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LĖŠOMIS PROJEKTO VEIKLŲ ATASKAITA
Projekto pavadinimas

Lietuvos kolegijų studentų XXI sporto žaidynės

Projekto vykdytojas

Kauno technikos kolegija

Ataskaitinis laikotarpis

2021-09-01 – 2021-11-24

Ataskaitos pateikimo data

2021-11-29

I. ĮVYKDYTOS PROJEKTO VEIKLOS
Veiklos pavadinimas

Lengvosios atletikos kroso
varžybos

Stalo teniso varžybos

Trumpa projekto veiklos apžvalga

Varžybos vyko 2021 m. spalio 6 d. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos
kolegijoje. Merginos varžėsi 500 m., vaikinai – 1000 m. distancijose.
Dalyvavo 4 merginų ir 4 vaikinų valstybinių kolegijų komandos. Merginų
grupėje I vietą laimėjo Šiaulių valstybinės, II – Kauno, III – Vilniaus
kolegijų lengvaatletės. Vaikinų grupėje I vietą laimėjo Kauno, II – Šiaulių
valstybinės, III – Kauno technikos kolegijų bėgikai.

Esminiai veiklos rezultatai

Lietuvos kolegijų studentų XXI sporto
žaidynių tikslas – siekti, kad kūno kultūra ir
sportas laiduotų darnią asmens fizinės,
psichinės, dvasinės ir socialinės sveikatos
sklaidą, būtų ugdoma sveika gyvensena,
formuojami fizinio aktyvumo motyvai bei
įpročiai, kurie studentą lydėtų nuolatos ir
Varžybos vyko 2021 m. spalio 13 d. Vilniaus kolegijoje. Varžėsi 4 merginų taptų gyvenimo norma. Tai tuo pačiu yra ir
ir 5 vaikinų komandos. Merginų grupėje pirmąją vietą iškovojo Šiaulių prasminga
laisvalaikio
praleidimo
valstybinės kolegijos merginos, vaikinų – Vilniaus technologijų ir dizaino forma. Studentai varžėsi 6 sporto šakų
kolegijos vaikinai.
varžybose. Vyko kompleksinės spartakiados
įskaita tarp merginų ir vaikinų grupių
atskirai.
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Svarsčių kilnojimo varžybos Varžybos vyko 2021 m. spalio 13 d. Vilniaus kolegijoje. Vaikinai varžėsi
šešiose svorio kategorijose, merginos – absoliutaus svorio kategorijoje.
Dalyvavo 4 kolegijų komandos. Nugalėjo Šiaulių valstybinės kolegijos
sportininkai.
A grupės vaikinų krepšinio
varžybos
B grupės vaikinų krepšinio
varžybos
Merginų krepšinio varžybos
A grupės vaikinų tinklinio
varžybos
B grupės vaikinų tinklinio
varžybos
Merginų tinklinio varžybos
Salės futbolo varžybos

Pagal nuo seno galiojančią tradiciją, žaidimų
sporto šakos tarp vaikinų vyko A ir B
grupėse, atsižvelgiant į praėjusių metų
varžybų
rezultatus.
Individualūs
ir
komandiniai
nugalėtojai
apdovanoti
Varžybos vyko 2021 m. lapkričio 9 d. Kauno kolegijoje. Dalyvavo 4 kolegijų medaliais, kolegijų komandos – taurėmis.
komandos. Nugalėjo Vilniaus kolegijos krepšininkai.
Kadangi dėl COVID-19 pandemijos studentų
Varžybos vyko 2021 m. lapkričio 11 d. Šiaulių valstybinėje kolegijoje. ugdymo procesas vyko nuotoliniu būdu, tai I
Dalyvavo 4 kolegijų komandos. Nugalėjo Šiaulių valstybinės kolegijos ir II etapo varžybos nevyko. Vyko tik III
etapas – finalinės atskirų sporto šakų
krepšininkai.
varžybos.
Kolegijų
rinktinės
buvo
Varžybos vyko 2021 m. lapkričio 9 d. Šiaulių valstybinėje kolegijoje. formuojamos pagal 2019-2020 m. rezultatus.
Dalyvavo 4 kolegijų komandos. Nugalėjo Vilniaus kolegijos krepšininkės.
Buvo leista dalyvauti varžybose 2021 m.
Varžybos vyko lapkričio 18 d. Kauno kolegijoje. Dalyvavo 4 kolegijų pavasarį baigusiems kolegijas sportininkams.
komandos. Nugalėjo Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos tinklininkai.

Lietuvos kolegijų studentų XXI sporto
Varžybos vyko lapkričio 18 d. Šiaulių valstybinėje kolegijoje. Dalyvavo 4 žaidynių atskirų sporto šakų varžybose
dalyvavo 460 studentų. Kompleksinėje
kolegijų komandos. Nugalėjo Šiaulių valstybinės kolegijos tinklininkai.
įskaitoje nugalėtojais tapo Kauno kolegijos
Varžybos vyko lapkričio 16 d. Šiaulių valstybinėje kolegijoje. Dalyvavo 4 merginos ir vaikinai.
komandos. Nugalėjo Kauno kolegijos tinklininkės.
Korono viruso sąlygomis numatytas tikslas iš
Varžybos vyko 2021 m. lapkričio 24 d. Vilniaus kolegijoje. Dalyvavo 5 dalies pasiektas.
vaikinų komandos. Nugalėjo Vilniaus kolegijos futbolininkai.

II. VEIKLOS ATASKAITOS PRIEDAI:

Projekto vadovas ar jo įgaliotas asmuo

(parašas)

Priedas prie veiklos ataskaitos

Straipsniai ir fotoreportažai iš žaidynių:
https://sportas.viko.lt/
https://www.kaunokolegija.lt/kauno-kolegijos-studentai-dalyvavo-lietuvos-kolegiju-studentu-xxi-sportozaidynese/
https://svako.lt/lt/naujienos/siauliu-valstybine-kolegija-tarp-sportiskiausiu-aukstuju-mokyklu-lietuvoje
http://www.ktk.lt/naujienos/ivykiai/ktk-studentu-rinktine-iskovojo-2-aja-vieta-stalo-teniso-varzybose
http://www.ktk.lt/naujienos/ivykiai/lietuvos-kolegiju-studentu-mmxxi-sporto-varzybose-komandinejeiskaitoje-ktk-studentu-komanda-laimejo-3-aja-vieta
https://vtdko.lt/vtdk-aktualu/lapkritis-sporto-menuo-lietuvos-kolegiju-zaidynese-vtdk-nuskyne-prizinesvietas
https://www.facebook.com/svako.lt/photos/a.291075807588004/5285691624793039/?type=3&theater

