
ŠVIETIMO, SPORTO, LAISVALAIKIO IR SVEIKATINGUMO 

PASLAUGŲ PRIEINAMUMO DIDINIMAS KAUNO RAJONO 

SAVIVALDYBĖJE

2018 m. kovo 16 d.



Zapyškio 

seniūnija

Kačerginės 

seniūnija

Alšėnų seniūnija



Projekto objektas (1)

Zapyškio pagrindinė mokykla (Bažnyčios g. 4, Kluoniškio k. Zapyškio sen.)

Savininkas – Kauno rajono savivaldybė

Naudojimo paskirtis – mokslo

Bendras plotas – 965,98 kv. m

Statybos metai – 1966 m.

Problema. Dėl patalpų trūkumo esama 
mokyklos infrastruktūra nepritaikyta 
mokinių sportinei ir ugdymo veiklai. 



Planuojama veikla

Zapyškio pagrindinės mokyklos 
priestato  statyba (multifunkcinė 

salė su drabužinėmis ir       sanitariniais 
mazgais, žiūrovų balkonas, mokytojų 
kambarys, 3 technologijų klasės, techninės 
patalpos, treniruoklių salė ir kt.).

Projekto objektas (1)



Kačerginės pagrindinė mokykla (J. Janonio g. 31, Kačerginės seniūnija)

Savininkas – Kauno rajono savivaldybė

Naudojimo paskirtis – mokslo

Bendras plotas – 1265 kv. m

Statybos metai – 1965 m.

Problema. Dėl prastos patalpų būklės ir dėl 
patalpų trūkumo esama mokyklos 
infrastruktūra nepritaikyta mokinių ugdymo 
ir sportinei ir  veiklai. Nepatenkinamas 
švietimo paslaugų poreikis. 

Projekto objektas (2)



Planuojama veikla

Kačerginės pradinės mokyklos 
pastato rekonstravimas 
(rekonstruotas esamas pastatas, pristatytas 
naujas pastatas ir jame įrengta sporto salė 
su persirengimo patalpomis ir sanitariniais 
mazgais, įrengtos naujos klasės, 
biblioteka; pastatas sujungtas su šalia 
esančiu Daugiafunkcio centro pastatu).

Projekto objektas (2)



Mastaičių baseinas (Mokslo g. 2, Mastaičių k., Alšėnų seniūnija)

Savininkas – Kauno rajono savivaldybė
Naudojimo paskirtis – sporto
Bendras plotas – 3236 kv. m
Statybos metai – 1991 m.

Problema. Prasta ir pasenusi baseino pastato ir visų 
jame esančių įrenginių būklė reikalauja 
modernizavimo, nudėvėta infrastruktūra neužtikrina 
higieninių sąlygų, kasmet didėja išlaikymo kaštai. 
Seniūnijoje esanti pradinė mokykla dėl prastos 
patalpų būklės ir dėl patalpų trūkumo nepatenkina 
švietimo ir ikimokyklinio ugdymo paslaugų poreikio.

Projekto objektas (3)



Planuojama veikla

Mastaičių baseino pastato 
modernizavimas su 
ikimokyklinio ir pradinio 
ugdymo mokyklos priestato 
statyba (modernizuotas baseino 
pastatas su įrenginiais, įrengta 
rekreacinė ir sporto zona (treniruokliai), 
pastatytas ikimokyklinio ir mokyklinio 
ugdymo pastatas su reikiama 
infrastruktūra, sutvarkytas aplinkos 
gerbūvis. 

Projekto objektas (3)



Planuojamos veiklos privačiam subjektui

Projekto objektas (1) Projekto objektas (2) Projekto objektas (3)

Naujai pastatytų ir rekonstruotų pastatų

eksploatacija ir techninė priežiūra
Eksploatacija ir 

techninė priežiūra 

visam objektui ir jo 

aplinkai



Projekto investicijos ir projekto vykdymo būdas

Planuojamos bendros projekto investicijos apie 10 mln. Eur

Viešojo subjekto metinio atlyginimo mokėjimo dydis 

privačiam subjektui 

tikslinama

Projekto modelis viešoji ir privati partnerystė

Sutarties terminas, iš jų:

projektavimas, statyba, įrengimas

eksploatavimas ir techninė priežiūra

15 m.

2 m.

13 m.



Planuojami projekto įgyvendinimo etapai

2018 m. 2019-2021 m. 2021 m. 2033 m.

2018.03

IP koregavimas pagal 

CPVA pastabas

2018.03-04 Savivaldybės 

tarybos sprendimas dėl projekto 

tikslingumo

2018.11

Pirkimo vykdymo 

pradžia

2019 - 2021.08

Projektavimo ir 

statybų etapas

2021.09 

Veiklų pradžia 

atnaujintuose objektuose

2033

Projekto 

sutarties 

pabaiga



Kontaktiniai asmenys

Kauno rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus vedėjas Artūras Pupalė,

tel. 8 37 30 55 42, el. p. ekonomika@krs.lt

Kauno rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus vedėjo pavaduotoja investicijoms Gražina Čepulienė, 

tel. 8 37 30 55 52, el. p. grazina.cepuliene@krs.lt

Ši nuotrauka, 

mailto:ekonomika@krs.lt
mailto:grazina.cepuliene@krs.lt

