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Projekto aprašymas
Vienas iš Pakruojo rajono savivaldyb÷s veiklos prioritetų – sportin÷s veiklos bei aktyvaus
gyvenimo būdo propagavimas, sporto bazių stiprinimas ir reikalingos infrastruktūros kūrimas.
Kiekvienais metais pagal išgales, atsižvelgiant į Pakruojo rajono savivaldyb÷s biudžetą, skiriama dalis
l÷šų šioms priemon÷ms įgyvendinti. At÷jus rudens - žiemos sezonams sportuoti lauke n÷ra galimyb÷s,
tod÷l būtina sudaryti sąlygas aktyviam užimtumui pl÷toti patalpose t. y. sporto centre. Projekto
įgyvendinimo metu Pakruojo rajono sporto centro pastate, esančiame Statybininkų g. 3, Pakruojis,
planuojama įrengti sutapdintąjį stogą, šiltinant polistireno plokšt÷mis ir dengiant dviejų sluoksnių
prilydoma ritinine danga (apie 400 kv. m.). Šiuo metu Pakruojo rajono sporto centro pastato stogo būkl÷
labai prasta – stogas nesandarus, vietomis per lubas prateka vanduo, taip gadindamas pastato
konstrukcijas, vidaus apdailą, grindis, sporto įrangą. Vietomis patalpos jau pažeistos pel÷sių grybeliu, d÷l

to patalpos atrodo neestetiškai, gadinama vidaus apdaila, kyla problemų d÷l sportininkų bei darbuotojų
sveikatos. Lietingu metu min÷tose patalpose sportuoti neįmanoma. Atsižvelgiant į tai, kad projekto
biudžetas yra ribotas, planuojame įrengti dalį stogo dangos (virš mažosios sal÷s, kurioje vyksta karat÷,
džiudžitsu, graplingo (imtynių) užsi÷mimai, persirengimo kambarių, treniruoklių sal÷s, stalo teniso ir
biliardo žaidimų sal÷s, trenerių-metodininkų kabinetų). Sukurta patraukli erdv÷ sportuoti ir laisvalaikiui
leisti, paskatins jaunimo užimtumą, o tuo pačiu bus išspręsta daug su jaunimo užimtumu susijusių
problemų, tokių kaip fizinio aktyvumo nebuvimas, nusikalstamumas, žalingų įpročių įgijimas.
Įgyvendinus projektą bus sutvarkytas Pakruojo rajono sporto centro pastato stogas. Pakruojo
miesto žmon÷ms bus sudarytos sąlygos aktyviam užimtumui pl÷toti, neformaliam sporto ugdymui vystyti,
sveikam gyvenimo būdui propaguoti, rengti sporto varžybas ir kultūrinius renginius, bus išspręsta daug su
jaunimo užimtumu susijusių problemų, tokių kaip fizinio aktyvumo nebuvimas, nusikalstamumas, žalingų
įpročių įgijimas. Taip pat bus prisidedama prie darnios regiono pl÷tros, išsivystymo skirtumų, lyginant su
kitais regionais, mažinimo, patrauklios gyvenamosios aplinkos sukūrimo. Be to, s÷kmingai pl÷tojant
miesto sporto ir kultūrinę politiką, rengiant visuomenei naudingus ir įdomius renginius, bus gerinamas
miesto įvaizdis, pritraukiama daugiau lankytojų. Tai sudarys sąlygas miesto gyvybingumui pl÷toti.
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