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Šakių jaunimo kūrybos ir sporto centras
- sporto, sveikatingumo bei poilsio oazė

Šakių jaunimo kūrybos
ir sporto centras nuo
pat projekto įgyvendinimo pradžios tapo ne
tik rajono, bet ir aplinkinių miestų bei rajonų
traukos centru. Iškart
buvo paneigti skeptikų
nuogąstavimai, kad
Šakiams toks objektas
nereikalingas.
Šakių jaunimo kūrybos
ir sporto centras – sudėtinė, beveik ketverius metus
įgyvendinto projekto dalis.
Pirmiausiai buvo pastatyta
sporto salė, vėliau statomas
ir įrenginėjamas baseinas.
Šakių rajono savivaldybės administracijos
vykdytas projektas „Šakių
jaunimo kūrybos ir sporto
centro plėtra“ buvo įgyvendintas pagal ES 2007
– 2013 metų Sanglaudos
skatinimo veiksmų programos I prioriteto „Vietinė ir
urbanistinė plėtra, kultūros
paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas
turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonės „Viešosios
turizmo infrastruktūros ir
paslaugų plėtra regionuose“
projektą, kurio vertė 6 mln.
218 tūkst. 554 litai. Būtent
pagal šį projektą ir minėtą
programą prie sporto salės
bei administracinio pastato
buvo įrengtas baseinas.

Lūkesčius pranokęs baseinas nuo pat atidarymo pradžios tapo ne tik rajono, bet ir aplinkinių vietovių traukos
centru.
Vilniaus „Sakalai“, bet ir abejoti ir dvejoti, ar ši salė Jurbarko, Tauragės, Vilka- Pagal Visuomenės sveikatos
Prienų „Rūdupis“. Dėl to ra- Šakiams buvo reikalinga, viškio, Kybartų ar net Kau- biuro įgyvendintą projektą
jono sporto aistruoliai turėjo net nekyla minčių.
no. Lankytojai ne tik mielai baseino teikiamais malogalimybę mėgautis aukšto
plaukioja baseine, bet ir numais bei mankšta vandelygio krepšiniu, išvysti ne Tolimesni užmojai –
kaitinasi pirtyje, atsigaivina nyje mėgavosi ir būsimos
tik Lietuvos, bet ir užsienio baseinas
sūkurinėje vonioje, o vaikai mamos, išreiškusios norą ir
krepšininkus. Sporto centro
Tačiau sporto sale, kaip mielai pliuškenasi vaikiška- toliau tęsti užsiėmimus. Ne
administratorius Robertas minėjome, užmojai nesibai- me „varlinukyje“. Kalbant viena lankytoja akcentavo,
Sakas tuomet kalbėjo, kad gė. 2011 metų vasario 18 apie žmonių srautus, dau- kad tokios galimybės dažnai
būtent to ir norėta. „Lūkes- dieną duris atvėrė ir basei- giausiai lankytojų baseinas neturi net didmiesčiuose
čiai pasiteisino šimtu ir dau- nas, kuris buvo pastatytas sulaukia gruodžio – vasario gyvenančios moterys, o ką
giau procentų. Mes neturime pagal ES 2007 – 2013 metų mėnesiais, o pavasariop jų bekalbėti apie mažus miestikslo iš sporto uždirbti, to- Sanglaudos skatinimo veiks- skaičius mažėja. Darbo die- telius ar provinciją. „Manau,
dėl ir bilietų kaina mažiausia mų programos projektą. „Sė- nomis paslaugas linkusios net neverta kalbėti apie nauLietuvoje. Svarbiausia, kad dint sudėjus koją ant kojos užsisakyti organizacijos, o dą, nes tai seniai akivaizdu.
žmonės eitų, domėtųsi, būtų nieko nebūtų buvę. Reikėjo savaitgaliais teikiamais ma- Pateisino lūkesčius daugiau
populiarinamas krepšinis“, - įdėti nemažai pastangų, kad lonumais dažniausiai naudo- nei šimtu procentu“, - tikino
R. Sakas.
turėtume tai, ką turime. Ant jasi pavieniai asmenys.
lėkštelės niekas neatneša
ir nepaduoda. Pirmiausiai Plaukimo pamokos
Jaunimas džiaugiasi
reikėtų padėkoti savivaldy- pranoko lūkesčius
galimybe likti rajone
bės administracijai. Be jos
2011 metais Šakių jauniŠiuo metu baseine bei
pagalbos apskritai būtų su- mo kūrybos ir sporto centre sporto salėje dirba 17 žmodėtinga išgyventi“, - kalbėjo pradėtos organizuoti plau- nių, tarp kurių ne vienas jaucentro administratorius.
kimo pamokos pranoko bet nas specialistas, besidžiauLietuva, lyginant ją su kokius sporto centro admi- giantis, kad turėjo galimybę
kitomis Europos Sąjungos nistracijos lūkesčius. Šiuo įsidarbinti rajone. „Turėjome
šalimis, pagal baseinų staty- metu jos vedamos aštuo- išskirtinę galimybę likti čia
bą atsilieka 20 kartų. Mūsų nioms grupėms tik, lyginant bei dirbti mėgstamą darbą,
šalyje iš 60 savivaldybių 34 su praėjusiais metais, jose nereikėjo išvykti į užsienį,
išvis nėra jokio baseino. Jau didesnis vaikų skaičius. Iš kaip daug kas daro. Be to,
nekalbant apie kaimyninius viso plaukti mokosi apie 300 nenorėčiau į miestą, tad man
regionus, kuriems Šakiai vaikų. Netgi jurbarkiečiai svarbu, kad gavau darbą
- pavyzdys. Tai, jog toks ne- ne kartą teiravosi, ar tokios Šakiuose ir galėjau čia likti“,
Baseiną noriai lanko įvairaus amžiaus žmonės, vaikams organizuojamos didžiulio susidomėjimo sulauku- didelis miestelis kaip Šakiai, pamokos baseine negalėtų - kalbėjo treneris Paulius
nepaisydamas ekonominio būti vedamos ir jų miesto Puskunigis. Jam pritardama
sios plaukimo pamokos.
sunkmečio ar kitų nesklan- ar rajono mokiniams, tačiau neseniai trenere pradėjusi
dumų sugebėjo savo krašto
teigė R. Sakas. Kad šakiečiai žmonėms pastatyti sporto, pagal esamą užimtumą tokia dirbti Giedrė Zaronskytė
Viskas prasidėjo
neabejingi krepšiniui, paliu- sveikatingumo bei poilsio galimybė net nesvarstoma. džiaugėsi, kad gavusi darbą
nuo sporto salės...
Be to, kaip ir anksčiau, ba- ji jaučiasi pilnaverčiu žmoVisa ko pradžia buvo dijo ne vienerios varžybos, oazę, yra didžiulis pasieki- seine du kartus per savaitę gumi, galinčiu pragyventi,
sporto kompleksas, ati- į kurias susirinko pilnutėlė mas. Todėl tikriausiai ne- vedami stuburo mankštos studijuoti. „Kadangi esame
darytas 2009 m. spalio 5 salė. Kai Šakių salėje su- reikia stebėtis, kad baseinas užsiėmimai, šiais metais seniau sportavę, tad buvę
dieną. Tiesa, salė buvo sitiko Vilniaus „Sakalai“ nuolat sulaukia lankytojų iš pradėta kūdikių mankšta. treneriai dabar yra kolegos.
pastatyta ne ES lėšomis, bet ir Kauno „Žalgiris“, bilieSmagu“, - tikino pašnekovė.
būtent nuo jos prasidėjo dar tai į varžybas buvo šluote
Be to, kaip svarstė Paulius ir
platesni užmojai. Pirmiau- iššluoti. Salėje sutalpinta
Giedrė, sporto centro naudą
siai čia pradėjo veikti visus tūkstantinė minia, „Sakapajuto ne tik jie, bet ją gauna
ES
struktūrinių
fondų
parama
Lietuvai,
lų“
sirgaliai
įsikūrė
net
ant
reikalavimus atitinkančios
lankytojai. Kinezitera2007–2013 m. sieksianti 23 mlrd. litų, irpeutė
sporto bei treniruoklių sa- metalinių konstrukcijų ir
Agnė Stanislovaitytė
lės. Nuo pirmųjų dienų čia balkone, tačiau daugelis
teikiama
pagal
Lietuvos
2007–2013
m.
kalbėjo, kad ypač svarbu,
norinčiųjų
visgi
į
varžybas
vyko badmintono, krepšakiečiai ir miesto sveES struktūrinės paramos panaudojimo jog
šinio, teniso varžybos, o nepateko. Saugumą ir tvarką
čiai
turi galimybę sveikiau
esant poreikiui, erdvioje per varžybas ir po jų užtikristrategiją
ir
keturias
veiksmų
programas,
gyventi
bei džiaugtis baseisalėje organizuojami ir no aštuonių apsaugininkų
no
teikiamais
malonumais.
skirtas
strategijai
įgyvendinti.
visuomeniniai renginiai, ir šešių policijos pareigūnų
„Savo sveikata pirmiausiai
komanda.
susitikimai.
Šakių rajone pagal keturias skirtingas turime rūpintis patys. ŠaŠiuo metu salėje taip
Prieš dvejus metus dauveiksmų programas finansuojama 40 kiečiai tokias išskirtines
gelio didesnių miestų nuos- pat netrūksta įvairių sporto
tikrai turi“, - kalvaržybų,
namų
rungtynes
projektų, iš kurių 21 jau įgyvendintas. galimybes
tabai Šakiuose vyko ne tik
bėjo
mergina.
Be jau minėtų
Lietuvos krepšinio, bet ir čia žaidžia Šakių krepšinio
Bendra
projektų
vertė
–
145
mln.
816
specialistų
baseine
treneriais
Baltijos krepšinio lygos klubas „Zanavykas“, šiais
dirba
Algirdas
Banevičius
ir
tūkst. 877 Lt.
varžybos. Jaunimo kūrybos metais startavęs NacionaliAurelijus
Marčiulionis.
ir sporto centre žaidė ne tik nėje krepšinio lygoje. Tad

R.Sakas: „Manau, net neverta
kalbėti apie naudą,
nes tai seniai akivaizdu“.

G. Zaronskytė:
„Visai kitos perspektyvos. Smagu. Be to,
buvę treneriai dabar
yra mūsų kolegos“.

P. Puskunigis:
„Man svarbu, kad
gavau darbą Šakiuose ir galėjau čia likti“.

A. Stanislovaitytė: „Šakiečiai turi
išskirtines galimybes“.

