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Raseiniai
1. Parengto projekto tikslai ir uždaviniai.
Projekto tikslas - pritarti Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos rengiamam
Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų 2021 m. atrankos konkursui projektui ir
pritarti pasirinktai veiklos sričiai – įsigyti sporto įrangą ir inventorių.
Projekto uždavinys - įsipareigoti finansuoti ne mažiau, kaip 10 proc. visų projektui
skiriamų išlaidų, kurios nuo prašomų projektui įgyvendinti finansavimo lėšų – 33308,00 Eur
sudarytų 3330,80 Eur.
2. Kokių pozityvių rezultatų laukiama.
Projekto idėja - atverti gimnazijoje esančias sportuoti tinkančias erdves, sukurti naujas ir jas
pritaikyti įvairaus amžiaus žmonių fizinio aktyvumo skatinimui. Pastebėta, kad vis daugiau
miestelio žmonių renkasi sveikesnį, aktyvesnį gyvenimo būdą, tačiau labai trūksta tam pritaikytų
erdvių, įdomių, motyvuojančių užsiėmimų. Bendruomenės narių netenkina pavieniai, epizodiškai
organizuojami sporto renginiai, jiems norisi nuolatinės sportinės veiklos, ypač šios veiklos
stokoja merginos ir moterys.
Projekto „Kartu mes stiprūs!“ tikslas - suburti miestelio bendruomenę bendroms, fizinį
aktyvumą skatinančioms veikloms. Projektas skirtas skirtingų kartų žmonėms, jo veiklose
dalyvaus 11-84 metų amžiaus asmenys, norintys pagerinti savo sveikatos, fizinio pajėgumo
rodiklius, keisti gyvenimo būdą. Tai jie galės padaryti per įvairias veiklas: projekto metu bus
įrengta lauko treniruoklių aikštelė ir joje organizuojamos fizinio pajėgumo pratybos, įsigyta
šiaurietiškų lazdų ir mokoma jomis taisyklingai naudotis, organizuojami jogos, funkcinių
treniruočių užsiėmimai su specialiai šiems užsiėmimams skirtomis priemonėmis (gumomis,
kilimėliais, pusiausvyros platformomis ir t.t.). Bus organizuojami užsiėmimai su Kangoo jums
batais.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis - 24 mėnesiai, per šį laikotarpį planuojama
organizuoti 552 įvairaus pobūdžio užsiėmimus ne mažiau nei 140 bendruomenės narių.
3. Galimos neigiamos priimto projekto pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis,
kad tokių pasekmių būtų išvengta.
Neigiamų pasekmių nėra.
4. Jeigu reikia atlikti sprendimo projekto antikorupcinį vertinimą, sprendžia projekto
rengėjas, atsižvelgdamas į Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisykles.
Projektas antikorupcijos komisijos svarstymui neteiktinas.

5. Projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados, ekonominiai
apskaičiavimai (sąmatos) ir konkretūs finansavimo šaltiniai.
Sprendimo projektas suderintas su Raseinių rajono savivaldybės administracijos
direktoriumi, jo pavaduotoju, Biudžeto ir finansinės analizės skyriaus vedėju, Teisės, personalo ir
civilinės metrikacijos skyriaus ir Bendrųjų reikalų ir informacinių technologijų skyriaus
specialistais.Pastabų nėra.
6. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminio pobūdžio teisės
aktams).
Parengtas teisės aktas neprieštarauja norminio pobūdžio teisės aktams.
7. Projekto autorius ar autorių grupė.
Priėmus šį teisės aktą tikimasi teigiamų pokyčių.
Jonas Tamošaitis, Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas ir Raseinių r.
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