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Lietuvos laipiojimo sporto asociacija
(PareiNcejo pavadinimas)

Sporto inventoriaus ir jrangos jsigijimas
(Fondo Ittomis minima vciklos sritis)

2. PROJEKTO APRAgYMAS
2.1. Projekt° pavadinimas
(Laipiojimo mobilios sienos ir irangos isigyjimas

2.2. Projekto igyvendinimo laikotarpis
2017.04.01 — 2017.11.30
Mobili laipiojimo siena su pilna komplektacija variybq organizavimui, atitinkanti statybinius standartus
Laipiojimo sienos laiko fiksavimo lailcrodilai 2 vnt.
Irangos naudojimo laikotarpis 5 metai

2.3. Projekt° tikslas
Laipiojimo sienos ir jrangos isigyjimo projekto tikslas yra itpltsti ir patobuliti laipiojimo sporto bazg Vilniaus mieste ir
Lietuvoje, siekiant sudaryti salygas augti sportininkq meistritkumui, su tikslu patekti i 2020 mem Olimpines 2aidynes
bei kelti laipiojimo sporto masitkuma ir iinomuma.

2.4. Projekto uldaviniai
Pagrindiniai projekto uidaviniai laipiojimo sporto irangos isigyjimas ir irengimas Vilniaus mieste, o veliau ir kituose
Lietuvos miestuose. giuo metu Vilniaus mieste yra vieneintele laipiojimo salt, kuri sudaro tik 300 kv.m. darbinis
plotas, jis yra nepakankamas ir neatitinka tarptautiniq varlybq keliamq reikalavimq, siekiant paruotti savo alias auto
meistriticumo sportininkus. Laipiojimo uolomis sportui patekus i 2020 maul Olimpiniq 'iaidyniq programa, siekiame
sudaryti salygas aulaiausio meistritkumo sportinikams treniruotis. Tuo paelu atnaujing ir praplete turima sporto
inventoriq, galesime kelti laipiojimo sporto imomuma ir masitkuma. Visa iranga, kuri planuojama isigyti yra mobilios
surienkamos konstrukcijos, kurios 1604 laipiojimo sienas pastatyti bet kuriame mieste, bet kuritio metu.
Projekto uidaviniai trumpai:
- isigyti mobilia laipiojimo siena (250 lcv.m.) su pilna komplektacija variybq organizavimui, atitinkanti statybinius
standartus

2.5. Trumpas projekto esmes apragymas
Laipiojimo sporto 'tangos atnaujinimas ir isigyjimas tiuo metu yra butinas, nes Laipiojimo sportas pateko i Olimpiniq
Zaidyni4 programa 20202 metais, todol nortdami gerai parengti savo aulcRiausio meistritkumo sportininkus turime
sudaryti jiems tinkamas salygas treniruotis.
Laipiojimo ploto traumas stabdo laipiojimo sporto vystymasi Vilniuje ir visoje Lietuvoje tuo pgiu metu, bei nesudaro
tinkamq salyg4 laipiotojq sportininkq, megej4 ir vaik4 bei jaunimo grupiq treniravimuisi ir augimui, sklaidos traumui
apie laipiojimio sports.
Mobilioji laipiojimo siena leistq organizuoti tarptautines laipiojimo variybas ciidesnose ir plthai auditorijai pritaikytose
patalpose, kas padidintq laipiojimo sporto sklaida talyje ir tuo pgiu Lietuvos sporto augima Europoje.
Pasiekti pasaulinio laipiojimo sporto lygio reikalavimus, reikalingos tokios sporto buts, kurios imituotq ar gana tiksliai
atitiktq Pasaulio etapq metu naudojama hangs: specialia danga padengtas trumpo martruto lipimo sienas, kurios viena
nuo kitos skirttisi pasvirimo kampais ar jq deriniu bei reijefo itformavimu, bei ivariq form} daZniausiai ioje rungtyje
naudojamus specifinius kybius. Laipiojimo sporte labai svarbus trasq stilius,
ivairove, lipimo sienos kampai ir
mnIrAiimac viva tai nansiminti unrs-Ivhewp

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
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Lietuvoje giuo metu aktyviai treniruojasi 10 auldto meistrigkumo sportininlcai ir 40 jaunimo rinktinos nariu.
Aktyviai laipiojan6i4 imoni4 Lietuvoje yra apie 3000 imoniu, Vilniuje j vienintele laipiojimo sale yra susidariusi apie
200 yra laukian644 eile. Vaiku it jaunimo treniruoZiu galimybes yra labai malos del ploto ir laiko trakumo. Tai
stovintys eileje imones, laukiantys, kol atsilaisvins vietos j treniruotes arba besitreniruojantys nereguliariai del
netinkamo laipiojimo sales grafiko. frengus papildomai 250 kv.m. laipiojamo ploto, laipiojan6iu zmoniti skateius vien
Vilniuje galetq padideti iki 1000-1500 Imoniu. I jq apie 200-300 vailcu it jatmimo grupes atstovq turettl sthygas
u2siimti laipiojimo sportu kasdien bei atostogq metu.
Taip pat Vilniuje yra -10 laipiojimo treneriq, ktuiti tik dalis del laipiojimo sales ploto galimybiq gali dirbti tik puse
etato, o kiti neturi galimybes. Ploto padidinimas leistq organizuoti lygiagrgias sportininkq treniruotes, taip suteikdama
galimybes treneriams dirbti pilnu etatu.
Mobilios laipiojimo sienos jsigyjimas Lietuvos laipiojimo sporto asociacijai leistq skatinti sklaidq ir laipiojimo sporto
vystyma galyje, ne tik didliuosiuose miestuose. Mibiligjq laipiojimo sienq galima butt} rengti skirtingose maiesniq
miestq mokyklose ar sporto centruose bei organizuoti ten mokymus apie laipiojimo sporta tai leistq ateityje parengti
projektus stacionariems laipiojimo centrams atsirasti. Mokyldos galetq per trumpesnj laika susidaryti nuomone kiek
laipiojimo sportas gali butt propaguojamas ir integruojamas j molcyklos fizinio lavinimo veilda bei taip taupant legas ir i§
susiformavusio poreikio parengiant projelctq. Atitinkamai nebatu prarandamas laikas treneriti ir mokytojq patigiai
kaupti iki stacionarios sienos atsiradimo.
Apie projekta suiinotti it juo galetq pasinaudofi daugiau nei 5000 imoniu is visos Lietuvos.
Pagrindine projekto sklaida uisiimt4 Lietuvos laipiojimo asociacija per savo ineternefinj puslapj, socialiniq tinklq
profilius ir spaudq (rengiant atskirus sienos jrengimo pristatymus, variybas ir seminarus naujai jrengtose patalpose).
Mobiliosios sienos projekto dalis galetq apimti dar didesng auditorija ne tik Lietuvoje, bet ir Europos mastu, surengus
tarptautines laipiojimo sporto variybas. Laipiojimo mobili siena pasiektq Lietuvos atokesnius kampelius ir sudarytu
salygas vystytis laipiojimo sportui ne tik didituostuose Lietuvos miestuose, utimdami vaikus, jaunimq ir kitus aktyvius
2mones.
Pagrindine projekto sklaida uistimt4 Lietuvos laipiojimo asociacija per savo ineternetinj puslapj, socialiniq tinldq
profilius ir spauda (rengiant atskirus sienos jrengimo pristatymus, variybas ir seminarus ant mobiliqju laipiojimo sien4
stendq).
Laipiojan6iu imoni4 it besidomin6iu laipiojimo sportu imoniu amiiaus intervalas yra nuo 4 iki 70 meta arrataus, tai yra
apima visas aktyvias arniiaus grupes: vaikus, jamima ir suaugusius bei senjorus.

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda igyvendinus projektq
250 kv.m. papildomo laipiojimo ploto ypg lenkliai jtakos laipiojimo sporto vystyingi ir augima §alAe, laipiojimo
bendruomenes augima ir visuomeninj iinomuma apie gj sporta tuo pgiu sudarys sthygas aukgto meistrigkumo
sportinikams tinkamai ruo§tis patelcimui j 2020 metu olimpines 2aidynes.
Kiekybiniai rodikliai:
- Laipiojimo sportu uisiimagiq imoniq skai6iaus augimas iki 1500, i§ jq apie 200-300 vaikq it jaunimo grupes.
- Didesnes sienos buvimas leistq jau 2014 metu pabaigoje organizuoti sportininkq treniruaiq stovykla Lietuvoje.
- Batq sudarytos galimybes organizuoti tarptautines laipiojimo sporto variybos atitinkan6ios batiniausius reikalavimus.
- Papildomas sienos plotas leistq organizuoti reguliarias Vilniaus miesto laipiojimo sporto variybas vaikams, jaunimui
ir visiems besitreniruojantiems imonems.
Mobilioji laipiojimo siena leistq mokyldoms susidaryti suprathma apie laipiojimo sporta bei formuoti pirminius
patyrimus, kas sudarytu ai§lcias sthygas it poreikius parengti projektus stacionariu sieneliq jrengimui ir laipiojimo sporto
integravimui it kuno kulturos ar popamokines veildos sritis, rengti mokytojus ir trenerius, 'curie galetq ateityje ir toliau
vystyti ir auginti laipiojan6ia bendruomene.
Ilgalaikeje perspektyvoje Vilniaus mieste galetq tthaugti dar ne viena gausi laipiotojq sportininkq karta, kuri turetti
kolcybigkas sthygas treniruotis it veliau garbingai atstovauti galj tarptautinese varlybose, Europos it Pasaulio
6empionatuose, o po 2020 metu ir Olimpinese iaidynese.
Atsirade papildomi laipiojimo plotai bei mobilus central sudarytu salygas augti laipiojantiq ir aktyviq imoniu
henrininmenPi Auvinfii victxnmenk iinnmiima anie si cnnrta ckatinm aktvviai ir sveikai pvventi hei tvirtinti kiln°

2.8. Projekto totinumas
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gis projektas yra Lietuvos laipiojimo sporto asociacijos veildos tysa ir augimas. Ligi siol Lietuvos laipiojimo asociacija
visomis Agaietnis palaike it padojo vystytis laipiojimo sportui, visomis iggalemis itakojo naujy laipiojimo sporto centry
atsiradimy ir augimy, Klaipedoje, Kaune, Taurageje, Maleikiuose.

Vilniaus miesto laipiojimo sienos ploto padidinimas 250 kv.m. atveria plaelas galimybes auginti ir stiprinti Vilniaus
miesto laipiojimo sporto bendruomene, kuri savo iniciatyvumo ir stipraus branduolio jega, toliau vystys tarptautiniy
ryky stiprinimy ir vadyby organizavimy. Po keletos mete} planuojama Vilniuje surengti Tarptautines laipiojimo
federacijos organizuojamos Europos 6empionato taures etapy. Sistemingai tam ruo§iamasi jau dabar.
Mobilios laipiojimo sienos, kurios bus irengtos skirtinguose Lietuvos miestuose ir kas 6 menesius gaiety pasiekti vis
skirtingy Lietuvos tniesty ar
leisty gauginti naujus laipiojimo centrus, bei suburty naujus sportines veiklos
centrus Lietuvoje. Lietuvos laipiojimo sporto asociacija ir toliau planuoja itin aktyviai stiprinti laipiojimo sporty bei jo
prieinamumy visiems norintiems Lietuvos gyventojams, ypa6 vaikams ir jatmimui.
Vilniuje laipiojimo sporto baze leisty formuoti kasmetines trenirtio6iy stovyklas, treneriy mokymus, trasy rengimo
mokymus ir programas.
Viso projekto suma (Eur):

68 120,00

Pragoma is fondo suma (Eur):

63 500,00

