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Eil.
Nr.

Projekto
pavadinimas ir
adresas

Pareiškėjas

1.

Kauno pramogų ir sporto
rūmai Nemuno saloje,
Karaliaus Mindaugo pr. 50,
Kaunas

Kauno miesto
savivaldybės
administracija

2.

Daugiafunkcis sporto ir
pramogų kompleksas,
Dubysos g. 10, Klaipėda

Klaipėdos miesto
savivaldybės
administracija

3.

Daugiafunkcis pramogų ir
sporto kompleksas,
Naujoji g. 52, Alytus

Alytaus miesto
savivaldybės
administracija

4.

Ledo rūmų Elektrėnuose
plėtra, Draugystės g. 24,
Elektrėnai

Elektrėnų miesto
savivaldybės
administracija

Projekto aprašymas
(pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)

Projekto tikslas – Kauno pramogų ir sporto rūmų
pastatymas Nemuno saloje sudarant galimybes Kaune
organizuoti aukšto lygio sporto ir kultūros renginius,
pagyvinant Kauno miesto ekonomiką, sukuriant
papildomas darbo vietas, pagerinant miesto įvaizdį ir
Nemuno salos aplinką bei padedant vystyti Lietuvos
krepšinio ir kitų sporto šakų tradicijas.
Siektini rezultatai: pastatyti tarptautinius standartus
atitinkantys Kauno pramogų ir sporto rūmai.
Projekto tikslas – pastatyti tarptautinius standartus
atitinkančią universalią sporto areną su nuolat
veikiančiu sporto-laisvalaikio kompleksu, skirtu miesto
gyventojų ir svečių rekreacinių poreikių tenkinimui,
įrengti automobilių stovėjimo aikšteles.
Siektini rezultatai: pastatyti ir įrengti universalią 5300
vietų sporto areną, pritaikytą vykdyti tarptautinio ir
nacionalinio lygio įvairių sporto šakų varžybas ir
kultūros renginius.
Projekto tikslas – rekonstruoti daugiafunkcį pramogų
ir sporto kompleksą Alytuje, pritaikant jį įvairių
tarptautinių ir vietinių renginių organizavimui.
Siektini rezultatai: rekonstruoti daugiafunkcį sporto ir
pramogų objektą, talpinsiantį 5000 žiūrovų bei
suteiksiantį galimybes organizuoti tarptautinius ir
vietinius renginius.
Projekto tikslas – rekonstruoti Elektrėnų ledo rūmus,
sudaryti tinkamas sąlygas skatinti ledo ritulio plėtrą bei
didinti kultūros ir sporto populiarumą tiek regione, tiek
Lietuvoje.
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vertė,
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5.

Lietuvos žiemos sporto
centro Ignalinoje plėtra ir
modernizavimas,
Sporto g. 3,
Ignalina

Kūno kultūros ir
sporto
departamentas prie
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės

6.

„Girstučio“ kultūros ir
sporto rūmų
rekonstrukcija,
Kovo 11-osios g. 26,
Kaunas

Kauno miesto
savivaldybės
administracija

7.

Nacionalinio parodų,
kongresų ir pramoginių
renginių centro „Litexpo“
įkūrimas, Laisvės pr. 5,
Vilnius

UAB Lietuvos
parodų centras
LITEXPO

Siektini rezultatai: rekonstruoti esamus Ledo rūmus –
įrengti 2000 vietų tribūnose su galimybe talpinti dar
2000 asmenų (iš viso 4000 vietų) ant ledo aikštelės
kitiems renginiams; atnaujinti pastato išorę ir vidaus
patalpas; sutvarkyti ledo rūmų aplinką.
Projekto tikslas – įgyvendinti Lietuvos žiemos sporto
centro modernizacijos ir plėtros projektą, kuriuo bus
papildyta viešoji turizmo infrastruktūra, sudarytos
galimybės teikti kompleksišką galutinį turistų
aptarnavimo produktą, formuoti turistinius paketus
kaip masinio turizmo elementus, pagerinta turizmo
produktų kokybė bei įvairovė.
Siektini rezultatai: modernizuoti slidinėjimo stadioną,
įrengiant universalias sporto aikšteles, tribūnas
žiūrovams, varžybų vykdymo tablo, aikštelę
automobiliams; rekonstruoti: biatlono šaudyklą su
tribūnomis žiūrovams, naujais šaudymo skydais,
varžybų vykdymo aptarnavimo pastatą su medicinos ir
reabilitacijos centru, sportinio inventoriaus nuomos
punktu; nutiesti komunikacijas; įrengti snieglenčių,
rogučių trasas; įrengti pramoginės įrangos atrakcionus;
atnaujinti slidžių-riedučių trasą, įrengiant tiltelius;
įsigyti specialią įrangą ir techniką ir patalpas jai
sandėliuoti.
Projekto tikslas – rekonstruoti „Girstučio“ kultūros ir
sporto rūmus, įkuriant daugiafunkcį vandens sporto,
pramogų ir sveikatingumo kompleksą.
Siektini rezultatai: rekonstruoti kultūros ir sporto
rūmų pastatą, pagal tarptautinės plaukimo federacijos
reikalavimus atnaujinti sportinį plaukimo baseiną;
įrengti naują apšilimo baseiną; įrengti vandens
pramogų ir sveikatingumo kompleksą; atnaujinti
inžinerines pastato sistemas; rekonstruoti ir įrengti
didesnę automobilių stovėjimo aikštelę; sutvarkyti
likusią pastato teritoriją.
Projekto tikslas – rekonstruoti kultūrinio paveldo
pastatą – centrinius „Litexpo“ rūmus ir 4 parodų
paviljoną, pastatus pritaikyti kultūrinių pramoginių
renginių ir mugių organizavimo veiklai.
Sukurti daugiafunkcį parodų, kongresų bei pramoginių
renginių ir mugių kompleksą, suteikiantį galimybes
organizuoti ne tik verslo parodas ir konferencijas, bet ir
pramoginius renginius.
Skatinti meninių renginių bei parodų plėtrą ir didinti
kultūros renginių populiarumą tiek regione, tiek ir
visoje Lietuvoje.
Siektini rezultatai: rekonstruotas 4 paviljonas ir
centriniai rūmai, atnaujinta ir modernizuota
kultūriniams, pramoginiams renginiams ir
konferencijoms skirta įranga.
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