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Zarasq rajono savivaldybes administracija
(Pareitkejo pavadinimas)

Sporto baziq pridiuros ir statybos *tote
(Fondo legomis remiama veiklos sritis)

2. PROJEKTO APRA 8. . YMAS
2.1. Projekto pavadinimas
(Zarasq sporto centro baidariq it kanojq irklavimo sporto plOtra

2.2. Projekto igyvendinimo laikotarpis
Praddi vykdyti projekto metu suplanuotas veiklas numatoma 2017 m. balandlio men. Visq pirma bus sutvarkyta
teritorija, kurioje planuojama jrengti baidariq ir kanojq irklavimo bazg. Atgabenti ir jrengti konteineriai: bus jrengtos trys
erdves, viena kuriy (12 x 5 m) bus skirta baidariq sandeliavimui, kitos dvi bus ma2esnes (6 x 5 m) - vienoje bus jrengti
persirengimo kambariai, 2 tualetai, kita bus ulkelta ant pirmyjy mintty konteineriy, jame bus jrengta sporto salt (jrengs
Zarasq sporto centras) ir patalpa, skirta teisejams, treneriams. Baigti tvarkyti baidariq ir kanojq irklavimo bug
planuojama 2017 m. birelio mon., naudojamasi ja bus giltuoju metu laiku, kol bus tinkamos s4lygos tuo uisiimti.

2.3. Projekto tikslas
Projekto tikslas - atnaujinti baidariq ir kanojq irklavimo bazg, siekiant pagerinti sqlygas Bias sporto gakas
praktikuojantiems Zarasq sporto centro mokiniams ir treneriams.

2.4. Projekto uidaviniai
Siekiant projekto tikslo, numatoma jgyvendinti gi u2davinj: 1. pastatyti ir pritaikyti baidariq ir kanojq irklavimo bazei 3
konteinerines erdves, kartu sutvarkant ir pritaikant aplinka - jrengiant lieptus it takus.

2.5. Trumpas projekto esmes apraymas
Baidariq ir kanojq irklavimo sporto gaka Zarasuose praktikuojama jau seniai - nuo 1964 mety. Per gj Iaikotarpj pasiekta
daug svarbiq laimejimy - garsintas ne tik Zarasq, bet ir Lietuvos vardas. Iki giy dienq gios sporto gakos igliko populiarios
tarp Zarasq sporto centro mokiniq, kasmet aktyviai dalyvaujama jvairiose varybose, nepaisant to, kad sqlygos
treniruodiy procesui vydyti nera labai palankios ir tinkamos, neturima tinkamai jrengtos ir sportininkq poreikius
atitinkagios baidariq ir kanojq irklavimo bazts: Zarasq sporto centro baidares ir kitas inventorius laikomas metaliniame
garaie privaeiame temes sklype (sezonine laikina baidariq ir kanojq irklavimo baz6), nera patogios prieigos prie
vandens, nera WC, persirengimui pritaikytq patalpy. Nepaisant to, treniruotes nuolat vyksta, mokiniai aktyviai dalyvauja
varybose it datnai parsive2a apdovanojimus. Visgi problemos yra akivaizdtios, butina jas spresti, siekiant pagerinti
sqlygas Zarasq sporto centro mokiniams ir treneriams, ulsiimantiems giomis sporto gakomis. jrengus poreikius
atitinkandia baidariq ir kanojq irklavimo bazg padides it sportininkq motyvacija siekti dar aukgtesniy tikslq. Projektas
atitinka Keno kultiiros ir sporto remimo fondo jstatyme nustatytus prioritetus: vaikq mokymui plaukti, mokiniq it
studenty sporto pIttotei, rengti sportininkus kitoms svarbioms vadyboms.

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
Tiksline grupt yra Zarasq sporto centro mokiniai it treneriai, uisiimantys baidariq ir kanojq irklavimu. §iuo metu Zarasq
sporto centre dirba 3 giy sporto gaky treneriai, treniruotes lanko 50 mokiniq. Tikttina, jog pagerinus sqlygas, baidariq it
kanojq irklavimas gali patraukti dar daugiau mokiniq.

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda jgyvendinus projekt4
Projekto rezultaty nauda yra tiesiogine Kano kulturos ir sporto remimo fondo jstatyme nustatytai veiklos sri6iai - sporto
baziy prietifiros it statybos pletotO. jgyvendinus projekta bus jrengta sportininkq ir treneriy poreikius atitinkanti baidariq
it kanojq irklavimo baze: pastatyti ir jrengti trys konteineriai (vienas baidariq sandeliavimui, kitas su 2 persirengimo
kambariais, 2 WC it 2 dugais, it dar vienas, kuriame bus jrengta sporto sale it patalpa treneriams ir teisejams), jrengti 2
liepteliai, taip pat takai, jungiantys bazg su eieru. Ilgalaikis poveikis bus teigiamas, kadangi pagerinus salygas tiketina,
kad u2siimti giomis sporto gakomis gall pradeti ir daugiau asmeny, be to, sportuojantiems bus suteiktos tinkamos it
visavertes salygos, tai gali prisiddi gerinant jy rezultatus.

2.8. Projekto testinumas
Zarasq sporto centras yra atnaujines dalj inventoriaus, jgyvendindamas projekta, finansuota 2007-2013 m. Latvijos Lietuvos bendradarbiavimo per sienq programos lOgomis: nupirktos 5 naujos vienvietes baidarOs. Zarasq rajono
savivaldybes administracijos legomis jsigyta it nauja keturvietO baidare. iuo metu Zarasq sporto centras naudoja 30
baidariq. Taigi pagrindinis inventorius yra, taeiau nera tinkamq salygy jam laikyti. Ateityje taip pat numatoma plesti
bazg, jsigyjant daugiau reikiamo inventoriaus - taip bus pagerinta treniruodiy proceso kolcybO.
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