Klaipėdos rajono savivaldybės mokyklų mokinių
iniciatyvų projektų atrankos ir finansavimo tvarkos
aprašo
1 priedas

MOKINIŲ INICIATYVOS PROJEKTO PARAIŠKA
(2021-03-07)

1.

Bendra informacija apie iniciatyvos projektą ir pareiškėją

1.1. Projekto pavadinimas: „Paspirtukų stotelė“

1.2. Pareiškėjas (mokykloje besimokančių mokinių grupės, sudarytos iš 2–5 asmenų)
Džiugas Kasparas
6c, dziugas.kasparas@minijos.lt
Nojus Litvinas
6c, nojus.litvina@minijos.lt
Rojus Mikužis
6c, rojus.mikuzis@minijos.lt
Titas Rimdeika
6c, titas.rimdeika@minijos.lt
Jokūbas Žemgulis
6c, jokubas.zemgulis@minijos.lt
1.3. Mentorius:
Jūratė Grimalienė (istorija)
jurate.grimaliene@minijos.lt
2. Iniciatyvos projekto aprašymas (santrauka)
2.1. Projekto tikslas, tikslinė grupė, sprendžiama problema (ne daugiau kaip pusė lapo)
Tikslas: įrengti elektrinių paspirtukų stotelę.
Tikslinė grupė: 5 – 8 klasių mokiniai.
Sprendžiama problema. Mokykla yra didelė, nes joje mokosi apie 1000 mokinių. Tam tikrą
dalį jų atveža tėvai. Atėjus pavasariui, vasarai ar rudeniui, dalis mokinių gali saugiai atvykti
su paspirtukais, tačiau nėra kur jų laikyti. Todėl būtų naudinga turėti prie mokyklos
paspirtukų saugojimo stotelę.
2.2. Projekto rezultatai, jų nauda mokyklos bendruomenei:
a) sezono metu bus mažinamas automobilių eismas prie mokyklos,
b) skatinamas mokinių socialumas, savarankiškumas,
c) mokiniai prisidės prie aplinkos užterštumo mažinimo.
2.3. Numatomos projekto veiklos, veiklų kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai
Numatomos projekto veiklos:
1. Paspirtukų saugojimo stovo nupirkimas (1 vnt.).
2. Apsauginės sienos ir stogo nupirkimas.
3. Paspirtukų saugojimo stovo, apsauginės sienos ir stogo sumontavimas.
3. Preliminari iniciatyvos projekto sąmata
Išlaidų pavadinimas
1. Paspirtukų stovas (2 vnt.)

Planuojama
Išlaidų pagrindimas
išlaidų suma
Eur
2*279 €= 558 € https://electrocity.lt/paspirtuku-stovai/elektriniupaspirtuku-prisukamas-stovas

2. Apsauginė siena ir stogas
3. Priemonės montavimo
darbams.
Iš viso

630 €
300 €

https://www.siltnamiaijums.lt/pavesines/

1488 €

4. Iniciatyvos projekto paraiškos priedai
Eil.
Nr.
1.

Priedo pavadinimas(preliminarią projekto sąmatą pagrindžiantys dokumentai,
vizualizacijos, brėžiniai, schemos, rekomendacijos, ar kita informacija, papildanti
projekto aprašymą)
Projekto vizualizacija

Priedo lapų
skaičius

1

5. Tvirtinu:
5.1. Šioje iniciatyvos projekto paraiškoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija yra
teisinga.
5.2. Sutinku, kad informacija apie iniciatyvos projektą būtų skelbiama viešoje erdvėje.
Mokiniai:

(parašas)

Džiugas Kasparas
(vardas ir pavardė)

Nojus Litvinas
(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Rojus Mikužis

(vardas ir pavardė)

Titas Rimdeika
(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Jokūbas Žemgulis
(vardas ir pavardė)

