
Viešosios ir privačios 
partnerystės projektai 

Kaune



Numatomi projektai

• Šilainių baseino Baltų pr. rekonstrukcija;

• Teniso, padelio ir kitų sporto šakų centro sukūrimas;

• Automatinių viešųjų tualetų įrengimas Kaune.



Šilainių baseino lokacija

Gyventojų koncentracija:

- Kauno miesto gyventojų skaičius

2018 m. pradžioje – 288 466

- Šilainių seniūnijos gyventojų

skaičius 2017 m. rugsėjo 4 d. - 53

300

Konkurencijos koncentracija:

- Artimiausias baseinas už 2,9 km –

„Vilija“

- Mažiausias baseinų infrastruktūros

pasiūla – Šilainių ir Dainavos sen.



Dabartinė problematika vystant Šilainių 
baseino infrastruktūrą ir paslaugų pasiūlą

• Kauno m. sav. biudžeto lėšos yra ribotos -
trūksta lėšų ir žmogiškųjų išteklių tenkinti 
paslaugos paklausą.

• visą atnaujinto Šilainių baseino potencialą 
Kauno m. sav. viena pati sunkiai gali išnaudoti –
reikalingos papildomos idėjos ir galimybės.



Šilainių baseino Baltų pr. 
rekonstrukcija

• Projekto tikslas - gerinti Kauno miesto 
savivaldybės sveikatinimo paslaugų kokybę ir 
didinti sporto infrastruktūrą prieinamumą 
Kauno miesto gyventojams



Sporto komplekso su baseinu 
vystymo vizija ir koncepcija

3 016 250 Eur



Sporto komplekso su baseinu 

vystymo koncepcija

Baseino vonia – 8 takeliai 
25 m ilgio

Žiūrovų tribūna

Persirengimo erdvė

Sporto salė



Sporto komplekso su baseinu 
vystymo koncepcija

Viešojo sektoriaus veiklos:

• projektavimas bei kitos su
projektavimu privalomas veiklos ir
statybos darbai

• Kauno plaukimo mokyklos veiklos
organizavimas



Sporto komplekso su baseinu 
vystymo koncepcija

Privataus sektoriaus veiklos:

• Rekonstruoto sporto komplekso 
įrengimas

• Plaukimo ir susijusių sveikatinimo 
paslaugų administravimas

• Sporto komplekso patalpų priežiūra  
eksploatacija

• Sporto komplekso teritorijos vystymas ir 
priežiūra

• Trukmė – 15 metų

• Kitos veiklos lankytojų srautams 
aptarnauti



Reikalingos privačios investicijos

• Švieslentė

• Organizacinė plaukimo varžybų įranga

• Neįgaliųjų keltuvai

• Lankytojų registravimo sistema ir spintelės

• Rūbinės suolai ir kt. trumpalaikė įranga

• Sporto salės įranga

326 474 Eur



Preliminarūs išlaikymo ir 
eksploatacijos kaštai
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Bendros metinės eksploatacinės sąnaudos – apie 141 tūkst. Eur

Vanduo, nuotekos ir kitos susijusios išlaidos

Techninė baseino priežiūra

Baseino temperatūros palaikymas ir baseino patalpos
ŠVOK

Baseino dezinfekavimas + germicidavimas + vandens
floros paruošimas

Karšto vandens ruošimas

Elektros sąnaudos

Internetas 0,5 Gb įvadas su sužiedinimu mieste

Privalomi tyrimai, reglamentinės priežiūros darbai,
patikros ir pan.

Valymo ir kitos paslaugos

*Neįvertintos ir neįtrauktos nusidėvėjimo sąnaudos



Sporto komplekso su baseinu 
potencialas

• Lankytojų statistika 2013-2016 m.



Sporto komplekso su baseinu 
potencialas

105880

104618

82656

5526

Pajamų metinė prognozė – 299 tūkst. Eur

Už papildomas grupines treniruotes
per metus (už abonementus)

Už laisvus lankytojus d. d. per metus

Už laisvus lankytojus savaitgaliais per
metus

Už patalpų nuomą



Projekto rizikos

• Didžioji dalis rizikų perduodamos 
koncesininkui:

Tinkamumo ir susijusios rizikos;

Paklausos ir susijusios rizikos;



Minimalūs reikalavimai investicijoms

Esminiai įsipareigojimai:

1. 1) Užtikrinti sąlygas Kauno plaukimo mokyklos 
veiklos organizavimui darbo dienomis:

1.1) antrokų mokymas plaukti 8-12h,

1.2.) treniruotės 14-17 h, 

1.3.) plaukimo takelių nuoma profesionaliems sportininkams,

1.4.) užsiėmimai sporto salėje 2 val. kasdien d. d.

• 2) Užtikrinti sąlygas plaukimo varžybų 
organizavimui savaitgaliais (apie 14 k. dienų per 
metus).



Teniso, padelio ir kitų sporto šakų 
centro sukūrimas

Problema – nepakankamai išvystyta  teniso, padelio ir 
kitų susijusių sporto šakų infrastruktūra, kuri būtų 
skirta mokyklinio amžiaus vaikų treniruotėms. 

Priežastys:

• Kauno miesto savivaldybės lėšų trūkumas

• Didėjantys šiuolaikinių gyventojų poreikiai gauti 
kompleksines paslaugas

• Vaikams skirtų treniruočių pasiūlos trūkumas rinkoje 

• Rinkoje teikiamos paslaugos kaina nėra prieinamos 
potencialiems vartotojams



Teniso, padelio ir kitų sporto šakų 
centro sukūrimas

• Tikslas – plėtoti Kauno miesto savivaldybės 
sveikatinimo ir sporto infrastruktūrą didinant 
sportinio užimtumo paslaugų prieinamumą.

• Uždavinys – sudaryti sąlygas organizuoti viešąsias 
teniso ir su juo susijusių sporto šakų pas

• Veiklos: 1) pastato, adresu Europos pr. 27, 
rekonstrukcija; 2) sporto aikštelių vidaus patalpose ir 
lauke įrengimas; 3) lauko infrastruktūros pritaikymas 
daugiafunkcinio sporto centro veiklai. laugas
mokyklinio amžiaus vaikams.



Esama teniso kortų pasiūla

Organizacija/klubas

Kortų skaičius Dangos tipas Veikla

Dengti/ 

uždari 

kortai

Lauko 

kortai

Dengtų/ 

uždarų kortų

Lauko 

kortų

VšĮ „Ekotenisas“ (Draugystės 

g. 10)

7 - Kilimas - Aikštelių nuoma, grupinės ir 

individualios treniruotės visus metus

Kauno Žalgirio sporto 

kompleksas (A. ir J. 

Gravrogkų g. 4)

4 3 Kilimas Gruntas Aikštelių nuoma, grupinės ir 

individualios treniruotės visus metus

Kauno teniso klubas (Sporto 

g. 6)

- 6 - Gruntas Aikštelių nuoma, grupinės ir 

individualios treniruotės nuo gegužės 

iki spalio mėn.

Ąžuolyno sveikatingumo 

centras (Sporto g. 3)

- 8 - Gruntas Aikštelių nuoma, grupinės ir 

individualios treniruotės nuo gegužės 

iki spalio mėn.

Vs-Fitness sporto klubas

(Islandijos pl. 32)

4 - Hard 

(akrilinė)

- Aikštelių nuoma, individualios 

treniruotės visus metus

Kauno Žalgirio jachtklubo

teniso kortai (R. Kalantos g.

124)

- 2 - Betonas Aikštelių nuoma nuo gegužės iki 

spalio mėn.

Asociacija „G. Sabeckio 

teniso mokykla“

- 6 Gruntas Aikštelių nuoma ir mokyklos 

vykdomos treniruotės nuo gegužės iki 

spalio mėn.



Esama teniso kortų pasiūla

Teniso, paplūdimio teniso/tinklinio ir padelio infrastruktūros 
išsidėstymas Kauno mieste



Esama teniso kortų pasiūla

Vienos teniso aikštelės 
infrastruktūros pasiūla 
gyventojams pagal amžiaus 
struktūrą, 2017 m.
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Teniso kortų vieta mieste



Teniso, padelio ir kitų sporto šakų 
centro sukūrimas

Rekonstruojamas pastatas, esantis adresu Europos pr. 
27, įrengiant šias sporto aikšteles:

• 4 teniso kortus,

• 3 paplūdimio teniso/tinklinio aikšteles,

• 2 padelio aikšteles. 

Numatomos kitos reikalingos patalpos –
persirengimo kambariai ir saugyklos, pagalbinės 
patalpos (sandėliukai ir pan.), pirčių zona, sporto salė 
apie 30 vietų, administracinės patalpos, talpinančios 
iki 6 darbuotojų.



Teniso, padelio ir kitų sporto šakų 
centro sukūrimas

Privataus  sektoriaus veiklos:

• projektavimas bei kitos su projektavimu privalomas
veiklos ir statybos darbai

• Sporto komplekso įrengimas

• Sporto paslaugų administravimas

• Sporto komplekso patalpų priežiūra eksploatacija

• Sporto komplekso teritorijos vystymas (lauko aikštelių 
įrengimas) ir priežiūra

• Trukmė – 15 metų

• Kitos veiklos lankytojų srautams aptarnauti



Teniso, padelio ir kitų sporto šakų 
centro sukūrimas

Reikalingos privačios investicijos:

• Inžinerinės paslaugos

• Rangos darbai

• Sporto įranga ir baldai

Planuojam investicijų 
vertė 4 571 077 €



Teniso, padelio ir kitų sporto šakų 
centro sukūrimas

16%

55%

19%

5%

1%

4%

Prognozuojamos metinės pajamos
258 357 Eur/metus

Treniruočių vaikams vykdoma
sportinio užimtumo veikla

Sporto mėgėjai darbo dienomis
spalio-balandžio mėn.vidaus
patalpose
Sporto mėgėjai savaitgaliais spalio-
balandžio mėn.

Sporto mėgėjai darbo dienomis
lauko aikštelėse gegužės-birželio
mėn.
Sporto mėgėjai savaitgaliais lauko
aikštelėse gegužės-birželio mėn.

Sporto mėgėjai darbo dienomis ir
savaitgaliais lauko aikštelėse
liepos-rugpjūčio mėn.



Teniso, padelio ir kitų sporto šakų 
centro sukūrimas

30%

25%

31%

3% 4%

1%
0%

6%

Metiniai išlaikymo kaštai 
283 279 Eur/metus

Darbuotojų darbo užmokestis ir
susiję mokesčiai
Elektros sąnaudos

Patalpų šildymo sąnaudos

Vandens sąnaudos

Ryšių paslaugos

Sukurtos infrastruktūros apsaugos
paslaugos
Patalpų dezinfekavimo paslaugos

Sukurtos infrastruktūros ir įrangos
būklės palaikymas



Projekto rizikos

• Projekto rizikos perduodamos 
koncesininkui:

Tinkamumo ir susijusios rizikos

Statybos ir susijusios rizikos;

Paklausos ir susijusios rizikos;



Automatinių viešųjų tualetų 
įrengimas Kaune

Problemos:

• ribota viešųjų tualetų pasiūla mieste – viešųjų 
tualetų paslauga nėra užtikrinama pagrindinėse 
Kauno miesto žmonių susibūrimo zonose.

• biotualetų naudojimas – biotualetų 
infrastruktūra neprisideda prie Kauno miesto 
įvaizdžio kūrimo. Taip pat visuomenei prieinami 
biotualetai negeneruoja jokių pajamų.



Automatinių viešųjų tualetų įrengimas 
Kaune

• Projekto tikslas – užtikrinti viešųjų tualetų 
paslaugos prieinamumą Kauno miesto 
gyventojams ir svečiams. 

• Projekto tikslo užtikrinimui formuojamas 
uždavinys – įrengti 7 viešuosius tualetus Kauno 
mieste.

• Įgyvendinant projektą koncesijos būdu 
numatoma galimybė už Projekto įgyvendinimą 
suteikti koncesininkui reklamos plotus.



Automatinių viešųjų tualetų įrengimas 
Kaune

Esama situacija šiuo metu veikia 2 viešieji tualetai, 
pritaikyti neįgaliesiems, kuriuos sutarties pagrindu 
prižiūri įmonė UAB „Kauno švara“
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60,6 59,5 59,3 58,8
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25,3 27,3 26,6 26,0

2012 2013 2014 2015 2016

Bendrosios išlaidos Bendrosios Pajamos



Automatinių viešųjų tualetų 
įrengimas Kaune

Numatomos 7 tualetų įrengimo vietos



Automatinių viešųjų tualetų 
įrengimas Kaune

Planuojama technologija - viešieji tualetai būtų 
įrengiami su viena vieta, pritaikyta neįgaliesiems. 
Išskirtinė įrengiamų viešųjų tualetų specifikacija –
automatinis patalpos dezinfekavimas, apiplovimas ir 
išdžiovinimas. Numatyta technologija skirta pilnam 
viešojo tualeto patalpos išvalymui be atitinkamo 
personalo papildomo įsikišimo į procesą.



Automatinių viešųjų tualetų 
įrengimas Kaune

Viešojo tualeto vieta mieste

Žmonių srautas vietovėse lyginant su 
Rotušės a. 27 srautu, proc.

Prognozuojamas metinis 
apsilankymų skaičius

Rotušės a. 27 100 41 009

Santaka prie būsimos vaikų žaidimų

aikštelės/riedučių rampos
10 4 101

Kauno marių aikštelė 20 8 202

Aleksoto aikštelė 5 2 050

Muzikinio teatro sodelis 20 8 202

Nemuno/Gimnazijos gatvių sankryža (prie

požeminės perėjos)
25 10 252

Neries krantinės parkas 25 10 252

Nepriklausomybės aikštė (Soboras) 25 10 252

Iš viso: 53 312

Lankytojų skaičiaus prognozė naujai įrengiamuose viešuosiuose 

tualetuose



Automatinių viešųjų tualetų 
įrengimas Kaune

Eksploatacinės sąnaudos (7 vnt.)
Eur su PVM / metams (1-5 

veiklos metai)

Eur su PVM / metams (6 ir vėlesni 

veiklos metai, išmokėjus priežiūros 

automobilio lizingą)

Komunalinės sąnaudos
2.274

2.274

elektra 268 268

vanduo 2.006 2.006

Automobilio įsigijimo lizingo būdu 

išlaidos
3.091

Išlaidos kurui 1.078 1.078

Automobilio draudimo išlaidos
500

500

Automobilio metinės remonto ir 

eksploatacinės sąnaudos

665

665

Tualetų techninės priežiūros / 

remonto  ir pan. išlaidos

14.996 

14.996

Eksploatacija ir priežiūra (DU 

išlaidos)
12.864

12.864

Iš viso 35.469 32.378

Numatomi išlaikymo kaštai per metus



Automatinių viešųjų tualetų 
įrengimas Kaune

Reikalingos privačios investicijos:

• Viešieji tualetai

• Apsauginė patalpų priemonė nuo fizinės žalos

• Transportavimas

• Projektavimas

• Statyba/įrengimas

Planuojam investicijų 
vertė 423 607 €



Projekto rizikos

• Projekto rizikos perduodamos 
koncesininkui:

Tinkamumo ir susijusios rizikos

Statybos ir susijusios rizikos;

Paklausos ir susijusios rizikos;



Ačiū už Jūsų dėmesį ir laiką

Kontaktai investuotojams

Tadas Metelionis
Plėtros programų ir investicijų skyriaus vedėjas 
Tel. 8 686 07 082, (8 37) 42 41 06 (2506), 
el. p. Tadas.metelionis@kaunas.lt
Kauno miesto savivaldybės administracija
Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas


