
 

 

KRETINGOS MARIJONO DAUJOTO PAGRINDINĖ MOKYKLA 

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO RĖMIMO FONDO PROJEKTAI 
 

Projekto pavadinimas Sunkiosios atletikos plėtra 

Projekto  trukmė 2015-2020  

Projekto finansavimas 2000 eurų 

 

Projekto trumpas 

apibūdinimas 

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės organizuoja projektų konkursą Kūno kultūros ir sporto rėmimo 

fondo lėšoms gauti. 

Projekto tikslai: 

1. Populiarinti sunkiąją atletiką Lietuvos mokyklose. 

2. Bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio mokyklų moksleiviais. 

Projekto uždaviniai: 

 Organizuoti sunkiosios atletikos turnyrus, kuriuos galėtų stebėti kuo 

daugiau miesto, rajono jaunimo. 

 Tarptautinių turnyrų metu bendradarbiauti su kitų valstybių 

sportininkais, turnyrų rezultatus skelbti tarptautinėje, respublikinėje 

ir rajoninėje spaudoje. 

 

Projekto dalyviai 

Gediminas Petrauskas, kūno kultūros vyr. mokytojas;                                     

Vida Pranaitienė, mokytojo padėjėja;                                                          

Violeta Petrauskienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;             

Kretingos Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos mokiniai,                         

kitų mokyklų mokiniai, lankantys sunkiosios atletikos treniruotes, mokinių 

tėvai, mokytojai. 

Projekto vadovas/ 

koordinatorius 

Arvydas Bušeckas, kūno kultūros mokytojas metodininkas, grupės vadovas; 

Jūratė Račinskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, grupės koordinatorė 

Numatomas rezultatas, tęstinumas 

Mokyklos patalpose yra kuriama rajono sunkiosios atletikos sporto bazė. Norinčių užsiimti sunkiąja atletika 

skaičių riboja sporto inventoriaus trūkumas, tad ne visi norintys gali lankyti užsiėmimus. Esant moderniai 

sporto bazei mokiniai turėtų  galimybę užsiimti patinkama veikla. Mokyklos mokiniai sunkumų kilnotojai 

daugkartiniai respublikinių ir tarptautinių varžybų nugalėtojai ir prizininkai. 

Įtraukus sunkiąją atletiką į Lietuvos mokinių Olimpinio festivalio programą daugiau Lietuvos miestų 

pasirinks šią sporto šaką, atsiras konkurencija, gerės rezultatai respublikiniame ir tarptautiniame lygmenyje. 

Įsigijus sportinį inventorių daugiau mokinių galės lankyti neformaliojo švietimo užsiėmimus.  

Projektas tęsis 5 metus. Sunkiosios atletikos sportinės klasės įkūrimas, sunkiosios atletikos treniruočių salės 

įrengimas. 

Informacija apie 

programą 

http://www.daujotomokykla.lt/veikla/projektai-2 

 Projekto priemonių įgyvendinimo planas 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Planuojama 

vykdymo data 

Planuojama 

vykdymo vieta 

1 2 3 4 

 1 ketvirtis   

 "Degaičiai-2015" 01.16-17 Degaičiai 

 Alytaus m. sunkiosios atletikos atviras jaunučių čempionatas 01.24-25 Alytus 

 Jaunučių ir jaunių turnyras skirtas Lietuvos valstybės atkūrimui 02.06-07 Klaipėda 

 Jaunučių ir jaunių turnyras skirtas Lietuvos valstybės atkūrimui 02.13-14 Marijampolė 

 Dobelės atviras sunkiosios atletikos čempionatas 02.20-22 Dobele(Latvia) 

 Tarptautinis sunkiosios atletikos turnyras Valstybės atkūrimo dienai 03.13-14 Telšiai 



 

pažymėti "Telšiai 2015" 

 Lietuvos jaunių–moksleivių (iki 15 m.) čempionatas 
03.21-22 (f)      

02.20-21 (z) 
Marijampolė 

 Dobele atviras sunkumų kilnojimo čempionatas 03.20-22 Dobele (Latvia) 

Iš viso: 

 2 ketvirtis   

 Atviros Klaipėdos rajono sunkiosios atletikos pirmenybės 04.11-12 Gargždai 

 Lietuvos jaunių (iki 17 m.) čempionatas 
04.25-26 (f)                     

03.27-28  (z) 
Panevėžys 

 Klaipėdos m. atviros jaunių žaidynės pirmenybės 05.01-02 Klaipėda 

 Atvirosios Jurbarko rajono sunkiosios atletikos čempionatas 05.02-03 Klausučiai 

 
Atvirosios Klaipėdos raj. sunkiosios atletikos pirmenybės skirtos 

Stasio Bernoto atminimui 
05.16-17 Gargždai 

 Lietuvos suaugusiųjų (m ir v) ir Jaunimo (iki 20 ir 23m.) čempionatas 
05.29-30 (f)       

05.01-02 (z) 
Klaipėda 

 
VIII-asis tarptautinis sunkiosios atletikos turnyras J.Ramanauskui 

atminti 
06.06-07 Kaunas 

 
Tarptautinis sunkiosios atletikos turnyras Telšių m. šventei ir 

valstybės dienai paminėti 
06.12-13 Telšiai 

 Lietuvos jaunių sporto žaidynės 2015 
06.13-14 (f)   

05.15-16 (z) 
Klaipėda 

Iš viso: 

 3 ketvirtis   

 Ventspilio sporto mokyklos "Spars" turnyras 09.04-06 Ventspils (Latvia) 

 Tarptautinis  Miesto dienai skirtas turnyras 09.11-13 Panevėžys 

Iš viso: 

 4 ketvirtis   

 Lietuvos atskirų veiksmų čempionatas, Taurės varžybos 
10.02-03 (f)                

09.11-12 (z) 
Klaipėda 

 Tarptautinis turnyras "Žemaitijos taurė 2015" 10.17-18 Telšiai 

 Tarptautinis jaunių turnyras "Klaipėdos taurė 2015" 10.23-24 Klaipėda 

 
Lietuvos jaunučių–moksleivių (iki 16m.) bendro-fizinio pasirengimo 

čempionatas 
11.06-07 Klaipėda 

 Trenerio P.Matkevičiaus turnyras 11.08 Šiauliai 

 Tarptautinis tr. J.Kavaliausko atm. turnyras 11.13-14 Marijampolė 

 
Lietuvos atviras mokyklų (komandinis) čempionatas M. Daujoto 

taurė 
11.14-15 Kretinga 

 Heraklio taurė 2015 11.28-29 Anykščiai 

 IV-asis tarptautinis sunkiosios atletikos turnyras V.Leitonui atminti 12.05-06 Kaunas 

 "Rokiškio sūris" taurės varžybos 12.20 Rokiškis 

 Tarptautinis jaunučių kalėdinis turnyras Klaipėda 12.21 Klaipėda 



 

 


