
  

 

 

 

Projektas „Stadiono, esančio Parko g. 2, Baltosios Vokės k., Vilniaus raj., atnaujinimas“ 

Projektas „Stadiono, esančio Parko g. 2, Baltosios Vokės k., Vilniaus raj., atnaujinimas“ bendrai 

finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Viešoji įstaiga Centrinė 

projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA, atsakinga institucija). 

Viešoji įstaiga Vilniaus agroekologijos mokymo centras  ir Viešoji įstaiga Centrinė projektų 

valdymo agentūra  2020-08-06 pasirašė  Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamo sporto 

projekto „Stadiono, esančio Parko g. 2, Baltosios Vokės k., Vilniaus raj., atnaujinimas“ 

įgyvendinimo sutartį Nr. SRF-SIĮ-2020-1-0253.  

Bendra tinkamų finansuoti projekto išlaidų suma sudaro 444 700,02 Eurų, iš jų Fondo lėšomis 

apmokamos išlaidos sudaro – 400 230,02  Eur ir nuosavomis lėšomis (jaunimo centro) – 44 470,00 

Eur. 

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2021 m. rugpjūčio 6 d. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 

2023 m. liepos 1 d. 

Projektas įgyvendinamas Vilniaus agroekologijos mokymo centre, esančiame Baltosios Vokės k., 

Vilniaus rajone. Projekto „Stadiono, esančio Parko g. 2, Baltosios Vokės k., Vilniaus raj., 

atnaujinimas“ tikslas - gerinti sąlygas ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę, modernizuojant stadioną, 

esantį Parko g. 2, Baltosios Vokės k., Vilniaus rajone, taip prisidedant prie stadionų prieinamumo 

didinimo, sąlygų įvairaus amžiaus ir poreikių asmenų fiziniam aktyvumui gerinimo, sportuojančių 

asmenų skaičiaus didėjimo. Projekto įgyvendinimo metu numatoma atnaujinti stadioną: atnaujinti 

bėgimo takus (kartu sutvarkyti lietaus nuvedimo sistemą), atnaujinti multifunkcinę 

krepšinio/tinklinio ir futbolo aikšteles, įrengti šuoliaduobę, įrengti treniruoklių zoną, kuri bus 

pritaikyta ir neįgaliesiems, sutvarkyti ir įrengti patekimą į stadioną neįgaliesiems. 

Projektu siekiama prisidėti prie fizinio pasyvumo problemos sprendimo ir visuomenės sveikatos ir 

geros savijautos gerinimo, nacionalinių sveikatos ir sporto rodiklių pasiekimo visos šalies mastu.  

Projektu bus prisidedama prie tikslinių grupių: neįgaliųjų, vaikų ir jaunimo (iki 29 m.) ir 

bendruomenės aktyvumo poreikių tenkinimo, kokybiško ir prieinamo fizinio aktyvumo skatinimo ir 

didinimo. 

Įgyvendinus projekto veiklas, stadione bus sudaromos visos sąlygos sportuoti visoms projekto 

tikslinėms grupėms ne trumpiau nei 3 metus pasibaigus projektui.  Gyventojai fizinio aktyvumo 

veikloms galės nemokamai naudotis visomis stadiono aikštelėmis bei įranga (bėgimo taku, 

treniruokliais, krepšinio, futbolo ar tinklinio aikštelėmis ir jų įranga, įrengta šuoliaduobe). Bus 

organizuojamos įvairios sporto veiklos: futbolas, imtynės, krepšinis, tinklinis, tenisas, regbis, 

badmintonas, fizinis rengimas, mankštos ir kt. Taip pat bus vykdomos veiklos neįgaliems (fizinio 

rengimo užsiėmimai, mankštos ar kitos veiklos atsižvelgiant į jų poreikius). 

Atnaujinus stadioną kviesime visus prisijungti prie organizuojamų veiklų.  


