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•
 

AukAukšštadvaris tadvaris įįsiksikūūrręęs patogioje s patogioje 
magistralmagistralėės Vilniuss Vilnius--MarijampolMarijampolėė

 
vietoje.vietoje.



• Miestelis mMiestelis mėėgstamas turistgstamas turistųų
ddėėl il iššskirtinio gamtos groskirtinio gamtos grožžio. io. 



•
 

Aukštadvaryje yra daug verslo, kaimo  
turizmo, biudžetinių

 
ir nevyriausybinių įstaigų

 
ir 

organizacijų.



•
 

1988 m. Auk1988 m. Aukšštadvaryje pastatytas naujas 140 tadvaryje pastatytas naujas 140 
vietvietųų

 
loplopššeliselis––dardaržželis, kuris 1994 metais elis, kuris 1994 metais 

reorganizuotas reorganizuotas įį
 

mokyklmokykląą––dardaržželelįį
 

““GandriukasGandriukas““..



•
 

Šiuo metu Aukštadvario mokykla-darželis 
„Gandriukas“

 
–

 
vykdo pradinio, 

priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo 
programas. 

•
 

Mokyklą
 

lanko 117 ugdytinių. 
Iš

 
jų

 
-

 
43 ikimokyklinukai. 

•
 

Atsižvelgiant į
 

vaikų
 

amžių
 

(2-10 metų) 
reikia

 
pritaikyti ne tik patalpas, bet ir lauko 

teritoriją. 



•
 

Įstaigos prioritetinės sritys –
 

saugios ir 
sveikos aplinkos sukūrimas ir veiklos, 

susijusios su vaikų
 

sveikatos ir sportinių
 įgūdžių

 
ugdymu, organizavimas. 

•
 

Nors per daugelį
 

metų
 

gražiai sutvarkyta 
ir apželdinta teritorija laimėdavo rajono 

bei apskrities konkursus, tačiau 
bendruomenės netenkino dar likę

 
seni 

metaliniai įrengimai, aikštelės 
nefunkcionalumas ir neatitikimas 

nūdienos reikalavimams. 







•
 

Bendruomenė
 

ieškojo išeities ir galimybių
 pritaikyti turimą

 
bazę įvairaus amžiaus 

vaikų
 

judėjimo poreikiams užtikrinti, siekti 
vientisumo ir išbaigtumo. 

•
 

Dalyvaudami projektuose įrengėme 
krepšinio aikštelę

 
gumine danga, sporto ir 

žaidimų
 

salę, įsigijome daug įvairios      
įrangos ir mobilaus sportinio                 

inventoriaus.





Stebėdami vaikus žaidimų, pertraukų, 
laisvalaikio ir sportinės veiklos metu, taip pat 

atlikę
 

vaikų
 

ir tėvų
 

apklausą, išsiaiškinome 
aktualiausias problemas:

•
 

ištrupėjusios ir nesaugios lauko takelių
 

plytelės;
•

 
neatskirta teritorija ikimokyklinukams ir 
mokiniams;

•
 

trūksta takelių
 

paspirtukams
 

ir dviratukams;
•

 
trūksta įrenginių

 
pagal amžiaus grupes;

•
 

trūksta poilsio zonų.



•
 

Mokyklos bendruomenė
 

nutarė
 dalyvauti 2009-2014 metų

 
Trakų

 
krašto 

VVG plėtros įgyvendinime ir teikti 
paraišką, suprojektuoti ir įrengti išbaigtą

 teritoriją, atitinkančią
 

vaikų
 

amžių
 

ir 
poreikius.



Atlikti projekto            Atlikti projekto            
parengiamieji darbai:parengiamieji darbai:

•
 

parengtas techninis projektas;

•
 

parengta
 

paraiška;

•
 

numatyti tikslai ir uždaviniai.



Projektas „Aukštadvario mokyklos-
 darželio „Gandriukas”

 
vaikų

 
žaidimo 

aikštelės įrengimas”
 

pagal 
LEADER metodą. 



Projekto tikslas:Projekto tikslas:

Sudaryti įvairaus amžiaus grupių
 Aukštadvario mokyklos-darželio ir 

bendruomenės vaikams 
sąlygas aktyviam, turiningam ir          

saugiam poilsiui.



UUžždaviniai:daviniai:
•

 
suskirstyti ir pritaikyti teritoriją

 
ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir pradinio amžiaus vaikams;
•

 
atnaujinti pėsčiųjų

 
takelius, pritaikyti juos 

paspirtukų
 

ir dviratukų
 

naudojimui;
•

 
įrengti daugiafunkcinius įrenginius 2-4, 4-7 ir     
7-10 metų

 
vaikams, skatinti judėjimo 

kompleksiškumą
 

ir suteikti vaikams         
teigiamų

 
emocijų.

•
 

įrengtoje aikštelėje organizuoti                
sportinę, pažintinę, kultūrinę,                
pramoginę

 
ir sveikatinimo

 
veiklą.



Laukiamas rezultatasLaukiamas rezultatas

•
 

Įgyvendintas
 

projektas tenkins 
bendruomenės poreikius, teiks 
visuomeninę

 
naudą, sudarys saugią

 žaidybinę
 

–
 

sportinę
 

aplinką. 

•
 

Tapsime patrauklesni, būsime traukos 
centru ikimokyklinio ir pradinio       
amžiaus vaikams, jų

 
tėvams ir          

kitiems nariams. 



•
 

Įgyvendintas projektas prisidės prie 
sveikatingumo ugdymo, kultūros ir tradicijų

 puoselėjimo, socialinės sanglaudos, 
žmonių

 
užimtumo.

•
 

Sudarę
 

geras sąlygas vaikų
 

auginimui ir 
ugdymui, būdami tik 60 km nuo Vilniaus   
ir 30 km nuo Trakų, jaunas šeimas 
motyvuosime

 
grįžti  į

 
Aukštadvarį,               

čia kurtis ir  gyventi.



•
 

Projektas buvo įvertintas teigiamai ir jo  
įgyvendinimui NMA 2012 gruodžio mėn. 

skyrė
 

181 000 Lt. 

•
 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis       
2012-2013 metai.



RezultatasRezultatas































Mokyklos lauko aikštelėje vyksta įvairi 

įstaigos bendruomenės sportinė
 

veikla, 

šventės ir kiti renginiai.























Vaikas nori būti savimi, 
nori atrasti savo pasaulį

 ir džiaugtis jame,        
būti  šeimos 

ir visuomenės centre,  
jis nori būti 

pagrindinis savo augimo 
kūrėjas.



Įgyvendinami geri darbai 
apjungia ir suburia bendraminčius, 
kurie auklėdami ir mokydami vaikus 

dvasingai turtėja ir patys.



AAččiiūū  uužž  ddėėmesmesįį!!
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