_____ puslapis

Plungės sporto ir rekreacijos centras
(Pareiškėjo pavadinimas)

Sporto visiems sąjūdžio plėtotė
(Fondo lėšomis remiama veiklos sritis)

2. PROJEKTO APRAŠYMAS
2.1. Projekto pavadinimas
X Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių I etapo organizavmas Plungės rajono savivaldybėje

2.2. Projekto įgyvendinimo laikotarpis
2017 m. balandžio - birželio mėn.

2.3. Projekto tikslas
Siekti, kad rajono gyventojai organizuotai ir sistemingai sportuotų gyvenamosiose vietose.

2.4. Projekto uždaviniai
1. Skatinti sporto visiems plėtrą šalies regionuose, puoselėti kūno kultūrą ir mėgėjų sportą, didinti gyventojų fizinį
aktyvumą.
2. Nustatyti sportiškiausias rajono seniūnijas.
3. Gerinti bendruomenių narių tarpusavio supratimą, toleranciją ir bendradarbiavimą.

2.5. Trumpas projekto esmės aprašymas
Seniunijų žaidynių varžybų organizavimas ir vykdymas skatina gyventojų fizinį aktyvumą ir mėgėjišką sporto plėtrą
regionuose. Seniūnijų žaidynių I etapo metu yra atrenkamos stipriausios rajono seniūnijos kurios turi teisę dalyvauti
zoninėse varžybose ir finaliniame seniūnijų žaidynių etape. Projekte dalyvauja visų rajono seniūnijų gyventojai
sportuojantys savo gyvenamosiuose vietose. Projektą vykdys sporto ir rekreacijos centras, rajono sporto bazėse.
Projekto pagrindinis rezultatas yra pritraukti kuo daugiau seniūnijų gyventojų, kad sportuodami gerintų savo fizinę
būklę ir bendrautų tarpusavyje.

2.6. Tikslinė projekto grupė ir projekto dalyviai
Projektas skirtas visiems rajono gyventojams deklaravusiems savo gyvenamą vietą seniūnijose ir ne jaunesni kaip 20
metų amžiaus. Siekiant skatinti mėgėjų sportą ir apriboti profesionalų bei didelio mestriškumo sportininkų
dalyvavimą, žaidynėse neleidžiama dalyvauti 2016/2017 m. šalies jaunimo ir suaugusiųjų sporto šakų čempionatų,
aukščiausiosios ir I lygos sportininkams. Projekto dalyvių skaičius numatomas apie 124. Iš jų 24 teisėjai ir projekto
vykdytojai, 100 dalyviai sportininkai

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda įgyvendinus projektą
Seniūnijų sporto žaidynių I etape nustatysim stipriausias seniūnijas, kurios turės teisę dalyvauti seniūnijų sporto
žaidynių zoninėse varžybose ir finaliniame etape. Projektas užtikrina rajono seniūnijų aktyvų dalyvaviną rajono ir
Lietuvos sporto žaidynėse ir saktina siekti aukštesnių sporto rezultatų pačiose seniūnijose ir už jos ribų.

2.8. Projekto tęstinumas
Siekiant paskatinti sportas visiems plėtrą ir gyventojų fizinį aktyvumą gyvenamosiose vietose, 2008 - 2016 metais
Lietuvos asociacija "Sportas visiems" vykdė Lietuvos seniūnijų sporto žaidynes, kurias numatoma organizuoti ir
2017 metais. Pagal susiklosčiusią ankstesnių metų tradciją, pirmajį žaidynių etapą savivaldybėse vykdė sporto
padaliniai, todėl tikimės , kad ir toliau skatinsim gyventojų fizinį aktyvumą ir mėgėjišką sporto plėtrą regionuose.

Viso projekto suma (Eur):

2 343,89

Prašoma iš fondo suma (Eur):

1 592,79

