puslapis

Vg1 garano Mardiulionio krepginio akademija
(Pareitkejo pavadinimas)

Sporto baziq prie2haros ir statybos pletoto
(Fonda !donna rennama veiklos

2. PROJEKTO APRAgYMAS
2.1. Projekto pavadinimas
Sporto bazos remontas

2.2. Projekto igyvendinimo laikotarpis
12017 07-09 menesiais

2.3. Projekto tikslas
Uttilcrinti optimalq sporto baz6s funkcionavimq, siekiant sudaryti geresnes komforto sqlygas sportuojantiems saleje,
krepginio pletrai, vaikq ir jaunimo ulimtumui.

2.4. Projekto uldaviniai
irengti krepginio sales vedinimo sistemq, kurios deka uttilcrinti geresnes komforto sqlygas sportuojantiems saleje; atlikti
pastato it jo patalpq remontq Vytenio g. 6 Vilnius.

2.5. Trumpas projekto esmes apraymas
Projektas bus igyvendinamas 1978 m. statybos akademijos krepginio sales pastate. Nuo to laiko jo igorei ir vidui
daugiausiai buvo atliekami tik smulkUs remonto darbai, tad jos bale nera patenkinama ir labai atsilieka nuo
standarty. Sqlygos vaikq sportiniam ugdymui nera geros. Uttikrinant saugq sales naudojimq bei vadybq ciklo eigq reikia
irengti sporto sales vedinimo sistema su gilumos rekuperacija. Jos deka nebus kondensato pavojaus ant pavirgiq galtuoju
metq laikq. Bus pagerintos higienos sqlygos akademijos moksleiviams, darbuotojams ir kitiems lankytojams. Patalpq oro
kokybe atitiks Lietuvos Respublikos Higienos normos reikalavimus. Tuo padiu tikslu bus remontuojamos sporto sales,
kitos pagalbines ir admonistracinos patalpos.

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
Minimoje krepginio saleje kasdien treniruojasi apie 100 sportuojandiq: 11-17 metq moksleiviai - gMIC akademijos
aukletiniai, taip pat - vyresni ivairaus amliaus krepginio megejai. Saleje nuolat vyksta Moksleiviq krepginio lygos
vadybos, kartais - aukgtesnio lygio
kreplinio komandq treniruotes ir vadybos. Saloje taip pat vykdomos lauko
tenisn trenintntes - vra Boil, fvmeiimas ir mobilns tinklas. Proiekto vvkdvme dalvvaiis mOsil akademiios nersonalas.

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda igyvendinus projektit
Numatoma nauda jgyvendinus projektq: geresnes komforto sqlygos sportuojantiems saleje; nebus kondensato pavojaus
ant pavirgiy galtuoju metq Iaikq; energetigkai efektyvi vedinimo sistema; patalpq oro kokybe atitiks Lietuvos Respublikos
Higienos normos reikalavimus;

2.8. Projekto tgstinumas
Igyvendinamas projektas yra ilgalaikis ir testinis.

Viso projekto suma (Eur):

45 798,00

Pr8onra is fondo suma (Eur):

40 000,00

