PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS SPORTO CENTRO 2012 METŲ
VADOVO VEIKLOS ATASKAITA

I. Bendroji dalis

Pakruojo rajono sporto centro veikla organizuojama vadovaujantis „2011-2020 metų
valstybine sporto pl÷tros strategija“ (Patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2011 metų kovo 24 d.
nutarimu Nr. XI-1296), „Pakruojo rajono savivaldyb÷s kūno kultūros ir sporto pl÷tojimo
programa“ (Patvirtinta 2011 m. gruodžio 8 d. savivaldyb÷s administracijos direktoriaus įsakymu
Nr. 843), Lietuvos Respublikos Kūno kultūros ir sporto įstatymu, kitais teis÷s aktais.
2012 metų sporto centro Aktyvaus bendruomen÷s gyvenimo skatinimo programoje numatyti
tikslai ir uždaviniai:
1. Vykdyti moksleivių kūno kultūros ir sportinį ugdymą, skatinti fizinį aktyvumą:
1.1. Vykdyti rajono moksleivių sportinį ugdymą: diegti teorines žinias, tobulinti praktinius
sporto šakos įgūdžius.
1.2. Skatinti Sporto centre vykdomo ugdymo sporto šakų sportininkų, komandų dalyvavimą
šalies pirmenyb÷se, lygų varžybose, turnyruose.
1.3. Skatinti paj÷giausių sportininkų dalyvavimą tarptautin÷se varžybose, čempionatuose.
2. Pl÷toti rajono gyventojų užimtumą, sudarant sąlygas užsi÷mimams ir organizuojant sporto
renginius:
2.1. Pl÷toti rajono gyventojų užimtumą sudarant sąlygas užsi÷mimams ir organizuojant sporto
renginius.
2.2. Tobulinti rajono sportuojančiųjų jaunimo ir suaugusiųjų sportinį meistriškumą.
2.3. Rūpintis sporto bazių išlaikymu ir tinkamų sąlygų lankytojams sudarymu.
2.4. Užtikrinti sportininkų išvykimą į respublikines ir tarptautines varžybas.
2.5. Sudaryti sąlygas „Merestos“ krepšinio komandai ir „Kruojos“ futbolo komandai
dalyvauti lygų varžybose.
2.6. Skatinti rajono bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių fizinį aktyvumą
2.7. Pasirengti ir dalyvauti 5-osiose TAFISA pasaulio sporto visiems žaidyn÷se „Šiauliai
2012“.
3. Nutolusių nuo rajono centro vietovių moksleivių sportinis ugdymas:
3.1. Įtraukti į mokymo grupes gabius sportui nutolusių nuo rajono centro vietovių
moksleivius.
3.2. Užtikrinti nutolusių nuo rajono centro vietovių moksleivių nemokamą vykimą į
užsi÷mimus.

II. Finansavimas
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Asignavimai 2012 metais:
Darbuotojai (pareigybių
skaičius):
Vadovai
Specialistai (pedagoginiai
darbuotojai)
Darbininkai
Gauti asignavimai:
Darbo užmokestis ir socialinis
draudimas
Iš to skaičiaus:
Neformalusis vaikų švietimas
Darbo užmokestis ir socialinis
draudimas

Pastabos
2,5
16,92
11,75
969,8
758,3

559,0
558,4

Poilsio ir sporto priemon÷s
Darbo užmokestis ir socialinis
draudimas
Prekių ir paslaugų naudojimas

345,5
195,4

Spec. programos l÷šos
Transporto išlaikymas
Kitos prek÷s
Komandiruot÷s išlaidos
Komunalin÷s paslaugos
Kitos paslaugos
Ilgalaikio materialiojo turto
įsigijimas
Papildomos švietimo
paslaugos

65,0
21,5
2,0
4,5
23,8
11,4
1,8

149,4

0,3

Įsigyta pirties
krosnel÷
Moksleivių vykimo
į treniruotes išlaidų
kompensavimas

2012 metų gauta paramos
ramos l÷šų renginių, varžybų ir švenčių organizavimui – 28,1 tūkst. lt.,
iš jų 9,0 tūkst. litų – AB „Dolomitas“ parama rajono krepšinio taur÷s varžybų organizavimui. Spec
programos l÷šos- pajamos
ajamos už atsitiktines pirties, transporto, sporto sal÷s, treniruoklių paslaugas,
teikiamas Sporto centre,, varžybų dalyvių startinis mokestis:
mokestis 2008 – 55,0 tūkst., 2009 – 60,0 tūkst.
Lt, 2010 – 58,0 tūkst. lt.,, 2011 m – 56,0 tūkst.lt. 2012 m. – 65,0 tūkst.lt.
III. Neformalusis vaikų švietimas
2012 metais Pakruojo rajono sporto
porto centro krepšinio, futbolo, BMX mažųjų dviračių kroso
ir lengvosios atletikos treniruotes lank÷ 419 moksleivių (spalio 1 d. duomenimis),
duomenimis) kuriuos treniravo
11 trenerių, 4 iš jų – nepilnu krūviu. Trenerių kvalifikacin÷s
valifikacin÷s kategorijos: nacionalinio sporto
trenerio – 1 (Vilius Lopeta), Lietuvos sporto trenerio – 5, sporto trenerio - 5. 1 treneris, turintis
Lietuvos sporto trenerio kvalifikaciją,
kvalifikaciją dirba su NKL žaidžiančia komanda „Meresta“.
Sporto mokymo grupių ir moksleivių skaičius
sk
(spalio 1d. duomenimis): krepšinio 13
grupių, 228 moksleiviai; futbolo – 5 grup÷s, 87 moksleiviai; lengvosios atletikos – 4 grup÷s, 65
moksleiviai; BMX mažųjų
jų dviračių kroso – 3 grup÷s, 39 moksleiviai
Sporto mokymo grupių užsi÷mimai vyko Pakruojo mieste,, Klovainių, Rozalimo
gyvenviet÷se. Lengvosios
engvosios atletikos treneris vesti treniruočių vyksta į Triškonių ir Pašvitinio
kaimus.
2012 metais Sporto
rto centro moksleiviai dalyvavo moksleivių krepšinio lygos,
lygos futbolo lygų
varžybose, Lietuvos čempionatuose, turnyruose, tarptautin÷se varžybose. D÷l l÷šų trūkumo maž÷ja
moksleiviams rengiamų vasaros ir pasirengimo varžybų sezonui sporto stovyklų, 2012 m. treneriai,
pasitelkę t÷vų l÷šas, sureng÷ tik 1 sportinę stovyklą.
Šalies rinktin÷s nariai: BMX - suaugusiųjų 3, jaunimo 4, jaunių 2. Lengvoji atletika - 1
nacionalin÷s rinktin÷s, 1 – U-23.
U
Tomas Jaroševičius atstovavo Lietuvos vaikų rinktinei
tarptautin÷se lengvosios atletikos varžybose Lenkijoje kamuoliuko metimo rungtyje.
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Sporto centro moksleivių dalyvavimas varžybose, pasiekimai:
Krepšinis

•

•
•
•

•

•

Moksleivių krepšinio lygos varžybose dalyvavo 5 komandos. Mergaičių, gim 1988 m.,
(trener÷ Svetlana Milaknien÷) ir mergaičių, gim. 1996/97 m., (trener÷ Emilija Žukauskien÷)
komandos II divizione pogrupio varžybose už÷m÷ III vietą ir pateko į kitą etapą. „Atžalyno“
gimnazijos vaikinų ir merginų komandos dalyvavo Moksleivių krepšinio lygos „Manija“
turnyre. Mokyklų pagrindą sudar÷ sporto centro ugdytiniai, namų varžybas reng÷ Sporto
centras.
Perspektyvus Sporto centro aukl÷tinis Martynas Simonaitis paskolintas Šiaulių „Saul÷s“
sporto mokyklos komandai ir žaidžia moksleivių krepšinio lygos I divizione.
1994 ir 1996 metų gimimo moksleivių vaikinų komandos dalyvavo Pakruojo rajono krepšinio
pirmenyb÷se AB „Dolomitas“ taur÷ms laim÷ti.
Moksleivių krepšinio lygos „Žvaigždžių dienoje“ jaunių ir jaunučių „Manijos karavano“
konkurse Ieva Paškevičiūt÷ (trener÷ E.Žukauskien÷) tapo nugal÷toja, o Erika Jareckait÷
(trener÷ S. Milaknien÷) pateko į „Žvaigždžių“ rinktinę.
Taupant l÷šas vykdami į draugiškus turnyrus Sporto centro moksleiviai apmoka transporto
kuro išlaidas. Moksleivių komandos dalyvavo turnyruose Joniškyje, K÷dainiuose, 3x3
krepšinio varžybose.
Krepšinio treneriai: Svetlana Milaknien÷, Emilija Žukauskien÷, Svajūnas Ragaišis, Juozas
Zajarskis.

Futbolas
• Lietuvos sporto mokyklų ir klubinių komandų I lygos futbolo čempionate dalyvavo 2
komandos. Vaikinų, gim. 1994/95 m., komanda (treneris Kęstutis Bajorūnas) už÷m÷ III vietą
pogrupyje. Sal÷s futbolo pirmenyb÷se dalyvavo 3 komandos.
• 9 sporto centro moksleiviai dalyvavo futbolo A lygos dublerių varžybose (treneriai Aidas
Dambrauskas, Kęstutis Bajorūnas) ir iškovojo III vietą.
• Surengti sal÷s futbolo turnyrai vasario 16 d. ir kovo 11 d. Lietuvos valstybin÷ms švent÷ms
pamin÷ti.
• Futbolo treneriai: Aidas Dambrauskas, Kęstutis Bajorūnas.
BMX mažųjų dviračių krosas
• Lietuvos dviračių sporto federacijos atvirų BMX dviračių kroso čempionato nugal÷tojais tapo
A.Savičiūt÷, E. Čiarna, T.Girdvilis, antrąsias vietas iškovojo A.Kairys, G.Jurevičiūt÷,
trečiąsias vietas už÷m÷ A.Adomaitis, S. Sakevičiūt÷, L. Dikšait÷. III etapo varžybos surengtos
Pakruojo BMX dviračių trasoje.
• Baltijos taur÷s varžybose prizines vietas iškovojo: II vietą - G.Rimkut÷, A.Savičiūt÷, III vietą
S. Sakevičiūt÷. Sportininkai dalyvavo varžybose Latvijoje, iškovotos prizin÷s vietos. Titas
Girdvilis iškovojo II vietą Latvijos pirmenyb÷se.
• Lietuvos mokinių ir studentų pirmenyb÷se I vietą iškovojo Edvinas Čiarna, T.Girdvilis, S.
Sakevičiūt÷, II vietą - G.Rimkut÷, L. Dambrauskas, A.Savičiūt÷, III vietą - A. Adomaitis.
Šios varžybos surengtos Pakruojyje.
• Sportininkai taip pat dalyvavo 5-ųjų TAFISA pasaulio sporto visiems žaidynių „Šiauliai
2012“ BMX varžybose ir iškovojo prizines vietas: I vietą - S.Sakevičiūt÷, T.Girdvilis,
E.Jukna, M.Makaras; II vietą - A.Savičiūt÷, III vietą - G.Rimkut÷, A.Kairys, E. Čiarna,
L.Narvidas, K.Reima, L.Ablonskas.
• Du paj÷giausi jaunieji sportininkai – Titas Girdvilis ir Klaidas Reima - dalyvavo BMX
mažųjų dviračių kroso pasaulio čempionate Birmingeme, Anglijoje. Deja, Titas dalyvavo dar
neatsigavęs po sunkios traumos ir tod÷l varžybos nebuvo s÷kmingos, užimta 29 vieta.

•

Nes÷kmingai varžybos susiklost÷ ir Klaidui: sportininkas iškop÷ į ketvirtfinalį, bet toliau
pasirod÷ nes÷kmingai. Titas Girdvilis įtrauktas į Lietuvos Olimpin÷s pamainos sportininkų,
rengiamų 2016 metų Rio De Žaneiro Olimpin÷ms žaidyn÷ms, 2012 metų programos sąrašą.
Europos čempionate Prancūzijoje užimtos vietos: T.Girdvilis - 27 vieta iš 46 dalyvių,
K.Reima - 40 vieta iš 60 dalyvių.
BMX dviratininkų treneris Vilius Lopeta, jam talkina Rimvydas Rimkus.

Lengvoji atletika
• Lietuvos Jaunių žiemos pirmenyb÷se Linas Pučkus už÷m÷ III vietą 2000 m. kliūtiniame
b÷gime.
• 2012 m birželio 1 d. Vilniuje, Vingio parko stadione, įvyko vaikų lengvosios atletikos
pirmenyb÷s. S÷kmingai jose pasirod÷ Pakruojo rajono lengvaatlečiai. Savo amžiaus grup÷se
prizines vietas iškovojo:
Richardas Dapšys: 60 m. b/b. - III vieta, 300 m. - III vieta
Tomas Jaroševičius: kamuoliuko metimas - I vieta
Laura Liukpetryt÷: 300 m. - II vieta
Edvinas Dovidaitis: 1000 m. - II vieta
Robertas Jonaitis: 300 m. - III vieta, 60 m. – IV vieta
Solvita Pučkut÷: 1000 m. – XII vieta.
• 2012 m. birželio 8–9 dienomis Klaip÷doje vyko Lietuvos jaunučių sporto žaidynių lengvosios
atletikos zonin÷s varžybos. Lietuvos rajonų jaunučių pirmenyb÷se s÷kmingiausiai pasirod÷
Rugil÷ Jonaityt÷ (2000 m. b÷gimas) ir Kristupas Macevičius (trikov÷). Abu sportininkai
iškovojo II vietą ir pateko į finalines varžybas, taip pat į finalinį etapą pateko Dajana
Gračiovait÷ ir Mindaugas Virbickas.
• Lietuvos mokinių lengvosios atletikos olimpinių vilčių taur÷s varžybose užimtos vietos:
Jaunučiai - Ugn÷ Timinskait÷ 100 m. – V vieta., Dolora Dumbryt÷ 600 m. – IV vieta, Rugin÷
Jonaityt÷ 1000 m. – I vieta, Linas Pučkus 30000 m. Deimant÷ Bartaševičiūt÷ 1000 m. – III
vieta, Richardas Dapšys 1000 m. – III vieta, Kristupas Macevičius 3000 m. – I vieta, Jauniai Eisvinas Šliavas 1000 m. – III vieta, Linas Pučkus 3000 m. – I vieta.
• Tradiciniame Kal÷diniame b÷gime Vilniuje FUN RUN b÷gime Kristupas Macevičius
finišavo antras, o Richardas Dapšys trečias.
• Kaune vykusiose Lietuvos vaikų lengvosios atletikos taur÷s pirmenyb÷se s÷kmingiausiai iš
Pakruojo raj. sportininkų pasirod÷ Richardas Dapšys. Jis 200 m. b÷gime iškovojo I vietą, o 60
m. barjerinio b÷gimo rungtyje laim÷jo II vietą.
• Tomas Jaroševičius Lietuvos vaikų rinktin÷s sud÷tyje dalyvavo tarptautin÷se lengvosios
atletikos varžybose Lenkijoje, Varšuvoje, ir už÷m÷ IV vietą kamuoliuko metimo rungtyje,
numetęs kamuoliuką 49,0 m.
• HBH „Juozo alaus“ bravoro b÷gime „Žemaitijos sveikatos ir skulptūrų parke“ 3,8 km
distancijoje Richardas Dapšys iškovojo I vietą, Jaunių ir jaunučių grup÷je Linas Pučkus – II
vietą., Ramūnas Bartaševičius – III vietą, moterų grup÷je – Rugin÷ Jonaityt÷ – V vietą.
• Lengvaatlečių treneris – Artūras Macevičius, jam talkina Marius Diliūnas.
Taupant l÷šas, buvo ribojamas komandų dalyvavimas krepšinio ir futbolo lygų varžybose,
stengiamasi tikslingai rinktis kitas varžybas.
2012 metais 15 moksleivių įteikti sporto mokymo įstaigos baigimo pažym÷jimai. Geguž÷s
m÷nesį apdovanoti geriausi sporto mokymo grupių moksleiviai: krepšinio – Erika Jareckait÷,
Akvil÷ Udrait÷, Martynas Simanavičius; futbolo – Tautvydas Libonas, Robertas Šumnauskas,
Deividas Šešplaukis; lengvosios atletikos – Rugin÷ Jonaityt÷, Mindaugas Virbickas, Kristupas
Macevičius, BMX dviračių kroso – Titas Girdvilis, Klaidas Reima, Sidona Sakevičiūt÷.
.

IV. Poilsio ir sporto priemon÷s
Suaugusių sportas ir nevyriausybinių sporto organizacijų veikla
2012 m. rajone veik÷ apie 20 sporto, sveikatingumo, laisvalaikio, jaunimo klubų. 16 iš jų
teik÷ ataskaitas sporto centrui:

Pavadinimas
Pakruojo futbolo klubas
Sporto klubas „Kruojos parketas“
Sporto klubas „Cunami“
Pakruojo šaškių-šachmatų klubas
Krepšinio klubas „Aigima“
Pakruojo svarsčių kilnojimo klubas „J÷ga“
B÷gimo m÷g÷jų klubas „V÷jas“
Pakruojo krepšinio klubas
Sporto klubas „Robusta“
Laisvalaikio klubas „Mano pasaulis“
Pakruojo BMX sporto klubas
Laisvalaikio klubas „Rozalinas“
„Skorpionas BJJ“
Pakruojo sveikatos klubas „Valia“
Sporto klubas „Dolomitas“
Žeimelio vidurin÷s mokyklos sporto klubas „Beržtalis“

Narių skaičius
70
60
53
47
20
26
50
12
12
3
25
26
30
20
16
40

Nuo 2012 m. rudens prad÷jo veikti kovos menų sporto klubas „Skorpionas BJJ“, kuris
nuomojasi patalpas Sporto centre, rengia užsi÷mimus tris kartus per savaitę (vadovas Modestas
Ušinskas). Be to, aktyviai veikia sporto klubai „Senegalas“, „Meresta“, „Uranas“
S÷kmingai aukščiausio lygio varžybose rajoną reprezentuoja dvi sporto meistrų komandos:
FK „Kruoja“, „Meresta“.
Lietuvos futbolo „A“ lygos pirmenyb÷se trečią sezoną žaidusi FK „Kruoja“ (treneris Aidas
Dambrauskas, treneriu asistentu pakviestas Ukrainos treneris Sergej Vorobej, klubo prezidentas
Linas Kubilickas, klubo direktorius Arūnas Šimkūnas) už÷m÷ IV vietą, nuo trečioje vietoje
įsitvirtinusios Marijampol÷s „Sūduvos“ ekipos komanda atsiliko vos dviem taškais. FK „Kruoja-2“
dublerių čempionate už÷m÷ aukštą III vietą ir iškovojo dublerių čempionato bronzos medalius.
Komanda, sužaidusi 36 rungtynes, peln÷ 76 taškus. Dublerių komandai atstovavo ir taip pat
bronzos medaliais pasipuoš÷ devyni sporto centro moksleiviai: Domantas Karpinskas, Robertas
Šumnauskas, Evaldas Lukoševičius, Gediminas Balakauskas (treneris Kęstutis Bajorūnas), Sigitas
Olberkis, Deividas Šešplaukis, Deividas Navadunskis, Dominykas Kriukas, Paulius Vaineikis
(treneris Aidas Dambrauskas). Rungtynes vidutiniškai steb÷jo daugiau nei 300 žiūrovų. Klubas
nesunkiai įvykd÷ licencijavimo sąlygas ir vienas pirmųjų gavo „A“ lygos licenciją. Neblogai sek÷si
ir LFF taur÷s varžybose. Komanda pateko į VI etapą ir d÷l galimyb÷s žaisti pusfinalyje kaip ir
pra÷jusiais metais susigrūm÷ su šalies čempionais „FK Ekranu“. Rungtynes po atkaklios kovos
laim÷jo „FK Ekranas“.
Nacionalin÷s Krepšinio Lygos (NKL) varžybose dalyvavusi Pakruojo „Meresta“ (treneris
Dainius Bertulis, klubo prezidentas Justinas Macijauskas) pateko į atkrintamąsias varžybas, bet jau
pirmajame etape pralaim÷jo Joniškio „Delikatesui“ rezultatu 1:2. Sporto centras organizavo 23
komandos „Meresta“ namų rungtynes, suteik÷ transportą išvykų rungtyn÷ms.
„Pakruojo parketo“ komanda dalyvavo Lietuvos Veteranų krepšinio lygos (40+) varžybose
ir pateko į finalinį ketvertą. Vyrų ir moterų finalin÷s varžybos jau trečią kartą vyko Pakruojyje,
„Atžalyno“ gimnazijos sporto sal÷je Jose dalyvavusi „Pakruojo parketo“ komanda (vadovas
Laisvydas Zederštremas) šį sykį iškovojo III vietą.

Aukščiausi sportininkų pasiekimai šalies, tarptautin÷se varžybose:

•

•

•

•

•

•
•

•
•

Lietuvos lengvosios atletikos suaugusiųjų žiemos čempionate Pakruojo rajonas už÷m÷ aukštą
7 vietą rajonų grup÷je. Andrius Juknevičius 3000 m. b÷gime iškovojo II vietą, o 1500 m.
rungtyje liko ketvirtas. Marius Diliūnas 3000 m. b÷gime už÷m÷ 4 vietą.
2012 m. Marius Diliūnas s÷kmingai dalyvavo „SKRIEN LATVIJA 2012“ pus÷s maratono
b÷gimo etapuose. Susumavus visuose etapuose užimtas vietas, Marius tapo absoliučiu
nugal÷toju. Jo pasiekimai etapuose: „Rigas pusmaratons“ – 1:08.57, II vieta, „Ventspils
pusmaratons“ – 1:09.21, II vieta, „Liepajas pusmaratons“ – 1:09.08, II vieta, „Kuldinas
pusmaratons“ – 1:09.23, I vieta. Vilniuje vykusiame tradiciniame Kal÷diniame b÷gime
pagrindin÷je 12 kilometrų distancijoje Marius Diliūnas septintą kartą tapo čempionu. Marius
taip pat tapo 11,1 km b÷gimo „Pakruojo dvaro takais“ nugal÷toju. 2012 metų sezono Lietuvos
geriausių rezultatų lentel÷je Marius Diliūnas užima 1 poziciją 10 km ir pus÷s maratono
b÷gimuose.
Andrius Juknevičius Vilniuje vykusiame tradiciniame Kal÷diniame b÷gime šešių kilometrų
distancijoje vyrų tarpe tapo nugal÷toju. 2012 metų sezono Lietuvos geriausių rezultatų
lentel÷je Andrius Juknevičius užima 1 poziciją 3000 m kliūtiniame b÷gime ir 4 poziciją 3000
metrų b÷gime.
Š.m. spalio 13 d. Smiltyn÷je vyko atviras Lietuvos rudens kroso čempionatas ir XII
tarptautin÷s b÷gimo varžybos „Gintarin÷ jūrmyl÷ 2012“. S÷kmingai pasirod÷ Pakruojo r.
b÷gikai. Vyrų grup÷je Marius Diliūnas 6 jūrmylių (11.112 km.) b÷gime tapo Lietuvos
čempionu, distanciją įveikdamas per 35:28. Marius pirmasis pakruojietis, kuris įamžintas 6
tonas sveriančiame atminimo akmenyje, esančiame šalia Smiltyn÷s sveikatos ir sporto baz÷s.
Šis akmuo marių dugne buvo aptiktas ir ištrauktas gilinant uosto akvatoriją. Taip pat
s÷kmingai pasirod÷ ir Andrius Juknevičius. Jis 1 jūrmyl÷s distancijoje iškovojo antrą vietą.
Kęstutis Abromaitis veteranų grup÷je tapo nugal÷toju.
B÷gimo m÷g÷jų klubas „V÷jas“ aktyviai dalyvauja įvairiose b÷gimo varžybose, vyksta į
varžybas Lenkijoje, Latvijoje, b÷gimo dalyviai pelno prizines vietas įvairiose amžiaus
grup÷se.
Martynas Makaras iškovojo II vietą Lietuvos BMX dviračių federacijos varžybose ir I vietą
Latvijos čempionate.
Tautvydas Biknius, nacionalin÷s rinktin÷s narys, Pasaulio čempionate Birmingeme Anglija,
už÷m÷ 110 vietą iš daugiau nei 150 startavusių dalyvių ir tarp 64 paj÷giausiųjų nepateko.
Pakruojo BMX sporto klubo atstovas Arnoldas Stanaitis Pasaulio čempionate pateko į
pusfinalį ir galutin÷je įskaitoje liko 10-tas.
Europos čempionate Prancūzijoje BMX dviratininkų iškovotos vietos: A.Stanaitis 14 vieta iš
31 dalyvio, T. Biknius 49 vieta iš 169 dalyvių, M.Makaras 28 vieta iš 169 dalyvių.
Svarsčių kilnojimo klubų „J÷ga“ ir „Uranas“ sportininkai, atstovaudami Pakruojui, Lietuvos
čempionate komandų grup÷je suaugusiųjų ir jaunių varžybose už÷m÷ I vietą, jaunimo – II
vietą. Suaugusiųjų nugal÷tojais tapo Ginas Pamerneckis, Artūras Balnionis, Valerijus
Dolgovas, Žydrūn÷ Nakčiūnait÷. Prizines vietas už÷m÷ Lukas Skikas, Justinas Platkevičius,
Valdas Vaicekauskas, Vitalijus Raugas, Saulius Skikas. Jaunimo varžybų nugal÷tojai ir
prizininkai: Ginas Pamerneckis, Artūras Balnionis, Justinas Platkevičius (I vieta), Antanas
Zakšauskas, Tomas Platkevičius, Simonas Grinskis, Žygimantas Karalis (II vieta), Lukas
Skikas (III vieta). Jaunių varžybų nugal÷tojais tapo Lukas Skikas, Ginas Pamerneckis,
Justinas Platkevičius, Tomas Platkevičius, Žygimantas Karalis. XX IGSF Pasaulio svarsčių
kilnojimo čempionate Milane( Italija ) Artūras Balnionis už÷m÷ I vietą jaunimo grup÷je,
Lukas Skikas IV vietą suaugusiųjų ir II vietą estafet÷je. Veteranai Valdas Vaicekauskas ir
Valdas Jankauskas tapo nugal÷tojais, Valerijus Dolgovas už÷m÷ III vietą dvikov÷je.

•

Atvirame Europos U-18 ir U-22 čempionate Latvijoje Ginas Pamerneckis už÷m÷ I vietą ,
Lukas Skikas - III vietą.
Pakruojo rajono Sporto centro sudaryta komisija rinko rajono geriausius 2012 metų
sportininkus. Už pasiekimus 2012 metais nutarta išskirti 5 individualių ir 5 komandinių
sporto šakų atstovai, taip pat išrinkti du geriausi neolimpinių sporto šakų atstovai,
paskatinamaisiais prizais apdovanoti jaunieji sportininkai, pasiekę aukštų rezultatų, taip pat
apdovanotas ir veteranų sporto atstovas už sportinius pasiekimus veteranų sporte. Paskelbti ir
geriausių sportininkų treneriai.

Geriausi 2012 metų rajono sportininkai individualiose sporto šakose:
1. Titas Girdvilis, g. 1996, BMX dviračių krosas, treneris Vilius Lopeta.
2. Marius Diliūnas, g.1984, l.atletika, treneris Artūras Macevičius.
3. Andrius Juknevičius, g. 1992, l.atletika, treneris Artūras Macevičius.
4. Kęstutis Abromaitis, g. 1956 , l.atletika
5. Arnoldas Stanaitis, g.1986, BMX dviračių krosas, treneris Vilius Lopeta.
Geriausi 2012 metų rajono sportininkai komandin÷se sporto šakose:
1. Robertas Šumnauskas, g. 1994, futbolas, FK „Kruoja“, treneris Aidas Dambrauskas.
2. Gediminas Balakauskas, g. 1995, futbolas, FK „Kruoja“, treneris Kęstutis Bajorūnas.
3. Domantas Karpinskas, g. 1994 , futbolas, FK „Kruoja“, treneris Aidas Dambrauskas.
4. Liudas Radavičius, g. 1988 , krepšinis, KK „Meresta“, treneris Dainius Bertulis.
5. Tomas Dura, g. 1991 , krepšinis, KK „Meresta“, Treneris Dainius Bertulis
Geriausi neolimpinių sporto šakų sportininkai:
Artūras Balnionis , g.1991, svarsčių k÷limas, treneris Algirdas Navickas.
Justinas Platkevičius, g. 1995, svarsčių k÷limas, treneris Algirdas Navickas .
Paskatinamieji prizai jauniesiems sportininkams:
1. Sigitas Olberkis , g. 1997 , futbolas, treneris Aidas Dambrauskas.
2. Regvita Rusakevičiūt÷, g. 1998 , krepšinis – trener÷ Svetlana Milaknien÷.
3. Aurimas Kairys, g. 2003, BMX dviračių krosas, treneris Rimvydas Rimkus.
4. Justinas Simanavičius, g. 2001, krepšinis, treneris Svajūnas Ragaišis.
5. Linas Pučkus, g. 1996, l.atletika, treneris Artūras Macevičius.
Už pasiekimus veteranų sporte apdovanotas Alvydas Paškevičius, aktyvus krepšinio, tinklinio
varžybų dalyvis, rajono ir respublikinių varžybų nugal÷tojas ir prizininkas.

Sportiniai renginiai rajone, darbas seniūnijose
Pagrindiniai sportiniai renginiai, varžybos, vykdytos Pakruojo rajone 2012 metais:

Renginio pavadinimas
NKL krepšinio varžybos ir geriausių sportininkų apdovanojimas, skirtas Vasario
16 d. pamin÷ti
X vaikų (gimusių 2000 m.) mažojo futbolo turnyras, skirtas vasario 16 d.
pamin÷ti
Tradicinis vaikų futbolo turnyras „Pakruojis 2012“, skirtas Pakruojo miesto
šventei
Lietuvos mokinių olimpinio festivalio rajono bendrojo lavinimo mokyklų
varžybos – suorganizuotos 21 sporto šakos varžybos
Lietuvos dviračių sporto federacijos BMX čempionato (iki 16 metų)
III etapo ir „Iššūkio taur÷“ (nuo 17 metų ir vyresnių) varžybos
7-12 metų vaikų ir paauglių krepšinio 3x3 turnyras „Kai mūsų širdys plaka
išvien“ (bendras renginys su Visuomen÷s sveikatos biuru, Vaiko teisių apsaugos
tarnyba, Švietimo skyriumi)
Tarptautin÷s BMX dviračių kroso varžybos
B÷gimas „Pakruojo dvaro takais“
Šiaulių regiono kaimo pagrindinių mokyklų krosas, skirtas J.Noreikos 100osioms gimimo metin÷ms pamin÷ti
Rajono vyrų krepšinio pirmenyb÷s AB „Dolomitas“ taurei laim÷ti
Rajono vyrų krepšinio taur÷s varžybos, skirtos Pakruojo Ūkininkų kredito unijos
taurei laim÷ti
Rajono tinklinio pirmenyb÷s Ūkininkų kredito unijos taurei laim÷ti
Tarptautin÷s svarsčių kilnojimo varžybos klubo „J÷ga“ taur÷ms laim÷ti
Tradicinis Lietuvos karat÷ asociacijos klubų turnyras klubo „Cunami“ prizams
laim÷ti
5-ųjų TAFISA Pasaulio „Sportas visiems“ žaidynių „Šiauliai 2012“ svarsčių
kilnojimo varžybos
5-ųjų TAFISA Pasaulio „Sportas visiems“ žaidynių „Šiauliai 2012“ Šaudymo iš
lanko varžybos
Futbolo „A“ lygos Pakruojo „Kruoja“ ir dublerių komandos „Kruoja“-2 namų
rungtyn÷s, LFF taur÷s varžybos
NKL Pakruojo „Meresta“ namų rungtyn÷s, draugiškos varžybos
Moksleivių krepšinio lygos varžybos
Moksleivių krepšinio lygos „Manija“ mokyklų varžybos
Lietuvos sporto mokyklų ir klubinių komandų I lygos futbolo čempionatas, vaikų
sal÷s futbolo namų rungtyn÷s
Lietuvos seniūnijų mokyklų futbolo žaidyn÷s „Golas“
Šiaulių apskrities vaikų futbolo varžybos VšĮ „Savanoris“ prizams laim÷ti
finalinis turas
Lietuvos veteranų ( 40+) čempionato namų varžybos („Pakruojo parketas“)

Dalyvių
skaičius
350 svečių ir
žiūrovų
8 komandos,
86 dalyviai
4 komandos,
50 dalyvių
Varžybose
dalyvavo 157
komandos
70
16 komandų,
apie 60
dalyvių
61
295
150
14 komandų,
224 dalyviai
8 komandos
7 komandos,
62 dalyviai
100
200
88
64

Dalyvavo 5
komandos
2 komandos
Dalyvavo 5
komandos
8 komandos
4 komandos

Daug d÷mesio skirta 5-osioms TAFISA Pasaulio „Sportas visiems“ žaidyn÷ms „Šiauliai
2012“, kurios liepos 5-11 dienomis vyko Šiaulių regione. Pakruojiečiai labai gerai pasiruoš÷
renginiui, pasirūpino sportininkų, trenerių teis÷jų akreditavimu, apgyvendinimu, maitinimu,
bendradarbiaujant su šaudymo iš lanko ir svarsčių kilnojimo federacijomis puikiai parengtos sporto
arenos. Šaudymo iš lanko varžybos vyko 6-7 dienomis, dalyvavo 64 dalyviai iš Lietuvos, Indijos,
Latvijos, Rusijos. Varžybos vyko paprastųjų, olimpinių, skriemulinių lankų kategorijose ir 3D
(trijų str÷lių) pratime. Buvo sudarytos galimyb÷s pabandyti šaudyti iš lanko ir varžybas
steb÷jusiems žiūrovams. Svarsčių kilnojimo varžybos vyko 7-8 dienomis, dalyvavo 88 sportininkai
iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Rusijos, Ukrainos, Kazachstano, Baltarusijos, Airijos, Prancūzijos.
Žaidyn÷ms organizuoti buvo pasitelkti 26 savanoriai, kurie pad÷jo parengti varžybų vietas,
pagelb÷jo užsienio šalių svečiams. Iš viso Pakruojyje buvo apgyvendinta 116 varžybų dalyvių,
svečių, teis÷jų, dar 44 Vokietijos delegacijos atstovai apgyvendinti Linkuvos bendrabutyje. Apie
2000 moksleivių susipažino su TAFISA organizacija, dalis jų dalyvavo mankštoje su TAFISA
žaidynių simboliu, jiems įteikta žaidynių atributika; 33 Linkuvos gimnazijos moksleiviai,
mokytojai ruoš÷si ir dalyvavo renginyje Radviliškyje. Klovainių mokykloje vykusio krepšinio 3x3
turnyro metu (dalyvavo virš 100 moksleivių iš regiono) pristatyta TAFISA organizacija ir
žaidyn÷s, varžybų dalyvių komandoms įteikta žaidynių atributikos. Sporto varžybų ir „Žiemgalos“
švent÷je apsilank÷ iki 2000 žiūrovų, dalyvių, svečių, nemaža dalis pakruojiečių dalyvavo
šventiniuose renginiuose, vykusiuose Šiaulių regione.
Bendradarbiaujant su Pakruojo rajono Švietimo skyriumi, kūno kultūros mokytojų
metodiniu rateliu organizuojamos Lietuvos mokinių olimpinio festivalio (LMOF) rajono bendrojo
lavinimo mokyklų varžybos. Nugal÷jusios komandos deleguojamos į zonines, tarpzonines,
finalines varžybas. 2012 m. suorganizuotos 21 tarpmokyklin÷s varžybos, jose dalyvavo 157
mokyklų komandos. 2011-12 metų VII Lietuvos mokinių olimpiniame festivalyje rajono mokyklos
pasiek÷ gražių laim÷jimų. Galutin÷je kaimo rajonų suvestin÷je rajonas už÷m÷ aukštas vietas – 21
vietą bendroje įskaitoje ir 11 - vietą (iš 30 rajonų) III rajonų grup÷je. LMOF pradinių klasių
varžybose Rozalimo mokykla iškovojo VII vietą, III vieta pelnyta kvadrato varžybose. Vidurinių
mokyklų, gimnazijų tarpe, III grup÷je, „Atžalyno“ gimnazija už÷m÷ 38 vietą ir iškovojo I vietą
svarsčių kilnojimo varžybose. Kaimo vidurinių mokyklų, gimnazijų tarpe, Lygumų vidurin÷
mokykla už÷m÷ 34 vietą ir iškovojo I vieta „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varžybose. Kaimo pagrindinių
mokyklų, progimnazijų tarpe, Klovainių pagrindin÷ mokykla už÷m÷ 14 vietą ir iškovojo I vietą 3x3
krepšinio varžybose, be to, mokyklos komanda pateko į visų bendrojo lavinimo mokyklų finalines
mergaičių krepšinio varžybas ir ten už÷m÷ aukštą - IV vietą.
Tradicinį ketvirtą b÷gimą „Pakruojo dvaro takais 2012“ organizavo b÷gimo m÷g÷jų klubas
„V÷jas“ kartu su Sporto centru, renginys finansuotas iš Pakruojo VVG b÷gimo m÷g÷jų klubo
„V÷jas“ projektui skirtų l÷šų. Šį kartą sulaukta rekordinio dalyvių ir svečių skaičiaus: nors
išvakar÷se užsiregistravo beveik 400 dalyvių, bet, matyt, d÷l pabjurusio oro ir praūžusios v÷tros
varžybose dalyvavo 295 dalyviai, net 95 sportininkai įveik÷ 11,1 km distanciją. Sulaukta ir garsių
svečių: b÷gime dalyvavo olimpiet÷ Renalda Kergyt÷, buvusi olimpin÷ kandidat÷ Egl÷ Balčiūnait÷,
sportininkus į varžybas atlyd÷jo ultratriatlono pasaulio čempionas Vidmantas Urbonas, varžybose
dalyvavo svečiai iš Latvijos. Varžybų dalyviai apdovanoti atminimo medaliais, išrinkti jauniausias
ir vyriausias varžybų dalyviai, nugal÷tojai ir prizininkai apdovanoti taur÷mis, medaliais.
Absoliučiais nugal÷tojais tapo olimpiet÷ Renalda Kergyt÷ iš Šiaulių ir pakruojietis Marius
Diliūnas.
„Cunami“ karate sporto klubas, bendradarbiaudamas su sporto centru, „Atžalyno“
gimnazijos sporto sal÷je vykd÷ tarptautinį karate seminarą, kurį ved÷ septyniskart pasaulio ir
Europos čempionas, Anglijos rinktin÷s treneris Weine Otto. Seminare dalyvavo apie180 dalyvių iš
Lietuvos, Latvijos, Rusijos. Lapkričio m÷nesį sporto centro sal÷je vyko tradicinis šalies klubų
karate turnyras „Cunami“ klubo prizams laim÷ti. Vykdydamas Vietos veiklos grup÷s „Pakruojo
rajono partneryst÷“ projektą, klubas įsigijo karate tatamius ir tai, matyt, pritrauk÷ rekordinį dalyvių
skaičių – varžybose dalyvavo virš 200 dalyvių.

Kartu su BMK „V÷jas“ surengtos tradicin÷s b÷gimo varžybos „Aplink Linkuvą“. Taip pat
Linkuvos miesto švent÷s metu organizuotos 3x3 gatv÷s krepšinio varžybos.
Kartu su Pakruojo sveikatos biuru, Švietimo skyriumi, Vaiko teisių apsaugos tarnyba
organizuoti renginiai: „Kai mūsų širdys plaka išvien“ (krepšinio 3x3 varžybos), „Sveikuolių
sveikuoliai“.
Liepos 21 dieną pad÷ta surengti 3x3 krepšinio varžybos jaunimo sąskrydyje „Jaunime,
prisimink ir išbandyk senuosius amatus“.
D÷l l÷šų stokos nebuvo organizuotos rajono seniūnijų varžybos, o finalin÷se Lietuvos
seniūnijų varžybose pareišk÷ norą dalyvauti ir nuvyko Pakruojo seniūnijos šaškininkų komanda.
Sporto metodininkai dirba Linkuvos, Žeimelio, Pašvitinio, Klovainių, Guostagalio,
Rozalimo seniūnijose.
Rajono pirmenybių nugal÷tojai ir prizininkai:
Krepšinio pirmenybių r÷m÷jais v÷l tapo AB „Dolomitas“. Varžybose dalyvavo 14
komandų, sužaista daugiau nei 100 rungtynių, kuriose dalyvavo virš 220 dalyvių. Nugal÷tojų
vardus iškovojo Pakruojo „Senegal“, II vieta teko Lygumų ŽŪB, III vieta – komandai
„Klovainiai“. Be to, pirmą kartą įsteigta ir mažoji krepšinio taur÷, d÷l kurios varž÷si į šešetuką
nepatekusios komandos. Mažosios taur÷s nugal÷tojais tapo komanda „Mukas“, antri liko
„Bardiškiai“, treti – „Alytukas“. Komandos apdovanotos mažosiomis AB „Dolomitas“ taur÷s
turnyro taur÷mis, medaliais.
Tinklinio pirmenyb÷se dalyvavo 7 komandos, jos varž÷si d÷l Pakruojo ūkininkų kredito
unijos įsteigtų prizų. I vietą iškovojo „Pakruojo parketas“, II – „Linkuva“, III – „Kredito unija“.
Rugs÷jo m÷nesį krepšinio m÷g÷jų pageidavimu surengtas „Kredito unijos“ taur÷s turnyras.
Taur÷ bus pereinamoji ir pirmą kartą taurę iškovojo SPK „Senegalas“. Turnyre dalyvavo 8
komandos.
Iš viso Sporto centre 2012 m. surengtos 29 varžybos (lygos, festivaliai, turnyrai), kuriose
dalyvavo apie 3000 dalyvių, 2 „Sportas visiems“ renginiai – 50 dalyvių, klubai sureng÷ ar
dalyvavo 53-jose varžybose, kurios pritrauk÷ apie 1500 dalyvių, daugiau kaip 200 dalyvių
dalyvavo 16 „Sporto visiems“ renginių.
V. Teikiamos paslaugos, materialin÷ – sportin÷ baz÷
Rajono sporto baz÷s:
• Sportinis kompleksas Statybininkų gatv÷je (sporto, treniruoklių, gimnastikos sal÷s, šaškių ir
šachmatų klubas, biliardo, stalo teniso patalpa).
• Miesto stadionas (pagrindin÷, atsargin÷ aikšt÷s, dirbtin÷s dangos aikštel÷, tinklinio aikštel÷s,
b÷gimo takai, lengvosios atletikos sektoriai).
• BMX dviračių kroso trasa.
• „Atžalyno“ gimnazijos sporto sal÷ (pagal panaudos sutartį suteikta Sporto centrui).
• Bendrojo lavinimo mokyklų, bendruomenių sal÷s –10, futbolo aikšt÷s –11, krepšinio aikštel÷s
– 12, tinklinio aikštel÷s – 10.
Pabaigtas įrengti pagalbinis pastatas miesto stadione, skirtas sportininkams, teis÷jams,
varžybas aptarnaujančiam personalui, svečiams.
Sporto centro transportas: 16 ir 17 vietų mikroautobusai, 7 vietų vienatūris Mersedes Benz
Vitto, vienatūris VW Caravele (automobilis priskirtas BMX sportininkams). Automobiliai jau
gerokai nusid÷v÷ję, reikalingas atnaujinimas.
Reiktų renovuoti BMX dviračių kroso trasą – sutvarkyti trasos posūkius (įrengti specialią
dangą) ir įsigyti naują starto paleidimo mechanizmą. Stadione reikia atnaujinti b÷gimo takus,
sektorių dangą. Sporto centro sal÷je (Statybininkų g. 3) būtina sutvarkyti aerobikos sporto sal÷s
grindų dangą.

Direktorius
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