys;

Povilas Tunaitis, Savivaldybes tarybos narys;

Algirdas Gedas, Savivaldybes tarybos narys,

Virgilijus Pozingis, Savivaldybes administracijos direktoriaus pavaduotojas;

Jonas Gavenia, sporto klubq atstovas (Juknaidiq sporto klubas);

Dainius Gricevidius, VSf ,,Silutes sportas,. direktorius;

Jonas Piekautas, spofto klubq atstovas (Silutes stalo teniso klubas ,,Varmas,,);
Aivaras Lileikis, Silutes sporto mokyklos direktorius;

Saulius Malinauskas, sporto klubq atstovas (Futboro klubas ,,silutes veteranas,,);

Rimvydas Lukosius, silutes rajono bendroj o lavinimo mokyklq k[no kultlros mokytoiq atstovas.

Man vadovaujant, Silutes rajono

veiklos plan4 ir per Siuos metus inicijavo

Pagrindiniai tikslai, kurie buvo

demesys buvo skiriamas Silutes rajono

veiklos finansavimo.

Buvo pritarta 20 sportininkq ugdymo centry, sporto krubq ir kitq nevyriausybiniq sporto
organizacijq projektq finansavimui.

Praejusiais metais aptartos silutes rajono krepsinio pirmenybes ir pritartaiq nuostatams.

savivaldybes Sporto taryba 2016 m. dirbo pagal patvirtint?

l2 Sporto tarybos posedZiq.

numat)'ti einamaisiais inetais, buvo pasiekti. ypatingas

savivaldybeS sportininkq ugdymo centrams del sportines



Sporto tarybos daugumos sprendimu pritarta del g krubq, pateikusiq prasymus gauti lesq iS
Spono programos rezervo, fi nansavimo.

Taip pat buvo i3keltas klausimas del Stadiono

sandelio su garaZais efektyvaus panaudojimo (Silas).
ilgalaike nuoma arba parduotos privatiems asmenims.

Taryboje buvo 2 kartus svarstytas klausimas del centrinio miesto stadiono pagrindines
aikstds renovavimo - dirbtines dangos klojimo. siuo klausimu kreiptasi j silutes rajono
savivaldybes administracii4, kuri paZadejo rasti lesq dirbtines dangos klo.iimo darbams atlikti.

silutes sporto taryba buvo suorganizavusi susitikim4 su Mazeikiq rajono Sporto tarybos
delegacija - buvo pasidalinta patifiimi bei idejomis, kurios garetq padeti sprgsti problemas, didinti
sportininkq aktyvum4 bei gerinti sporto s4lygas. Nusprgsta ir toliau palaikyti rySius.

2016 m' gruodzio 22 d. ivyko silutes rajono metq sportininkq ir iq treneriq pagerbimo
Svente silutes rajono savivaldybes didiiojoje posedZiq saleje, kuri uzbaige einamuosius spoflo
metus' Buvo pagerbti 39 geriausi rajono sportininkai ir I0 treneriq, kurie buvo apdovanoti padekos
raStais bei piniginemis premijomis.

B[damas silutes rajono savivaldybes Sporto tarybos pirmininkas gariu daryti isvad4, kad
2016 m. sporto taryba dirbo efektyviai ir sklandZiai, nes numatyti tikslai buvo igyvendinti. Taip pat
i visus prasymus buvo atsizvergta, o nutarimai buvo priimti nuosekliai bei nesaliskai.

Silutes raj ono Sporto tarybos pirmininkas Arinas Pup5ys

g. l0 esandiq administraciniq patalpq bei

Sios patalpos galetq bDti iSnuomojamos


