VIETOS PROJEKTO „FIZINIO AKTYVUMO IR TURININGO UŽIMTUMO
SKATINIMAS TARP VIETOS BENDRUOMENöS GYVENTOJŲ“
PRISTATYMAS

Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos vietos projektas „Fizinio aktyvumo ir turiningo
užimtumo skatinimas tarp vietos bendruomen÷s gyventojų“ įgyvendinamas pagal Panev÷žio rajono
vietos pl÷tros strategijos “Panev÷žio rajono vietos pl÷tros strategija 2007-2013 m.” I prioriteto 1.2.
priemonę „Kaimo atnaujinimas ir pl÷tra“.
Projekto paraišką s÷kmingai pareng÷ ir pateik÷ vertinimui (2011-01-13) Direktoriaus įsakymu
sudaryta darbo grup÷:
1. Vaidas Pocius – direktorius (pirmininkas, projekto vadovas);
2. Rasa Vyšniauskien÷ – lietuvių kalbos vyr. mokytoja;
3. Kęstutis Kavaliauskas – direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams;
4. Julija Kačinskien÷ – vyr. Buhalter÷ (projekto finansinink÷);
5. Sigita Rudien÷ – kūno kultūros mokytoja metodinink÷;
6. Bronislava Kristina Basakirskien÷, kūno kultūros, etikos mokytoja metodinink÷.
Ta pati darbo grup÷ projektą administruoja bei įgyvendina.
Projekto tikslas – suremontuoti Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijoje esančias
nenaudojamas patalpas ir pritaikyti jas vietos gyventojų poreikiams sukuriant patogią ir kokybišką
aplinką, padidinant gyvenamosios aplinkos patrauklumą, mažinant atskirtį tarp kaimo ir miesto
gyventojų.
Projektą koordinuoja Panev÷žio rajono vietos veiklos grup÷.
Projektą prižiūri Nacionalin÷ mok÷jimo agentūra prie Žem÷s ūkio ministerijos.
Projekto partneris – Panev÷žio rajono savivaldyb÷.
Projekto įgyvendinimo pradžia – 2011-08-29, planuojama pabaiga – 2012-03-31.
Finansavimo šaltiniai – ES struktūriniai fondai ir Lietuvos Respublikos valstyb÷s biudžetas.
Bendra vietos projekto vert÷ – 98 153 Lt (iš jų 8 255 Lt įnašas natūra – nekilnojamojo turto
vert÷):
1. Įsigytas viešinimo stendas, skirtas pateikti informacijai apie vietos projekto įgyvendinimą ir
rezultatus (242 Lt).
2. Projekto l÷šomis (64 996 Lt) renovuotos patalpos (bendras plotas – 71 m2) – dalis buv.
katilin÷s (treniruoklių sal÷) ir koridorius prie sporto sal÷s (gimnastikos sal÷) – ir pritaikytos fiziniam
aktyvumui bei turiningam užimtumui tarp vietos bendruomen÷s gyventojų.
3. Už projekto l÷šas (24 660 Lt) bus nupirktas sportinis inventorius: 6 daugiafunkciniai
treniruokliai (treniruoklis-dviratis, 2 multifunkcin÷s-j÷gos stakl÷s, b÷gimo takelis, pilvo preso
treniruoklis lankas, j÷gos suolelis su 2 grifais), 15 svorių (1,25-20 kg), 80 svarmenų (1-4 kg), 4
čiužiniai, 7 apsauginiai kilim÷liai.
Projekto rezultatas – patalpos ir inventorius bus naudojami kūno kultūros pamokų,
neformaliojo ugdymo užsi÷mimų metu, vyks fizinio aktyvumo užsi÷mimai vietos bendruomen÷s
nariams pagal poreikį.
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