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Projekto tikslas Įrengti Švenčionių rajono bendruomenei tinkamai pritaikytą sporto erdvę, 

užtikrinti saugias sportinių erdvių sąlygas ir platesnes galimybes 

bendruomenės fiziniam lavinimui, maksimaliam užimtumui, skatinti 

bendruomenės fizinį aktyvumą, sudaryti galimybes bendruomenės nariams 

labiau pažinti vieniems kitus vykdant bendras veiklas, sportinius renginius, 

tokiu būdu skatinant vaikų, jaunimo, suaugusiųjų ir sporto klubų fizinį 

aktyvumą, aktyvų laisvalaikio praleidimą ir sporto plėtrą. 

Projekto uždavinys (-iai) Projekto uždaviniai: 

1. Įrengti lauko treniruoklių, gimnastikos įrenginių sporto aikštelę bei 

įsigyti kitą sportinį inventorių.  

2. Fizinio aktyvumo veiklų organizavimas vaikams, jaunimui, 

suaugusiems, senjorams ir visai rajono bendruomenei.  

3. Skatinti, viešinti ir populiarinti bendruomenės fizinio aktyvumo formas. 

 

Vaikų, jaunimo, suaugusiųjų ir senjorų fizinis išsivystymas, emocinės savybės, sveikatos 

stiprinimas ženkliai priklauso nuo fizinio aktyvumo ir judėjimo. Tačiau fizinio aktyvumo stoka, kaip 

ypač aktuali problema, išryškėjo globaliai mažėjant gyventojų fiziniam aktyvumui visose amžiaus 

grupėse. Vienas svarbiausių veiksnių, skatinančių bendruomenės fizinį aktyvumą, yra neformalus 

fizinis aktyvumas, žaidimai lauke, juos supanti fizinė aplinka bei infrastruktūra. Todėl įgyvendinę šį 

projektą ir įvykdę jame numatytas veiklas sudarėme galimybę mokyklos vaikams, jaunimui, 

suaugusiems, senjorams ir visai bendruomenei oriai ir komfortiškai sportuoti lauke. Sportinės erdvės 

atnaujinimas mokyklos teritorijoje prisidėjo prie visų amžiaus grupių vaikų, jaunimo, suaugusiųjų ir 

visos bendruomenės fizinio aktyvumo skatinimo, iš dalies išsprendė tiek pačios mokyklos, tiek ir viso 

rajono vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų užimtumo problemas. 

Įgyvendinę visas veiklas pasiekėme pagrindinį tikslą – įrengę Švenčionių rajono bendruomenei 

tinkamai pritaikytą sporto erdvę, užtikrinome saugias sportinių erdvių sąlygas ir platesnes galimybes 

bendruomenės fiziniam lavinimui, maksimaliam užimtumui, fiziniam aktyvumui, sudarėme galimybes 

bendruomenės nariams labiau pažinti vieniems kitus vykdant bendras veiklas, sportinius renginius, 

paskatinome vaikų, jaunimo, suaugusiųjų ir sporto klubų fizinį aktyvumą, aktyvų laisvalaikio 

praleidimą ir sporto plėtrą.  

Džiaugiamės, kad bendromis pastangomis su projekto partneriu – Švenčionių rajono sporto 

centru – tikslą pasiekėme su kaupu.... 
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KELIOS AKIMIRKOS IŠ VEIKLŲ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įgyvendinant projekte numatytas veiklas buvo įsigyti futbolo vartai, lauko treniruokliai ir gimnastikos įrenginių 

komplektas. Kad gimnastikos įrenginių aikštelė būtų komfortiška, saugi naudojimui bei estetiškai graži, 

savivaldybė savo lėšomis nusprendė įrengti ir aikštelei pritaikytą pagrindą. 

Futbolo varžybos tarp futbolo 

klubų 

Futbolo varžybos tarp mokyklų 

Mokymai / paskaitos gyvenamosios 

vietovės bendruomenei Mokymai / paskaitos vaikams 

Futbolo treniruotės / užsiėmimai ikimokyklinio amžiaus vaikams (amžius 4–7 metai) bei draugiškos futbolo 

varžybos tarp ikimokyklinio amžiaus vaikų 

Futbolo treniruotės / užsiėmimai vaikams (amžius 6–10 metų) bei  draugiškos futbolo varžybos tarp pradinių 

klasių mokinių 

Džiugu, kad mažiesiems rajono gyventojams taip patiko futbolo užsiėmimai, kad 

vedami jų norų ir prašymų organizavome draugiškas futbolo varžybas tarp pačių rajono 

mažiausiųjų ir vyresnių klasių mokinių. Atvėsus orams varžybas teko perkelti į sporto 

salę, tačiau tai suteikė dar didesnę laisvę dalyviams, kadangi galima buvo nusimesti 

striukes, šiltas kepures ir užsiimti sportu laisvai iš visos širdies... 

 



 

 

 
 


