
                                                                                                ORIGINALAS    

          

Šiaulių rajono savivaldybės kūno kultūros ir 

sporto projektų rėmimo tvarkos aprašo 

1 priedas 

 

 

(Šiaulių rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto projektų finansinei paramai gauti 

pateikiamos paraiškos forma) 

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS IR SPORTO PROJEKTŲ RĖMIMO 

KONKURSUI PARAIŠKA 

 

Šiaulių rajono savivaldybės Švietimo ir kūno kultūros ir 

sporto programos lėšomis remiama veikla  
Pažymėkite X 

Sporto tarybos nustatytų prioritetinių sporto šakų sportinio 

meistriškumo ugdymas, sportininkų pasirengimas ir dalyvavimas 

Lietuvos čempionatuose, taurės ir lygų varžybose bei 

tarptautiniuose renginiuose 

Sportinių 

žaidimų 

komanda 

□ 

Individuali 

sporto šaka 

arba komanda 

□ 

Sporto šakos plėtotė, masinis sportas, sporto renginių įvairovė, 

neįgaliųjų sportas ir sveikatingumas, šalies bei Savivaldybės 

sporto varžybų ir renginių organizavimas 
x 

 

 

________________,,Vanduo- geras draugas“______________________ 
(projekto pavadinimas) 

 

I. PAREIŠKĖJO DUOMENYS 

1.1. Pareiškėjo rekvizitai Pareiškėjo pavadinimas Šiaulių r. Meškuičių lopšelis-darželis 

Įmonės kodas 190084586 

Teisinė forma Biudžetinė įstaiga 

Atsiskaitomoji sąskaita, 

banko pavadinimas, 

banko kodas 

LT1 

34010044200975767 

Bankas- Luminor Bank AB  

Banko kodas - 40100 

Buveinės adresas, pašto 

indeksas 

Stoties g. 1, Meškuičių miestelis, 

Meškuičių seniūnija, LT-81442 Šiaulių 

rajonas 

Tel.  841 37 05 46 

Faksas - 

El. p. adresas meskuiciudarzelis@gmail.com 

1.2. Atsakingasis asmuo 

(organizacijos vadovas) 
Vardas, pavardė Sigita Užkuraitienė 

Darbovietė, pareigos 
Šiaulių r. Meškuičių lopšelis-darželis, 

direktorė 

Tel.  841 37 05 46 

El. p. adresas meskuiciudarzelis@gmail.com 

1.3. Kontaktinis asmuo 

(projekto vadovas) 

 

Vardas, pavardė Reda Skėrytė 

Darbovietė, pareigos 

Šiaulių r. Meškuičių lopšelis-darželis, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

priešmokyklinio ugdymo pedagogė 

Tel.  841 37 05 46 

El. p. adresas meskuiciudarzelis@gmail.com 

mailto:meskuiciudarzelis@gmail.com
mailto:meskuiciudarzelis@gmail.com


1.4. Kiti projekto 

vykdytojai (fiziniai ir 

juridiniai asmenys) 

Vardas, pavardė / 

Pavadinimas 

Erika Dargužienė 

 

Darbovietė, pareigos 

Vadovas 

Šiaulių r. Meškuičių lopšelis-darželis, 

auklėtoja 

Tel.  841 37 05 46 

El. p. adresas meskuiciudarzelis@gmail.com 

1.5. Finansininkas 

(projekto buhalteris) 

Vardas, pavardė Ona Dagienė 

Darbovietė, pareigos Šiaulių r. Švietimo paslaugų centras 

Tel.  841 59 82 49 

El. p. adresas ona.dagiene@siauliuraj.lt 

 

 

II. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ 

 

2.1. BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ  

Prašoma paramos suma 
200 Eur 

Visa projekto suma 250 Eur 

Projekto įgyvendinimo vieta 
Šiaulių r. Meškuičių lopšelis-darželis ir 

Šiaulių plaukimo mokykla ,,Delfinas“. 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 
Nuo  2018 m. gegužės 1 d. iki   

2018 m. spalio 31 d. 

Projekto dalyvių tikslinė grupė ir jų skaičius 
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikai – 20.  

Partneriai ir jų vaidmuo projekte  

 

2.2. PROJEKTO TURINYS 

2.2.1. Projekto aprašymas  

(Glaustai, iki 1 000 spaudos ženklų, aprašykite problemą, kurią sieks spręsti projektas, kiek ir kaip 

ji aktuali, jūsų organizacijos vaidmuo sprendžiant problemą, laukiami rezultatai, nurodykite 

projekto vykdymo vietą, pobūdį, trukmę, dalyvių tikslinę grupę ir skaičių, planuojamą veiklą ir 

pagrindinius taikomus metodus. 

Vanduo – būtinas kiekvieno organizmui. Gerti vandenį vaikai pratinami kasdien. Ne mažiau 

svarbios ir vandens procedūros - pradėti mokyti plaukti vaikus reikia nuo mažens, nes suformuotas 

plaukimo įgūdis išlieka visam gyvenimui. Statistikos duomenimis maždaug du trečdaliai 

šiuolaikinių vaikų yra paliegę ir silpni, o plaukimas, kaip sporto šaka, – vienas geriausių būdų 

stiprinti sveikatą, grūdinti organizmą, didinti pasitikėjimą savimi ir kt. 

2017 metais parengėme projektą ,,Vanduo – sveikatos šaltinis“ ir gavome Šiaulių rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosioms programoms finansavimą. Projekto 

metu lopšelio-darželio ugdytiniai 5 kartus vyko į  Šiaulių plaukimo mokyklą ,,Delfinas“. 

Vadovaujant treneriui projekto dalyviai priprato prie vandens aplinkos, atliko plaukimo pratimus, 

mokėsi saugiai elgtis vandenyje. Projekto dalyviai džiaugėsi plaukimo pamokėlėmis, įgijo žinių ir 

įgūdžių, o jų tėvai pageidavo, kad šis projektas būtų tęstinis, nes plaukimas – ne tik maloni, bet ir 

organizmą grūdinanti sporto šaka. 

Projektą vykdysime lopšelyje-darželyje ir  Šiaulių plaukimo mokykloje ,,Delfinas“, 

vadovaujantis pasirašyta bendradarbiavimo sutartimi. Projekto dalyviai 10 kartų dalyvaus 

plaukimo vadovaujant treneriui pamokose. Planuojamas projekto vykdymo laikas -  2018 m. 

gegužės ir spalio mėn. 

Birželio mėn. organizuosime sporto pramogą ,,Smagūs žaidimai su vandeniu“. Mažuose,  

pripučiamuose baseinuose lopšelio-darželio kieme žaisime naudingus, skatinančius 

atsipalaidavimą, suteikiančius energijos, pozityvių emocijų ir pojūčių žaidimus su vandeniu. 

mailto:meskuiciudarzelis@gmail.com


 

 

2.2.2. Projekto tikslas 

(Tikslas turi būti aiškus ir konkretus, sprendžiantis problemą ir pasiekiamas.)  

Padėti vaikams išsiugdyti plaukimo įgūdžius, suteikti saugaus elgesio vandenyje ir prie 

vandens žinių. 

 

 

2.2.3. Projekto uždaviniai, veiklos, rezultatai 

(Nurodykite konkrečius ir išmatuojamus uždavinius šiam tikslui pasiekti, realias ir 

įgyvendinamas veiklas bei pamatuojamus rezultatus.) 

Eil. 

Nr. Projekto uždaviniai Projekto veiklos Veiklų vykdymo 

laikotarpis 

1. Sudaryti sąlygas vaikams 

mankštintis vandenyje, 

mokytis plaukti baseine. 

Išvykos į Šiaulių plaukimo mokyklą 

,,Delfinas“. 

Gegužės mėn. 

Spalio mėn. 

2. Supažindinti su saugaus 

elgesio vandenyje 

taisyklėmis. 

Mokymas ir nuolatinis priminimas. Gegužės mėn. 

Spalio mėn. 

3. Organizuoti mankštas 

vandenyje, plaukimo 

pamokėles, pratybas 

baseine. 

Mankštos vandenyje, plaukimo 

pamokėlės, pratybos Šiaulių plaukimo 

mokykloje ,,Delfinas“. 

Gegužės mėn. 

Spalio mėn. 

4. Organizuoti sporto 

pramogą. 

Sporto pramoga ,,Smagūs žaidimai su 

vandeniu“ 

Birželio mėn. 

5. Viešinti projektą. Aprašyti, fotografuoti projekto veiklas. 

Informaciją patalpinti internetiniame 

lopšelio-darželio tinklalapyje, 

spaudoje. 

Gegužės mėn. 

Spalio mėn. 

 

 

2.2.4. Projekto rezultatai, nauda ir tęstinumas 

(Aprašykite, koks poveikis numatomas projekto dalyviams, vietos bendruomenei, Šiaulių rajono 

savivaldybei, kokios galimybės užtikrinti ilgalaikį poveikį bei tęstinumą.) 

Šio projekto dalyviai nebebijos ir pripras prie gilesnio vandens, išmoks plūduriuoti, pradės mokytis 

plaukti ir žinos, kad vandenyje reikia elgtis saugiai, ramiai. Sustiprės jų fizinė ir psichinė sveikata. 

Vaikai patirs teigiamų emocijų. Galimas šio projekto tęstinumas, gavus finansavimą iš projektinių 

lėšų, iš lopšelio-darželio mokinio krepšelio lėšų. Galbūt plaukimu susidomės tėvai ir jie patys 

vežios savo vaikus į plaukimo mokyklas.   

 

2.2.5. Projekto informacijos sklaida 

(Nurodykite informacijos sklaidos būdus ir priemones, kaip ir kada planuojama viešinti projektą.) 

Informacijos sklaida lopšelio-darželio internetinėje svetainėje, miestelio bendruomenės 

laikraštyje ,,Meškuitietis“ ir kt.  

 

 

 

 

 

 

 

 



III. PROJEKTO IŠLAIDOS IR PAGRINDIMAS 

 

Nr. Išlaidų rūšis 

Išlaidų 

detalizavimas 

(išvardinti 

visas išlaidų 

rūšis) 

Reikaling

a suma 

projektui 

įgyvendin

ti 

Lėšos 

iš kitų 

šaltinių 

Prašomas rėmimo lėšų 

suma iš Savivaldybės 

Iš 

viso 

Ketvirčiai 

I II 

I

I

I 

IV 

I 
Administracinės 

išlaidos 
        

1  

Kopijavimo, 

diplominis 

popierius, 

organizacinėms 

projekto 

reikmėms 

(kvietimai, 

skelbimai, 

diplomai ir kita). 

20.00 Eur   

   20.00 

Eur 

II 

Projekto 

vykdymo 

išlaidos 

    
    

1  

Vandens 

pramogos 

baseine 

97.50 Eur    
 58.50 

Eur 

 39.00 

Eur 

2  

Kelionė į 

Šiaulių 

plaukimo 

mokyklą 

,,Delfinas“ 

82.50 Eur    

 51.50 

Eur 

 31.00 

Eur 

3  

Vandens žaislai 

sporto 

pramogai 

50.00 Eur 
50.00 

Eur 
 

    

 Iš viso:  250.00 Eur 
50.00 

Eur 
 

 110.00  

Eur 
 90.00 

Eur 

 

 

IV. TEIKIAMI DOKUMENTAI 

 

Eil. 

Nr. 
Dokumento pavadinimas 

Vieno 

egzemplioriaus 

lapų skaičius 

1 Projekto Paraiška (1 originalas ir 1 e. paraiškos kopija) 5 lapai 

2 Projekto teikėjo registracijos pažymėjimo kopija (1 egz.) 1 lapas 

3 Projekto teikėjo įstatų kopija (jei Pareiškėjai teikia Paraišką pirmą 

kartą arba yra pakeisti organizacijos įstatai) (1 egz.) 

7 lapai 

4 Projekto vadovo gyvenimo aprašymas (1 originalas) 2 lapai 

5 Bendradarbiavimo sutarties (jeigu projektas vykdomas su partneriais) 

kopija (vienos sutarties 1 egz.) 

nepateikta 

6 Garantinis (-iai) raštas (-ai) (jeigu gautas projektui finansavimas iš kitų 

šaltinių) 

nepateikta 

 



 

V. PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA 

 

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad: 

- visa pateikta informacija šioje Paraiškoje ir jos prieduose yra teisinga; 

- šis projektas bus įgyvendinamas taip, kaip nurodyta šioje Paraiškoje ir jos prieduose.  

Įsipareigoju informuoti Šiaulių rajono savivaldybės administraciją apie bet kokius pasikeitimus 

vykdant projektą. 

 

 

 

Pareiškėjo vadovas  ____________________  ________________________ 

A. V.                    (parašas)                      (vardas, pavardė)  

 

 

 

Projekto vadovas ____________________  _________________________
                      (parašas)                      (vardas, pavardė) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


