puslapis

V§I"Vilniaus futbolo fantl stadionas"
(Pareigkejo pavadinimas)

Sporto baziu pridiiiros ir statybos plotot
(Fondo legomis remiama veiklos sritis)

2. PROJEKTO APRA§YMAS
2.1. Projekto pavadinimas
'Sporto bazos pieta

2.2. Projekto pgyvendinimo laikotarpis
12017.05 - 2017.09 men. Naudojimas iki 2037 m. (20 metu)

2.3. Projekto tikslas
Projektu siekiama prisideti prie visuomenes sveikatinimo, socialiniq problemq sprendimo; siekiama didinti ne tik jvairitt
am2iaus grupiq susidomejimk sportu bei sveika gyvensena, bet ir realiai jtraukti tias grupes sportuoti laisvalaikiu.

2.4. Projekto uidaviniai
1. Uitilcrinti anks6iau pradeto igyvendinti projekto "Stadiono, skirto jvairitl sporto akq sporto megejams, jrengimas prie
V. Sirokomles vidurines mokyklos" testinumq. 2. Itplesti sporto veiklq rats, padidinti sporto aiktteliq kiekj, taip sudarant
patogesnes ir prieinamesnes s4lygas sportuoti visiems imonems. 3. Pritraukti jvairesnes socialines segmentacijos ir
platesniq amliaus grupiq imones sportuoti ir sveikiau gyventi.

2.5. Trumpas projekto esmes apra§ymas
Pareitkejas 2012 metais sekrningai igyvendino projektq "Stadiono, skirto jvairitl sporto takti sporto megejams, jrengimas
prie V. Sirokomles vidurines mokyklos", kurio metu savo lotomis irenge dirbtines toles dangos futbolo stadionq
(investicijos sieke virs 2.400.000,- Lt) - irengtas pagrindas, danga, apgvietimas, tvora, kamuoliq gaudyklos, video
apsaugos sistema, nupirktas inventorius - vartai, tinklai, kamuoliai ir kt; jrengtos persirengimo patalpos su dutais.
Stadionas tapo ypad populiariu tarp futbolo megojq.
vyksta daugybe vaikq, paaugliq ir suaugusitutt treniruodiq ir
vadybq, iskaitant tarptautines. Taip pat vyksta jvairus renginiai. Sporto erdviq Lietuvoje labai trulcsta. Seni sporto
objektai buvo sunaikinti (pvz. Vilniaus 2algirio stadionas), o naujq sporto objelctq sukurimas yra ilgas ir sudetingas
procesas. Tuo tarpu itplosti jau esamos giuolaikigkos sporto infrastruktfiros baze yra pakanlcamai nesudetinga ir
ekonomitkai racionalu. Todel dabar ir siekiama igplesti sporto veiklq rata- papildomai norima jrengti maul gabaritq
ma ojo futbolo (kuris ypad spardiai populiartja ir jtraukia labai dideles hnoniq mases sportuoti) dirbtines soles dangos
aikttelc ir kelias papludimio tinklinio aikgteles (papludimio tinklinis taip pat labai spardiai populiareja ir jtraukia dideles
mases imoniq sportuoti). Igyvendinus sporto bazos pletrg padides aiktteliq kiekis, atsiras papildomq sporto veiklq,
sportq it sveika gyvenseng ititrauks daugiau rttonitl , tuo tarpu administracines itlaidos nepadides.

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
Projekto tiksline grupt - nuo vaikq iki senjorq. Darbo dienomis aiktteles naudos mokyklos vaikai (5-18 m arniiaus grupe
- apie 1200 mokiniu); nuo 15 iki 18 val. vyks vaikq bei paaugliq treniruotos (5-18 m amliaus grupt - apie 500 vaikq bei
paaugliq). Nuo 18 val. iki dienos pabaigos ir savaitgaliais sportuos iyairDs megejai, tame tarpe it senjorai (18 -70 m
amliaus grupe - apie 2000 imoniq). Projektk jgyvendins jstaigos direktorius ir vadybininkas. Bus samdomi atskiri
rangovai darbams atlikti. Kai kuriuos darbus atliks savanoriai.

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda igyvendinus projektg
Igyvendinus sporto bazes plotra, naujas aikgteles bus galima naudoti 20 metq, iki 2037 metq. Bus sukurta naujq sporto
veik1u, padides imoniq susidomejimas sportu, aktyvia ir sveika gyvensena. Numatome, kad kiekvienq menesj
papludimio tinklinio aikttelomis pasinaudos apie 2000 skirtingos socialines segmentacijos ir plgios am2iaus grupts
tmonitt. Maki° futbolo aikttele pritrauks dar apie 1680 2moniq per menesi. Suprantama, pagraies ir aplinka.

2.8. Projekto totinumas
§is projektas yra anks6iau pareigkejo sokmingai jgyvendinto projekto - "Stadiono, skirto Ivairitl sporto gakq sporto
megtjams, jrengimas prie V. Sirokomles vidurines mokyklos" testinurnas. Ateityje ketinama pastatyti daugiau tokiq
sporto baziq skirtingose miesto vietose, kad jq prieinamumas taptq kuo didesnis platesnems monitl mastms.
Viso projekto suma (Eur):

92.731,77

Pra§oma is fondo suma (Eur):

48.800,00

