L AISVALAIKIS

IR SPORTAS

LUOKËS SPORTO
KLUBAS
P ARENGË M I N D A U G A S M I N G Ë L A
Nuotraukos Rido Bieliajevo, Donato Limonto ir
Inesos Bielskytës

Kuriant draugiðkà kaimo aplinkà, siekiama visiems Luokës seniûnijos gyventojams sudaryti palankias sàlygas atskleisti savo
pomëgius, taip pat ir ir gebëjimus spor to srityje. Tuo tikslu 2013 m.
kovo 21 d. buvo ásteigta asociacija „Luokës spor to klubas“. Pagrindiniai klubo tikslai, kaip skelbiama jo interneto svetainëje http:/
/www.luokessportas.lt/, yra: vienyti spor tu uþsiimanèius bei sportà mëgstanèius asmenis, siekianèius laisvu nuo darbo ir mokslo
laiku uþsiimti spor tu; propaguoti sportinæ veiklà, bendrauti su kitø
seniûnijø ir rajonø sportininkais; organizuoti ir dalyvauti ávairiø sporto ðakø varþybose; inicijuoti visø amþiaus grupiø þmoniø dalyvavimà rajono ir respublikos spor to klubø veikloje; plëtoti ryðius su
Lietuvos spor to federacijomis, spor to ir kitomis sportinæ veiklà
plëtojanèiomis organizacijomis; atstovauti Klubo narius vietos savivaldos ir valstybës institucijose bei ástaigose; dalyvauti respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose, ávairiø programø konkursuose, siekiant gauti finansinës paramos klubo veiklai; ypatingà
dëmesá skir ti alkoholio, tabako ir narkotiniø medþiagø var tojimo
prevencijai, jaunimo uþimtumui, siekiant kad maþëtø nusikalstamumas. Klubas padeda spræsti ir uþimtumo problemas.
Didelis dëmesys skiriamas labiausiai socialiai paþeidþiamoms gyventojø grupëms, tarp jø ir vaikams. Pastariesiems
suteikiamos nemokamos spor to pamokos, sudaromi paþangûs
treniruoèiø ciklai. Didelis dëmesys skiriamas ir sveiko gyvenimo bûdo propagavimui.
Seniûnijoje organizuojamos sporto ðventës visada pritraukia
ne tik miestelio, bet ir aplinkiniø vietoviø gyventojus, skatina á gimtàjá kraðtà sugráþti studentus ir kitus svetur iðvykusius luokiðkius.
Luokëje tradicinës yra jëgø, uþimtumo ir sumanumo iðbandymo varþybos, daugelis kitø sporto rungèiø bei varþybø.
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Paskutiniais metais ágyvendintas Luokës bendruomenës inicijuotas, kartu su Luokës gimnazija vykdytas projektas, kurio metu
gimnazijos stadione buvo árengta nauja krepðinio aikðtelë.
Luokës spor to klubui vadovauja luokiðkis Donatas Limontas.
Aktyvus klubo veikloje Airijoje gyvenantis Ridas Bieliajevas, klaipëdiðkis Vytautas Klimas (jis yra baigæs Luokës vidurinæ mokyklà,
padovanojo pastatà, kuriame plëtojama klubo veikla), luokiðkiai
Daiva Pociûtë, Algirdas Klimas, Audrius Januðas, Rièardas Ðkultinas ir daugelis kitø.
Informatyvi klubo interneto svetainë. Joje iðsamiai pristatomi
organizuojami sporto renginiai ir luokiðkiø sporto komandos.
Krepðinio jaunuèiø ir jauniø komandos atstovauja miestelio mokyklos garbæ ávairiuose Telðiø rajono moksleiviø turnyruose. Luokës miestelio vyrø krepðinio rinktinë dalyvauja dviejuose pagrindiniuose kasmetiniuose turnyruose: Telðiø rajono kaimo seniûnijø
krepðinio pirmenybëse ir Telðiø rajono pirmenybëse. Krepðinio entuziastai daþnai dalyvauja ir ávairiose gatvës krepðinio (3x3) turny(Nukelta á 95 p.)

Luokës sporto ðventës (2015 m.) akimirkos. Nuotraukø autoriai (ið kairës): Ridas Bieliajevas ir Inesa Bielskytë
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