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DĖL REGIONINIO SPORTO INFRASTRUKTŪROS PROJEKTO ĮGYVENDINIMO 

 

 Šiaulių regiono savivaldybės (Akmenės, Joniškio, Kelmės, Pakruojo, Radviliškio, Šiaulių rajonų, 

Šiaulių miesto (toliau – regiono savivaldybės), vadovaudamosi Lietuvos Respublikos regioninės plėtros 

įstatymu, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu „Dėl aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės programos“, atsižvelgdamos į Lietuvos Respublikos bendrojo plano sprendinių projektą, 

siekdamos racionaliai naudoti viešuosius išteklius, efektyviai naudoti ir įveiklinti viešąją infrastruktūrą, 

išnagrinėjo inicijuojamo projekto „Sporto komplekso (regbio / futbolo maniežo) įrengimas“ 

įgyvendinimo poreikį, galimybes ir alternatyvas. Regiono savivaldybės nusprendė, bendradarbiaudamos 

ir kooperuodamos žmogiškuosius išteklius, pastatyti 10 000 kv. m sporto maniežą, sudarysiantį sąlygas 

užtikrinti reikiamą infrastruktūrą, kurios dėka regiono gyventojams padidėtų paslaugų prieinamumas ir 

būtų sumažinta sezoniškumo įtaka futbolo ir regbio sporto šakoms.  

Inicijuojamas projektas užtikrins:  

1) efektyvesnį viešosios infrastruktūros (turto) naudojimą; 

2) aktualių viešųjų paslaugų, tenkinančių regiono gyventojų poreikius ir viešąjį interesą, 

teikimą: fizinio aktyvumo didinimą, laisvalaikio ir sveikatinimo organizavimą, kūno kultūros ir sporto 

veiklos, kaip nusikalstamumo prevencijos ir jaunimo įtraukties didinimo priemonės, skatinimą. 

Atkreipiame dėmesį, kad mūsų šalyje futbolo ir regbio bendruomenė pusę sezono neturi jokių 

galimybių visame Šiaulių regione kokybiškai treniruotis ir dalyvauti įvairaus lygio varžybose. Tik 

šiltuoju metų laikotarpiu vykdomas treniruočių ir varžybų procesas praktiškai netenka prasmės 

individualaus ir techninio pasirengimo prasme. Pasiektas progresas, pastangos ir netgi investicijos neturi 

tęstinumo.  

Planuojamas statyti maniežas yra reikalingas visam Šiaulių regionui. Šiauliuose jau nuo 2014 m. 

savo veiklą vykdo Šiaulių sporto gimnazija, kurioje yra sudarytos galimybės gabiems sportui 

moksleiviams atvykti iš regiono ir kitų šalies savivaldybių. Šiuo metu Sporto gimnazijoje sportuoja 154 

moksleiviai iš Šiaulių regiono ir šalies savivaldybių (t. y. gyvenančių ne Šiaulių mieste), iš kurių 57 

kultivuoja futbolo ir regbio sporto šakas. Šiaulių mieste taip pat veikia futbolo akademija „Šiauliai“, 

Šiaulių regbio ir žolės riedulio akademija, kurios, rengdamos jaunuosius sportininkus, nuolat 

bendradarbiauja su regiono ir šalies sporto centrais, federacijomis. Pažymėtina, kad jaunųjų futbolininkų 

rengimo programa naudojasi Šiaulių miesto ir regiono savivaldybių sporto centrai ir sporto mokyklos, 

kuriose plėtojamas futbolas. 



 
 

Naujo objekto laukia profesionalūs futbolo ir regbio klubai ir per 40 futbolo mėgėjų klubų. Vien 

futbolo ir regbio sporto šakos atstovų visame regione suskaičiuojama per 3 000.  

Šių metų vasario mėnesį Šiaulių miesto savivaldybės administracija pasirašė techninio projekto 

parengimo sutartį, kurios vertė 298,6 tūkst. Eur. Projekto ir kitos reikalingos dokumentacijos parengimą 

planuojama užbaigti 2022 m. pradžioje. Jau šių metų rudenį paaiškės ir tikslesnė maniežo statybos kaina. 

Pažymime, kad visos regiono savivaldybės sutaria, jog įgyvendinus projektą bus galimybė 

naudoti maniežą efektyviausiu būdu. Šis svarbus sporto infrastruktūros objektas bus skirtas regiono 

futbolo ir regbio bendruomenėms.  

 Dėl šiame rašte išdėstytų priežasčių regiono savivaldybės kreipiasi į Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministeriją ir prašo: 

1) įvertinti regiono savivaldybių iniciatyvą ir pateikti savo pasiūlymus ir (ar) rekomendacijas, kad 

būtų pasiektas maksimalus rezultatas; 

2) prisidėti prie projekto įgyvendinimo ir 2022–2023 metais skirti ne daugiau kaip 50 proc.  

reikiamo finansavimo iš valstybės biudžeto; 

3) informuoti, ar reikia pateikti investicijų projektą, ir, jei reikia, tuomet nurodyti jo pateikimo 

laiką.  

Pažymime, kad trūkstamas finansavimas bus užtikrinamas kooperuojant regioninėms 

priemonėms įgyvendinti skirtas Europos Sąjungos ir Šiaulių miesto savivaldybės lėšas. 

  

Akmenės rajono meras                                                                            Vitalijus Mitrofanovas 

 

Joniškio rajono meras                                                                           Vitalijus Gailius 

 

 Kelmės rajono mero pavaduotojas, laikinai einantis mero pareigas              Egidijus Ūksas 

 

Pakruojo rajono meras                                                                                                        Saulius Margis 

 

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorė                                          Jolanta Margaitienė 

 

Šiaulių miesto meras                                                                                                         Artūras Visockas 

 

Šiaulių rajono meras                                                                                                         Antanas Bezaras 

 

 

 

Ieva Džiaugienė, tel.  8-41 383 420, el. p. ieva.dziaugiene@siauliai.lt 

Gintaras Jasiūnas, tel. 8-41 596212, el. p. gintaras.jasiunas@siauliai.lt 
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