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PROJEKTO VYKDYTOJAS:
VŠĮ KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS

Projekto problema Studentų fizinio aktyvumo poreikių patenkinimui Klaipėdos universitetas 
turi tik vieną sporto salę, pritaikytą sportiniam žaidimams (535,12 m2). 
Sporto salė yra prastos būklės, neatitinka higienos normų.

Projekto tikslas Pastatyti šiuolaikinę sporto bazę KU miestelyje

Modelis Koncesija

Trukmė Iki 25 metų
• 2 metai investicijų laikotarpis
• 23 metai valdymo ir priežiūros

Planuojamos kapitalo investicijos Apie 2 mln EUR su PVM

Komercinių pajamų potencialas • Leidimas vykdyti ūkinę komercinę veiklą susijusią su dengta 
futbolo aikštės nuoma.

• Kita ekonomiškai pagrįsta veikla susijusi su įgyvendinamu 
projektu
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KU SPORTO KOMPLEKSO VIETA KLAIPĖDOS MIESTE

.
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VIEŠOJO IR PRIVATAUS 
SEKTORIŲ PARTNERYSTĖS 
PROJEKTAS

Detalusis planas. Techninė specifikacija
Klaipėdos Universiteto plėtros strategijoje numatyta 2030 metais

plėtoti KU sporto bazę universiteto miestelio teritorijoje H.Manto

g.84, Klaipėda.

Siekiamas rezultatas: viešojo ir privataus sektorių partnerystės

projektu pastatyti sporto kompleksą: dengtą futbolo maniežą ir

treniruočių sporto salę, kuria galės naudotis universiteto ir miesto

bendruomenė

Sporto komplekso techninė specifikacija:

Futbolo maniežo dydis: 74 m x 111 m x 18 m

Futbolo aikštės dydis: 68 m x 105 m

Treniruočių salės dydis: 20 m x 40 m x 8,7 m

Treniruočių salės plotas: 800 m2

Žiūrovų vietos: 300 vietų

Konstrukcijos tipas: lengvos arkos konstrukcija

Sporto šakos: krepšinis, rankinis, salės futbolas,

tinklinis, tenisas , stalo tenisas
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PROJEKTO VYKDYTOJAS :
VŠĮ KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS

Dengto futbolo maniežo ir sporto salės komercinė veikla

Sporto komplekso salės turės atitikti tarptautinius įvairių sporto

šakų keliamus standartus vykdyti varžybas (aikštės dydis,

apšvietimas, įranga ir vėdinimas).

Numatomos koncesininko komercinės veiklos:

1. Sporto salės nuoma

2. Sportinės veiklos organizavimas

3. Maitinimo, prekybos paslaugų teikimas

Planuojama, kad koncesininkas galės vykdyti komercinę veiklą

savo nuožiūrą, susijusią su įgyvendinamu projektu.

VšĮ Klaipėdos Universitetas



Phone: (8 46) 398 939

Email: informacija@ku.lt

Web: ku.lt

Klaipėdos universiteto miestelis

Herkaus Manto g. 84

8492294, Klaipėda

AČIŪ UŽ DĖMESĮ.


