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Ukmerges rajono savivaldybes administracija
(Pareigkejo pavadinimas)

Sporto baziq prieziuros ir statybos pletote
(Fondo logomis remiama veikios sritis)

2. PROJEKTO APRAgYMAS
2.1. Projekto pavadinimas
(Ukmerges stadiono sporto aik.§tyno, Gruodlio 17-osios g. 52, Ukmerges m., Ukmerges r. say., atnaujinimas

2.2. Projekto igyvendinimo laikotarpis
Investicinio projekto jgyvendinimas apims 36 menesius (2017.01-2019.12). gis laikotarpis yra realus visiems
darbams atlikti, viekesiems pirkimams suorganizuoti it jvykdyti. Projelctas bus jgyvendinamas kaip vienas
kompleksinis projektas. Projekto jgyvendinimas galetq prasideti 2017 m. sausio men., tadiau negavus reikalingo
fmansavimo projekto igyvendinimo pradlia atitinkamai gali koreguotis. Bendras projekto igyvendinimo

2.3. Projekto tikslas
I nvesticijq projekto tikslas — padidinti Ukmerges rajono gyventojq sportini aktyvum4, sudarant galimybe naudotis
kompleksinemis stadiono paslaugomis.

2.4. Projekto uidaviniai
Projekto tikslui pasiekti numatomas utdavinys — atnaujinti it i§plesti sporto infrastruktUr4 Ukmerges mieste.

2.5. Trumpas projekto esmes apragymas
Po atliktq Ukmerges stadiono pastato rekonstravimo darbq, miesto stadiono kompleksas tamps vis didesniu traukos
centru. tia beveik kielcvien4 savaitgali vyksta sporto varlybos, taip pat organizuojama it kitq renginiq, koncertq.
Tgiau siekiant sutvarkyti kompleksit pilnai it pritaikyti ji sporto bei sveikatingumo reilanems pilna apimtimi, butina
atnaujinti it esandius stadiono aiktynus, kurie taip it liko netvarkyti nuo 1970 metq. Ukmerges miesto stadionas
nebeatitinka saugumo reikalavimq, nes nuo jo statybos metq stipriai nusidoveje begimo takai, futbolo aikkes danga,
sporto inventorius it kita aikkes infrastruktura. Pats stadionas nesudaro galimybitt pletoti jvairesnes sporto Micas ir/ar
ufsiimti ivairesnemis aktyvaus laisvalaikio formomis. Savivaldybes gyventojams it atvykstantiems svetiams nera
sudarytos tinkamos lauko sportavimo s4lygos. Visa tai lemia, kad esamos sporto infrastrukturos patrauklumas
Ukmerges mieste yra sumatejes. Del labai prastos it nepakankamos lauko sporto infrastruktar' os bales §iuo metu
svarstoma sportines veiklas organizuoti rajono molcyklose arba kaimo vietovose. Dali renginiq tenka atidoti.
Nustatyta problematika — nepakankamas Ukmerges miesto sporto vieosios infrastruktfiros prieinamumas.
Palymetina, kad Ukmerges miesto stadionas yra priskiriamas Ukmerges rajono savivaldybes gyventojq poreikiq
tenkinimui, todel §ios infrastrularos bale svarbi viso rajono gyventojams ir i§ kitq rajono atvykusiems
sportininkams. jo atnaujinimas yra biitinas, nes savivaldybe privalo sudaryti salygas via4 savivaldybes socialiniq
grupiq itraukimui j sporto veiklkt, taip sprendliant itin svarbius visuomenes sanglaudos, gyvenimo kokybes gerinimo,
gyventojq sveikatos it sveikos gyvensenos, didesnio darbingumo, laisvalaikio ulimtumo u2davinius it kartu kurti
socialini pagrinda didelio meistri§kumo sportininkq rengimo sistemai.

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
Projekto pagrindine tiksline grupe — Ukmerges rajono gyventojai. 2016 m. pradlioje Ukmerges rajone gyveno 36
160 gyventojq. jgyvendinus projelct4 planuojama, kad pasiektais rezultatais naudosis vaikai, jaunimas it suaugg,
todel visi rajono gyventojai priskiriami tikslinei grupei. Taip pat pasiektais rezultatais gales naudotis ir kitti §alies
vietoviq gyventojai.

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda igyvendinus projektq
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jgyvendinus projekt4 bus pasiektas rezultatas - atnaujintas Ukmerges stadionas —1 objektas.
Numatomu uidaviniq kielcybiniu rezultatq kokybei u±tikrinti numatoma, kad visos veiklos ir statoma infrastrulctara
bei isigyjamas inventorius tures atitikti jai taikomus statybos techninius reglamentus, higienos normas ir kitus teises
aktus. Tikslas irangos kiekiai bus apskaidiuoti rengiant techninj projekta.
Sutvarkius infrastruktara Ukmerges sporto centras tures galimybg pletoti naujas neformalaus gvietimo programs, o
visai bendruomenei tenkinamas sveikatingumo poreikis. lgyvendintas projektas sudarys prielaidas didinti miesto ir
rajono gyventojq fizini alctyvuma, malinti gyventojq sergamuma, didins vietos gyventojq, ypae vaikq ir jaunimo,
ulimttuna, sumalins socialinius-ekonominius skirtumus tarp Ukmerges rajono it kite} Lietuvos region}.
Be igmatuojamq rezultatu, papildomai bus pasiekta it sudetingai gmatuojama socialine ekonomine nauda Ukmerges
miestui bei rajonui it jo gyventojams:
• pageros Ukmerges miesto it rajono ivaizdis;
• patrauklesne taps gyvenamoji aplinka;
• gangs vietos bendruomeniq pasitilcejimas ir pasitenkinimas vietos vald2ios institucijomis.

2.8. Projekto testinumas
Ukmerges miesto stadiono pastatu kompleksas pastatytas 1970 m. Del senq statybos metq it tuo metu galiojusiu
statybos norm} bei taisykliq stadionti pastatai neatitiko gios dienos norminiu statybos reikalavimq, kurie yra pakitg
lyginant su anuometiniais. Todel irenginiai it sistemos, palaikantys pastatuose optimalq mikroklimata, buvo fizigkai
it moraliglcai susidevojg bei paseng. Atsilvelgiant Sias problemas buvo nusprgsta pagerinti it optimizuoti stadiono
veiklos kokybg, modernizuojant stadiono pastatus ir tokiu badu malinant juose suvartojamos energijos spaucias. §io
tikslo buvo siekiama projektu "Ukmerges stadiono pastato rekonstravimas", kurio igyvendinimo metu tikslq buvo
siekiama giltinant sienas is gores, cokoli, montuojant naujas duris ir langus, rekonstruojant gildymo it buitinio kargto
vandens, apgvietimo sistemas, irengiant vedinimo sistema it kt. Neatpaijstamai pasikeite ir sale — sutvarkytos sporto
sales sienos, lubos, persirengimo kambariai, sanitariniai mazgai, taip pat rekonstruotos kargto vandens, apgvietimo
sistemos, sumontuota nauja gildymo sistema, irengti rekuperatoriai. Ant grind} paklota kokybigka, universali danga.
Taip pat stadiono saleje buvo sumontuota igarsinimo iranga, nauja gvieslente, irengta 108 vietq nauja tribtima. Sporto
centrui skirti it saleje pastatyti dveji futbolo-rankinio vartai, ketveri vaikigki futbolo vartai, teisejo stalas su 4
kodomis, nupirIctos vejapjove, toliapjove. Atlikti gebuvio darbai.Dalis projekto buvo igyvendinta pagal Sanglaudos
skatinimo veiksm4 programa, projekto finansavimo sutartis pasiragyta 2011-02-03, pagal kuria skirtas fmansavimas 200 186,59 EUR. Kits dalis naudojant Valstybes investicijq programos legas. projektas, kuriam rengiama gi paraigka
yra tgstinis, juo bus pilnai sutvarkyta visa Ukmerges stadiono infrastruktara. Palymetina, jog minetais projektais
stadionas nebuvo tvarkomas it planuojamo igyvendinti projekto veiklos bei iglaidos projekto finansavimui nera
itrauktos 1 kitus projektus.
Projekto testinumas bus u2tikrintas giais lygmenimis:
• instituciniu (teisiniu) — sporto infrastruktara it kiti statiniai sklype nuosavybes teise priklausys Ukmerges rajono
savivaldybei, o ieme — valstybei. igyvendinus projelcta nuosavybes it disponavimo teisiq pasikeitimas nenumatomas.
Teises aka} ar poistatyminiq teises aktq pasikeitimai, kurie galetu riboti naudojima naujai sukurta infrastruktura, taip
pat nenumatomi. Projekto igyvendinimo instituchq totinuma ultilcrina tai, jog projekto metu numatomi igyvendinti
darbai numatyti strateginiuose dokumentuose;
• fmansiniu — projekto metu pastatytai infrastrulctarai bus tatikrintas reikalingas finansavimas. Infrastruktaros
prielitira it eksploatacija rapinsis Ukmerges rajono savivaldybes administracija, o reikalingas legas infrastrukturos
prieliarai it tinkamai buklei u±tilcrinti skirs Ukmerges rajono savivaldybe;
• technologiniu — prognozuojama, kad sutvarkius infrastrularmi jolcie didesni remontai (kapitalinis ar rekonstrukcija)
nebus reikalingi bent 15 metq. Sporto infrastruktiira bus modemizuojama pagal modernius it grieitus kokybinius
standartus, kas leidlia u2tilcrinti, kad kuriamos infrastrulctaros palaikymas bus minimalus. frangos tamavimo laikas
bus trumpesnis, todol nusidovejusius baldus it jranga teks keisti, nrieg tai jvertinus nusid6vejimo lygj. Tadiau

Viso projekto suma (Eur):

875.000,00

Pragoma is fondo suma (Eur):

700.000,00

