Forma patvirtinta
Kauno miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. kovo 15 d.
įsakymu Nr. A-937

(Projekto įgyvendinimo ir vertinimo kriterijų įvykdymo ataskaitos forma)
(Gautos ataskaitos registravimo žyma,
kurią deda atitinkamą sritį kuruojančio padalinio specialistas, priimdamas tinkamai parengtą ataskaitą)
Lietuvos kerlingo asociacija, 295758520
(juridinio asmens pavadinimas, kodas)
PROJEKTO ĮGYVENDINIMO IR VERTINIMO KRITERIJŲ ĮVYKDYMO (2019
metų) ATASKAITA
2019 m. balandžio 14 d.
(ataskaitos užpildymo data)
1. Projekto duomenys
Projekto pavadinimas

2019 m. Europos Bavariško Akmenslydžio čempionato
organizavimas Kaune

Sutarties Nr., data
Asmuo, atsakingas už projekto įgyvendinimą ar ataskaitos parengimą (nurodyti asmens vardą, pavardę, pareigas organizacijoje, kontaktinį telefoną, el. paštą, telefono
numerį)

Vygantas Zalieckas, generalinis sekretorius,+37065900803, vz@curling.lt.

Projekto finansavimo sutarties pakeitimo
datos (jeigu buvo)
Projekto įgyvendinimo pradžia
Faktinė projekto įgyvendinimo pabaiga

2019 m. sausio 1 d.
2019 m. balandžio 15 d.

Veikla (pagal projekto sąmatą, pridedamą prie Kauno
miesto savivaldybės
biudžeto lėšų naudojimo projektui finansuoti sutarties
(toliau – Sąmata)

Veiklų
vykdymo vieta
(miestas,
vietovė,
įstaigos, kurioje
buvo įgyvendinamas projektas,
adresas)

x

2

Neįgyvendinta

Veikla
(pažymėti X)

Iš dalies įgyvendinta

2. Per ataskaitinį laikotarpį įgyvendintos projekto veiklos

Įgyvendinimo
data arba laikotarpis

2019 m. kovo
13 - 17 d.

2019 m. Europos Bava- Kauno ledo arena
riško Akmenslydžio
(Aušros g. 42 C,
čempionato organizavi- Kaunas)
mas Kaune

Įgyvendinta

Įgyvendinta veikla (apibūdinama faktinė Pasiekta veiklos
veikla, jos eiga, įgyvendinimo metodai,
rezultato rodiklio
nurodoma priežastis, turėjusi įtakos
reikšmė (vertinimo
veiklai įgyvendinti, jei pažymėtas
kriterijus) (pagal
atsakymo variantas „Iš dalies
Sąmatos lentelės 3
įgyvendinta“ arba „Neįgyvendinta“)
skiltį)

Pirmą kartą Lietuvos akmenslydžio
Surengtas 2019 m.
istorijoje surengtas Europos suaugusių
Europos bavabavariškojo akmenslydžio čempionatas
riškojo
Kauno ledo arenoje. Kauno ledo arenoje
akmenslydžio
pasiruošimo darbai buvo pradėti kovo 10 čempionatas; 230
d.: atvežta papildoma ledo ruošimo
dalyvių,15 valstybių
įranga, ruošiamas ir dažomas ledas,
komandos; varžybų
įrenginėjamos papildomos patalpos. Kovo trukmė – 3 dienos
13 d. viskas buvo paruošta ir pradėtos
vykdyti treniruotės. Varžybos vyko kovo
14-16 dienomis. Kovo 17 d. vyko
demontavimo darbai, dalyvių išvykimo
diena.

Asmenų skaičius

230
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Asmenų įtraukimo į projektą būdas

Projekto poveikis nurodytiems asmenims
(apibūdinamas projekto poveikis asmenims,
nurodomos pagrindinės priežastys, jei
poveikis numatytiems asmenims nebuvo padarytas arba nepakankamas)

3. Projekto veiklose per ataskaitinį laikotarpį dalyvavę asmenys (dalyviai, žiūrovai) ir gavę paslaugas asmenys (lankytojai, žiūrovai) (nurodyti
nesikartojančių asmenų skaičių)

Asmenys

Sportininkai

Nacionalinės aisštoko federacijos delegavo stipriausias savo komandas, kurios, gavus Tarptautinės
aisštoko federacijos patvirtinimą, atvyko į Kauną

Sudalyvavo viename iš aukščiausio lygio
bavariškojo akmenslydžio renginių, kuris savo
organizacija išsiskyrė iš analogiškų renginių.
Dažniausiai šis čempionatas yra rengiamas Alpių regiono valstybėse. Lietuvos bavariškojo
akmenslydžio komandai dideliais žingsniais judančiai į geriausiųjų gretas, čempionatą buvo
pasiūlyta rengti Lietuvoje ir supažindinti tiek
bavariškojo akmenslydžio bendruomenę su
Lietuva ir Kaunu, tiek Lietuvos ir Kauno
visuomenę su šia Lietuvoje populiarėjančia
sporto šaka. Dalyviai išvyko su pačiais geriausiais įspūdžiais apie miestą ir renginio
organizaciją su pasižadėjimu sugrįžti.

(Žiūrovai (lankytojai)

Lietuvos ir užsienio treneriai, delegacijos, teisėjai ir
IFI atstovai

400-500

70

Kadangi renginys buvo
nemokamas, neįmanoma
apibrėžti tikslaus žiūrovų
skaičiaus. Socialiniai tinklai, internetinė kerlingo
svetainė, reklaminė
spauda, TV reklama
(Labas rytas, TV3 reportažas), žiniasklaidos
priemonės

Susipažino su Kaunu, kaip sporto miestu ir galimybėmis ateityje organizuoti tokio lygio
renginius Kaune.

Lietuvoje pristatyta nauja sporto šaka
pritaikyta, kuria galima užsiimti ir žiemą ir
vasarą, patenkanti į sportas visiems rėmus,
kuri gali tarnauti tiek kaip pramoga bet
kokio amžiaus žmonėms, tiek kaip profesionalus sportas, kuriuo galima užsiimti
ištisus metus, prisedentis prie sporto ir
fizinio aktyvumo plėtojimomieste.Pramoginėse veiklose dalyvavo Kauno miesto
gyventojai panorėję susipažinti ir išmėginti
"Bavariško akmenslydžio" sporto šaką,
buvo bendradarbiaujama su mokyklomis,
pritraukiant moksleivių grupes, įvairiomis
organizacijomis ir įmonėmis, kviečiant atvykti susipažinti su šia sporto šaka.
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Europos šalių "Bavariško
akmenslydžio" federacijos
deleguoja stipriausių
komandų trenerius,
delegacijų atstovus, kurie
su komandomis atvyksta
dalyvauti čempionate. IFI
deleguoja savo atstovus,
kurie atvyko stebėti
čempionato.

Savanoriai

Projekto vadovas
Socialinių veiklų dalyviai

Iš viso
Iš to skaičiaus asmenys,
priskirti socialinės
atskirties grupėms

1

25

Į renginį atvykę žiūrovai

Kerlingo asociacijos darbuotojas

Savanorius atrinko
organizatoriai iš kerlingą ir
bavariškąjį akmenslydį
žaidžiančių ar šia sporto šaka
besidominčių sportininkųir
entuziastų, kurie patys
pareiškė norą būti savanoriais arba buvo asmeniškai
pakviesti Lietuvos kerlingo
asociacijos
atstovųSavanoriais renginyje
bus bavariškąjį akmenslydį
propoguojantys Lietuvos
sportininkai.

Įvairiapusė patirtis organizuojant pirmą
tokio masto renginį Lietuvoje.

Patirtis organizuojant aukšto lygio sporto
renginį, galimybė iš arčiau susipažinti su
Lietuvoje vis dar egzotine sporto šaka ir patiems ją išbandyti.
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40

Pažintis su nauja sporto šaka ir laisvalaikio
forma Kauno mieste

866

3

4. Specialistai, dalyvavę įgyvendinant projektą (nurodomas specialistų, kuriems buvo mokama iš
Kauno miesto savivaldybės biudžeto lėšų, skaičius)

Eil.
Nr.

Darbo pobūdis

4.1.

Pagal darbo sutartį

4.2.

Pagal autorinę
sutartį

4.3.

Pagal paslaugų
teikimo sutartį

4.4.

Kita (įrašyti)

Administracinis personalas
(tiesioginiai projekto
vykdytojai)

Iš viso
(vykdytojų skaičius
Kiti projekto
per projekto vykdymo
vykdytojai
laikotarpį, t. y. nuo
(lektoriai, užsiėmimų
ataskaitinių metų
vadovai ir kt.)
pradžios)

Iš viso
5. Savanoriai, dalyvavę įgyvendinant projektą (nurodyti nesikartojančių savanorių skaičių)
Savanorių skaičius
Savanoriškos
veiklos
Eil. Savanoriškos veiklos pavadinidata, laikotarpis,
Nr.
mas
vieta

Iš viso

Iš to skaičiaus –
dalyvavusių pagal
sudarytas savanoriškos veiklos
sutartis

2019 03
13/14

3

2019 03
12 /17

6

0

5.2.

Komandų
pasitikimas/išlydėjim
as

2019 03
12-16

4

0

5.3

Komandų
koordinavimas
renginio metu

5.4

Pagalbiniai darbai
ledo paruošimo metu

2019 03
10 - 17

10

0

5.1.

Dalyvių registracija

0

4
5.5.

Informacijos teikimas

2019 03 12 16
Iš viso

2

0

25

0

6. Informavimas apie projektą ir rezultatų viešinimas

Projekto matomumas ir viešinimas

Informacijos sklaidos ir viešinimo priemonės vykdymo data,
laikotarpis, vieta
FB puslapio ir renginio
nuorodos:
https://www.facebook.com/icestock.lt/
https://www.facebook.com/events/20237253
34606584/

Pagrindinės projekto viešinimo priemonės buvo socialiniai
tinklai (Facebook, Instagram). Renginys taip pat buvo
viešinamas per LKA Facebook paskyrą. Europos čempionato
atgarsiai bei svečių įsimintiniausios akimirkos iš Kauno išplito
socialiniuose tinkluose tūkstančiams Europos šalių gyventojų. https://www.sporRenginys prisidės prie aisštoko plėtros ir populiarinimo mieste. tas.lt/naujiena/272664/kaun
e-pirma-karta-rengiamaseuropos-bavariskojo-akmenslydzio-cempionatas

Straipsniai ir reklama spaudoje (pateikiamos nuorodos su straipsnių išleidimo datomis)

https://www.sportas.lt/naujiena/272987/Europos-bavariskojo-akmenslydzio-cempionato-Bdivizione-lietuviu-triumfas
https://renginiai.kasvyksta.lt/67129/europos-bavarisko-akmenslydzio-cempionatas
https://www.lazdijai.lt/lit/Lietuvos-aisstokosirdis--lazdijai/27499887

Reklaminė spaudos maketai ir renginio nuotrauko prieduose
(Reklama mieste, ledo arenoje (tentai, plakatai ir pan.),
lankstinukai, ženkliukai, renginio atributika

http://www.respublika.lt/lt/naujienos/sportas/kitos_sporto_sakos/kova_del_vietos_po_saule/

TV reportažai ("Labas rytas”, TV3 reportažas, LNK žinių reportažas)

http://www.ledoarena.lt/ren
giniai/startavo-europos-bavarisko-akmenslydzio-cempionatas/
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TV3:
https://www.facebook.com/1000102765656
19/videos/797697353916143/UzpfSTExNzUxMzA2NTkyMTI4Nzc6
MjI2ODU2NjMzOTg2OTI5OA/LRT:
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3
A%2F%2Fwww.lrt.lt%2F
mediateka%2Firasas%2F101371
1970%2Flabas-rytas-lietuva%3Ffbclid%3DIwAR3rtcwLpJMWSz5XM2OzDDRfG7KmvpwsDMdHds5pCUQvoTVFhk09t6XMSg%23wowzaplaystart%3D1277000%26wow
zaplayduration%3D1449000&h=AT3
eSDBGFSLygtLqMsMeg48pBAkuR1TQuG8Vp8q8EaYcBSq5pp0ojGe6
UFQ5BfBcyApIdLx-J7AIKNyA5VhpXMXFKPDjU
1JNE6grdiBhhJ1qlHtG4N4
_J9uGxcGh1YUwJoVhM
Y
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7. Informacija apie partnerius (pildoma, jeigu projektas buvo įgyvendinamas kartu su partneriais)
Bendradarbiavimas, atsakomybės
pasidalijimas su projekto partProjekto veikla (pagal
neriais (trumpai aprašyti, kaip vyko
Partnerio pavadini- Sąmatą), už kurios įgyven- bendradarbiavimas, atsakomybės
mas, teisinis statusas
dinimą atsakingas propasidalijimas, kaip projekto partjekto partneris
neris prisidėjo prie projekto kokybės, ir (arba) kitą svarbią informaciją)

Eil.
Nr.

7.1.
8. Projekto finansavimo šaltiniai
8.1. Kauno miesto savivaldybės skirtos lėšos
Skirta suma 2019 metams,
Eur

Gautos biudžeto lėšos per
ataskaitinį laikotarpį,
Eur

Iš viso panaudota lėšų per
projekto vykdymo
laikotarpį, Eur

10 000

10 000

10 000

8.2. Kiti projekto finansavimo šaltiniai
Eil
Nr.

Finansavimo šaltinis
(pildyti, jei tokie finansavimo šaltiniai
buvo)

Prisidėjimo (paramos) suma, Eur

Panaudotos lėšos,
Eur
(patirtos sąnaudos)

7200,00

7200,00

Rėmėjų suteikta parama

1280,00

1280,00

Kitos lėšos (starto mokestis)

4000,00

4000,00

8.2.1.

Projekto vykdytojo lėšos

8.2.2.

Partnerio (-ių) lėšos

8.2.3.

Privačių įmonių lėšos

8.2.4.
8.2.5.

Iš viso 12480,00
9. Sąmatos keitimas
Jei buvo keista, įvardyti, kas keista, kada ir kodėl

12480,00
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10. Projekto vykdytojo savianalizė, pastabos, pasiūlymai
Trumpai apibūdinti projekto rezultatus ir jų poveikį organizacijai,
Kauno miestui

Didžioji dalis Europos čempionato dalyvių niekuomet nėra buvę Kauno
Didžioji dalis Europos čempionato dalyvių niekuomet nėra buvę Kauno
mieste. Tai buvo puiki proga pristatyti Kauną kaip patrauklų turizmui ir
sportui bei laisvalaikiui ir pramogoms pritaikytą Europos miestą.
Dalyviai išvyko maloniai nustebinti.
Europos čempionato atgarsiai bei svečių įsimintiniausios akimirkos iš
Kauno išplito socialiniuose tinkluose tūkstančiams Europos šalių gyventojų.
Ekonominė nauda miestui. Europos čempionate dalyvavo beveik 300
sportininkų bei lydinčio personalo iš užsienio, kurių dalyvavimo Europos čempionate Kaune išlaidos siekė apie 60 tūkst. eurų (50-80 eur per
dieną asmeniui 5 /6 dienos).
Kauno miesto bendruomenė turėjo galimybę susipažinti su ir išmėginti
"Bavarišką akmenslydį" (olimpinio judėjimo sporto šaka, kuria galima
mėgautis žiemą ir vasarą) Kaune.
Pasibaigus Europos čempionatui, profesionalus "Bavariško akmenslydžio" inventorius buvo paliktas Kauno bendruomenės reikmėms.
Pamėgę sportą Kauno bendruomenės nariai, bus kviečiami į komandas
tolimesniam sportavimui. Kaune atsiras dar viena sportinimosi ir laisvalaikio forma, plečiant žiemos sporto šakų įvairovę mieste.
Buvo organizuojama savanoriška veikla. Į renginį buvo įtraukti 25 savanoriai.
Lietuvos sportininkams ir treneriams buvo suteikta galimybė susipažinti
su aukščiausio lygio Europos sportininkais ir specialistais, konsultuotis,
semtis patirties. Lietuvos komanda iškovojo aukso medalius B grupėje
ir iškopė į stipriausiųjų grupę.

Aprašyti, kaip projekto rezultatai
galės būti panaudoti ateityje,
siekiant užtikrinti ilgalaikę projekto išliekamąją vertę

Renginys prisidėjo prie aisštoko plėtros ir populiarinimo Kauno mieste.
Tikimasi, kad pasibaigus Kauno ledo arenos rekonstrukcijai ir atsiradus
naujai arenai Kaune, bavariškasis akmenslydis Kauno mieste dar labiau
populiarės

Projekto atitiktis bendriesiems
programos prioritetams (partnerystė ir bendradarbiavimas, darnus
vystymasis, savanorystė, lygių galimybių ir nediskriminavimo principų
užtikrinimas)

Renginio sėkmę užtikrino bendradarbiavimas su įvairiomis
organizacijomis ir aktyvus savanorių įsitraukimas.
Federacija bendarbiavo su renginių organizacijomis,
tarptautine aisštoko federacija, į renginio organizavimą ir
vykdymą įsitraukė 25 motyvuoti savanoriai. Prie renginio
prisijungė įvairios ugdymo įstaigos iš Kauno, kurios atvyko
stebėti čempionato.

Projekto įgyvendinimo metu kilusios problemos ir jų sprendimo
priemonės, kurių buvo imtasi

Buvo pastebėtas žmogiškųjų išteklių trūkumas, kurio
nebūnant būtų pavykę dar efektyviau įgyvendinti projektą,
tačiau ateities renginiuose to bus išvengta.
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Išvados, pastabos ir pasiūlymai

Vienintelis pastebėjimas, kad labai ilgai buvo neaiškus finansavimo paskirstymas, kas neleido tinkamai suplanuoti ir
panaudoti renginio biudžeto, dėl šios priežasties nukentėjo
renginio reklama

11. Priedai:
11.1. Rezultatai (https://www.icestocksport.com/2016/wp-content/uploads/2011/12/Results_Ergebnisse-European-Championships-2019-for-Women-and-Men.pdf)
11.2. Reklamines spaudos pavyždziai
11.3 Rengnio nuotraukos
11.4. Lėšų grąžinimo pavedimas pagal 2019.03.22 sutartį Nr. SRB-0147

Generalinis sekretorius
A. V.
(juridinio asmens vadovo pareigos)

________________
(parašas)

Vygantas Zalieckas
(vardas ir pavardė)

