
Klaipėdos rajono savivaldybės mokyklų mokinių 

iniciatyvų projektų atrankos ir finansavimo tvarkos 

aprašo 

1 priedas 

 

MOKINIŲ INICIATYVOS PROJEKTO PARAIŠKA 
(2022 – 03 - 07) 

 

1. Bendra informacija apie iniciatyvos projektą ir pareiškėją 

 

1.1. Projekto pavadinimas:  Lauko poilsio erdvė 

 

1.2. Pareiškėjas (mokykloje besimokančių mokinių grupės, sudarytos iš 2–5 asmenų) 

Jokūbas Karpavičius 7a,   jokubas.karpavicius@minijos.lt 

Edvinas Andriušis 7a,   edvinas.andriusis@minijos.lt 

Kajus Karžauskas 7a,   kajus.karzauskas@minijos.lt 

Nojus Šarkauskas 7a,   nojus.sarkauskas@minijos.lt 

Tadas Šimkus 7a,   tadas.simkus@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 poilsio erdvę lauke. 

Tikslinė grupė: 1 – 8 klasių mokiniai. 

Sprendžiama problema: mokykloje daug mokinių ir pertraukos yra labai triukšmingos. 

Mokykloje praktiškai nėra jokios ramios vietos, kur būtų galima atsiriboti nuo triukšmo, 

pailsėti, todėl siūlome įrengti lauke poilsio zoną. Žiemos sezonu ši zona būtų mažai 

lankoma. 

2.2. Projekto rezultatai, jų nauda mokyklos bendruomenei. 

Tai bus vieta, kurioje bus galima pabūti su savimi, pailsėti nuo triukšmo.  

Manome, kad einant nuo didžiosios ,,Minijos” progimnazijos link mažosios mokyklėlės 

dešiniajame tako pusėje yra medžių kolona, kurioje ir būtų galima įgyvendinti projektą. 

2.3. Numatomos projekto veiklos, veiklų kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai 

Numatomos projekto veiklos: 

1. Lauko suoliukų nupirkimas (2 vnt.).  

2. Lauko stalo teniso nupirkimas (1 vnt.) 

3. Lauko stalo teniso kamuoliukų (100 vnt.) ir rakečių (4 vnt.) nupirkimas. 

4. Lauko stalo teniso sumontavimo ir įtvirtinimo darbai. 

5. Suoliukų pastatymo ir įtvirtinimo darbai. 

 

 

 

3. Preliminari iniciatyvos projekto sąmata 

 

Išlaidų 

pavadinimas 

Planuojama 

išlaidų suma 

Eur 

Išlaidų pagrindimas 

Lauko 

suoliukai  

2 vnt.*520 eur. 

= 1040 eur. 

https://darom.lt/lauko-suoliukas-helga 

 

Stalo tenisas 1vnt. 938.96eur. https://geleziessportas.lt/sporto-sakos/stalo-
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tenisas/lauko-teniso-stalai/stalo-teniso-stalas-

sponeta-s6-67e-outdoor 

 

Stalo teniso 

kamuoliukai 

100 vnt. 48 eur. https://geleziessportas.lt/sporto-sakos/stalo-

tenisas/stalo-teniso-kamuoliukai/stalo-teniso-

kamuoliukai-rucanor 

 

Stalo teniso 

raketės 

  4 vnt. 52 eur. 

 

https://geleziessportas.lt/sporto-sakos/stalo-

tenisas/stalo-teniso-raketes/stalo-teniso-rakete-

atemi-900 

Stalo teniso ir 

suoliukų 

montavimo ir 

vietos 

paruošimo  

darbai 

   421,04 eur.  

Iš viso 2500 eur.  

 

4. Iniciatyvos projekto paraiškos priedai 

 

Eil. 

Nr. 

Priedo pavadinimas (preliminarią projekto sąmatą 

pagrindžiantys dokumentai, vizualizacijos, brėžiniai, schemos, 

rekomendacijos, ar kita informacija, papildanti projekto 

aprašymą) 

Priedo 

lapų 

skaičius 

1.  Projekto vizualizacija 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: 

 

______________      Jokūbas Karpavičius 
(parašas)     (vardas ir pavardė) 

 

______________       Edvinas Andriušis 
(parašas)     (vardas ir pavardė) 

 

______________ Kajus Karžauskas 
(parašas)     (vardas ir pavardė) 

 

______________ Nojus Šarkauskas 
(parašas)     (vardas ir pavardė) 

 

______________  Tadas Šimkus 
(parašas)     (vardas ir pavardė) 
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         I priedas - vizualizacija 

  

 


