puslapis

Taurages r. ZygaiZiq gimnazija
(Pareitkejo pavadinimas)

Sporto inventoriaus ir jrangos jsigijimas
(Fondo letomis remiama veiklos sritis)

2. PROJEKTO APRAgYMAS
2.1. Projekto pavadinimas
'

Sporto inventoriaus ir frangos isigijimas

2.2. Projekto jgyvendinimo laikotarpis
Projekto pradtia: 2017 m. kovo men.] d. Projekto pabaiga: 2017 m. gegutes men. 31d. Planuojama isigyti universalia
LED §vieslente sporto saleje. Numatomas gios frangos naudojimo laikotarpis - 5 metams.

2.3. Projekto tikslas
Prisidesime, kad ZygaiCiq gimnazijoje organizuojamos bendruomenes, rajonines bei tarpzonines var2ybos butt!
patrauklesnes. Sieksime kokybigkesnio sportiniq vartybq teisejavimo.

2.4. Projekto uidaviniai
Isigyti sporto salei universaliq LED gvieslentg.

2.5. Trumpas projekto esmes apragymas
Zygaidiq gimnazijos bendruomenes mokiniai yra nuolatiniai sporto rengini9 dalyviai. Esame 2015-2016 mokslo meta
rajono kaimo vietoviq molcyklq sportiniq taidyniq nugaletojai. 2015-2016 m.m. Lietuvos mokyklq taidyniq kaimo
vietoviq gimnazijq, viduriniq mokyklq sporto gakti rezultatq suvestineje esame 16 vietoje tarp 92 Lietuvos mokyklq.
Dalis organizuojamq vartybq galotq vykti man! gimnazijoje, tadiau irangos trukumas neleidtia to vykdyti. Sis projektas
igspres sportinio inventoriaus isigijimo problemq, jo atnaujinimo galimybes. fsigijus universaliq LED gvieslente,
gimnazijos sporto saleje galetume organizuoti daugiau sporto rengini9, rajoniniq, zoniniq, tarpzoniniq vartybq.

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
Sis projektas skirtas gimnazijos mokomajai sportinei bazei amaujinti. Sporto sale ir ailcgtynu naudojasi gimnazijos
bendruomene (272 mokiniai) ir 2ygaidiq senianijos bendruomene (700 gyventojq). Vyksta ugdymo procesas,
neformalus ugdymas,vartybos, sporto gventos, ivairas 2ygaial bendruomenes ir seniunijos renginiai bei gventos. Taip
pat rajoniniai sporto renginiai. Vyks zonines ir tarpzonines vartybos: krepginio, kvadrato vartybos; kaimiglm molcyklq
krepginio lygos vartybos "Minijos nafta" taurei laimeti, rajonines kaimo vietoviq sales futbolo ir tinklinio vartybos,
rajonines kaimo vietoviq krepginio vartybos, rajonine kaimo vietoviq finalities kvadrato vartybos. Taip pat
organizuosime draugigkas krepginio, futbolo, tinklinio vartybas. Dalyviq amtiaus intervalas nuo 7 iki 60 merit.

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda jgyvendinus projektq
isigijus universaliq LED gvieslente, kuri skirta
sporto vartybq rezultatq, tokiq kaip futbolas, lcrepginis, lauko
tenisas, tinklinis, rankinis, regbis, tenisas, beisbolas ir pan. atvaizdavimui, toliau dalyvausime ir organizuosime 2ygaiditi
gimnazijos sporto saleje rajonines, tarpzonines, zonines vartybas. Sudarius kolcybigkesng aplinkq suteiksime galimybe
saugiai siekti asmeninit4 sportiniq rezultatq bei skatinsime aktyvq. jaunimo utimtuma.

2.8. Projekto testinumas
Sis projektas nera vykdytas anksdiau. Numatomas tolimesnis gio projekto testinumas, pletojimas bei vystymas, kuris
skatins bendruoments fizini alctyvumq.

Viso projekto suma (Eur):

1 700,00

Pragoma is fondo suma (Eur):

1 600,00

