
 

 

 

Projektas „Gyvenimui reikia judesio“ bendrai finansuojamas valstybės 

Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-09-20 iki 2024-06-28 

Trukmė 34 mėn. 

Projekto tikslas – suburti įvairaus amžiaus 
bendruomenės narius ir paskatinti juos 
reguliariai sportuoti ne tik projekto vykdymo 
metu, bet ir jam pasibaigus.  

Didinti sportuojančių ir sveikai gyvenančių 
žmonių skaičių, siekiant pagerinti jų laisvalaikį.  

Įsigyti lauko treniruoklius ir vykdyti fizinio 
aktyvumo veiklas.  

 

Projekto tikslinė grupė:  
Švenčionių profesinio rengimo centro (ŠPRC) 
bendruomenė (mokiniai, darbuotojai ir jų šeimos 
nariai) 
Cirkliškio kaimo bendruomenė (vaikai, 
jaunimas, suaugę žmonės,  senjorai). 

 

Numatomos projekto veiklos: 

 Įrengti 12 lauko treniruoklių, skirtų paslaugų ir fizinio aktyvumo gryname 

ore prieinamumui didinti;  

 Pastatyti lauko informacinį stendą su fizinio aktyvumo planais 

skirtingoms amžiaus grupėms žmonių, kurie gebėtų sportuoti 

savarankiškai; 

 Organizuoti ir vykdyti išvykas su dviračiais, sveiko stuburo 

sveikatingumo mankštas, intervalines treniruotes, šiaurietiško ėjimo 

mokymus.  

PRADEDA VYKDYTI 

PROJEKTĄ 

„GYVENIMUI REIKIA JUDESIO“ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laukiami projekto  rezultatai: 

 Pagerėjusi žmonių sveikata, susiformavę įgūdžiai treniruotis 

reguliariai savarankiškai;  

 Įrengtas lauko informacinis stendas, kuriame pateikta aktuali 

informacija  apie fizinio aktyvumo programas; 

 Įrengti lauko treniruokliai, įsigytos kitos sporto  priemonės. 

 

 

 

Dėl dalyvavimo veiklose prašome kreiptis į Vilhelminą Dragūnienę, tel. 8 607 11175, 

el. paštas vilhelminad@gmail.com  ir  į fizinio ugdymo mokytoją Dainių Buroką. 

Projekto vykdytojai 

 Nuo 2021 m. lapkričio mėn. numatomos išvykos su dviračiais. Narių skaičius 

grupėje ne daugiau 20 žmonių. Visus norinčius kviečiame kreiptis į fizinio ugdymo 

mokytoją Dainių Buroką ir pertraukų metu mokytis važiuoti dviračiais; 

 Nuo 2021 m. gruodžio mėn. startuos šiaurietiško ėjimo mokymai, kurie vyks 

šeštadieniais 2 kartus per mėnesį; 

 Nuo 2021 m. gruodžio mėn. prasidės sveiko stuburo sveikatingumo 
mankštos; 
 Nuo 2022 m. sausio mėnesio prasidės intervalinės treniruotės. Šias fizinio 

aktyvumo pratybas, naudojantis treniruokliais, galima bus atlikti  lauke ir ŠPRC 

sporto salėje; 

 Iki 2022 m. birželio mėn. numatoma įsigyti ir pastatyti 12 lauko treniruoklių, 

kurie leis organizuoti intervalines treniruotes. Bendruomenės nariai turės galimybę 

sportuoti ir savarankiškai. 
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