
TURIZMO PLĖTRA KAUNO RAJONE
DABARTIS IR ATEITIES IŠŠŪKIAI

Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centras
Aistė Plūkaitė

2016 m. rugsėjo 23 d.



Teritorija: 1496 ha

Savivaldybę sudaro: 25 seniūnijos: 371 kaimas; 9 miesteliai; 3 miestai



Viešoji susisiekimo infrastruktūra

 Transporto koridorius „Via Baltica“

 Vilnius-Kaunas-Klaipėda magistralė (A1)

 Geležinkelis „Rail Baltica“

 Tarptautinio geležinkelio IX koridoriaus IXD šaka

 Tarptautinis Kauno oro uostas

 Kruizinis-turistinis vidaus vandens kelias Nemuno upe laivu „Tolstojus“

 Pramoginis vandens kelias Nevėžio upe plokščiadugniais laiveliais



Turizmo išteklių analizė, teritorinis išsidėstymas ir galimybių vertinimas

Gamtos ištekliai
Rezervatai:
Dubravos rezervatinė apyrupė;
Regioniniai parkai:
Kauno marių; Panemunių ir Dubysos;
Draustiniai:
1. Kraštovaizdžio – Kauno marių; Nemuno ir Nevėžio santakos; Nevėžio; 
Jiesios; Liekės; Seredžiaus;
2. Entomologiniai – Nerėpos; Ringovės;
3. Botaniniai – Paštuvos; Arlaviškių;
4. Ichtiologiniai – Dubysos; Karklės;
5. Hidrografiniai – Aluonos;
6. Geomorfologiniai – Lapių;
7. Botaniniai-zoologiniai – Kamšos; Piliuonos;
8. Ornitologiniai – Novaraisčio; Arlaviškių;
9. Archeologiniai – Palemono gynybinių įtvirtinimų;
10. Teriologiniai – Karkazų; Naujosios Fredos; Sąnašos; Žagariškių;
Gamtos paveldo objektai:
1. Geologiniai – akmuo Gaidelis; Karalgirio akmuo; Stavidvario; 
Žiegždrių; Kalniškių konglomeratų atodangos; 
2. Botaniniai – Dubravos arboretumas; Ąžuolas galiūnas; Karvelių 
ažuolas, Nevėžio dvikamienis ąžuolas; Šilagirio pušis; Liepa Motinėlė; 
Žiegždrių liepa; Žiglos maumedis; Dubravos dvyniai; Vaičiūnų klevas;
Želdiniai:
Girionių; Obelynės; Raudondvario.



Kultūros ištekliai
Bažnyčios:
Babtų, Braziūkų; Čekiškės; Domeikavos; Ežerėlio; Garliavos; Ibėnų; 
Kampiškių; Karmėlavos; Kulautuvos; Lapių; Margininkų; Panevėžiuko; 
Paštuvos; Pažėrų; Raudondvario; Šlienavos; Tabariškių; Vandžiogalos; 
Vilkijos; Viršužiglio; Zapyškio;
Dvarai ir dvarvietės:
Raudondvario dvaro sodyba; Žemaitkiemio dvaras (Babtynas);
Kačiūniškės dvaras; Bivylių; Brūžės; Kvesų; Lapių; Stanislavos; Šilelio; 
Viršužiglio; Žvirgždės dvarvietės;
Fortai:
Kauno tvirtovės I ir III; Marvos; Domeikavos;
Piliakalniai:
Altoniškių; Bernatonių; Butvilonių; Dubravų (Barsukalnis); Guogai; 
Jadagonių (Raguvos); Jaučiakių (Kartuvių); Karmėlavos (Pilis); Lentainių; 
Lepšiškių (Batareika); Naujasodžio; Pakalniškių; Piepalių; Pyplių 
(Babtyno); Ringovės (Pilikė); Samylų (II); Šančių (Kepeliušų); Vainatrakio
(Prūsų kapai); Vikūnų (Kapčius); Virbališkių; Žiegždrių; 
Muziejai ir bibliotekos:
Kauno rajono muziejus; A. ir J. Juškų etninės kultūros; Babtų 
kraštotyros; Tradicinių amatų centras; T. Ivanausko sodyba Obelynėje; 
Pogrindžio spaustuvė „AB“; Etnografijos muziejus; Garliavos mokyklos 
ir krašto; Lietuvos laisvės kovų; B. Buračo gimnazijos kraštotyros ir 
memorialinė ekspozicijos; Vilkijos žemės ūkio mokyklos kraštotyros.

Turizmo išteklių analizė, teritorinis išsidėstymas ir galimybių vertinimas



Turiningas laisvalaikis

Kauno rajoną garsinantys renginiai Aktyvus laisvalaikis

Automobilių ir motociklų sporto trasa Kačerginėje



Turistų Kauno rajone skaičius



Kauno rajono turizmo plėtros teritorijų vystymo iki 2020 m. 
specialusis planas

 Tai pirmasis Lietuvoje kompleksinis teritorijų 
planavimo dokumentas, apimantis socialines, 
ekonomines analizes, numatantis nemotorizuoto
transporto ir turizmo plėtros priemonių 
finansavimo galimybes bei rinkodaros 
priemones;

 Kartu su planu parengtos penkios galimybių 
studijos, išskirta 13 teritorijų, kuriose būtų 
galima aktyviai plėtoti turizmą;

 Potencialas – sveikatos, kultūros ir aktyvaus 
poilsio kūrimas ir plėtra.



Prioritetiniai turizmo plėtros objektai



2007-2013 m. ES finansavimo laikotarpis



Svarbiausi turizmo plėtros investiciniai 
projektai 

Raudondvario dvaro objektai tvarkomi 
įgyvendinant 6 projektus, kurių bendra vertė 

virš 7 mln. Eur

Raudondvario dvaro sodybos 
žirgyno pastato pritaikymas
meno inkubatoriaus veiklai

Kauno rajono turizmo 
ir verslo informacijos centro

įrengimas Raudondvario 
dvaro sodyboje;

Sutvarkyta dvaro aplinka

Raudondvario dvaro
oranžerijos pritaikymas 

maitinimo veiklai

Raudondvario dvaro pritaikymas turizmo ir kultūros reikmėms

Bendra vertė

7 
mln. Eur



 Plėtojant Nemuno turistinę trasą įrengtos 5 prieplaukos:

1. Raudondvaryje         2. Zapyškyje         3. Kulautuvoje         4. Kačerginėje          5. Vilkijoje

Mobiliųjų prieplaukų įrengimas 1,3 
mln. Eur

Bendra vertė
Svarbiausi turizmo plėtros investiciniai 

projektai 



 Įrengta pontoninė prieplauka, tento pavėsinė, mašinų stovėjimo aikštelė;

 Sutvarkyta prieplaukos prieigų infrastruktūra, atlikti Nemuno pakrantės tvarkymo darbai;

 Įrengtas dviračių takas, atnaujintas miestelio parkas, gatvių apšvietimas.

Kačerginės miestelio atnaujinimas ir plėtra 0,84 
mln. Eur

Bendra vertė

Kačerginės miestelio gyvenamosios aplinkos gerinimas atnaujinant ir pritaikant gamtos bei infrastruktūros 
objektus viešajam naudojimui:

Svarbiausi turizmo plėtros investiciniai 
projektai 



 Sutvarkyta miestelio parko, centrinėje dalyje esančio Narėpos upelio ir tvenkinių aplinka;

 Restauruota vasaros estrados renginių aikštelė;

 Įrengtas naujas paplūdimys, automobilių stovėjimo aikštelės, atnaujintas gatvių apšvietimas.

Kulautuvos miestelio atnaujinimas ir plėtra 1,2 
mln. Eur

Bendra vertė

Kulautuvos miestelio gyvenamosios aplinkos gerinimas ir atnaujinant ir pritaikant gamtos bei kultūros 
paveldo objektus viešam naudojimui:

Svarbiausi turizmo plėtros investiciniai 
projektai 



Š.m. birželio 3 d. Kulautuvoje atsidarė LSMU ligoninės Kauno klinikų filialas
Kauno klinikų stacionarus suaugusiųjų reabilitacijos korpusas skirtas ligoniams sergantiems kraujotakos, nervų sistemos 
ligomis, ligoniams po kardiochirurginių ir neurochirurginių operacijų. 100 reabilitacijos lovų su papildomais procedūrų 

kabinetais – kineziterapijos, elektros procedūrų, gydomųjų vonių ir kt.

Kardiologijos ir neurologijos rebilitacijos klinika

Svarbiausi turizmo plėtros investiciniai projektai 



 Įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai, automobilių ir poilsio aikštelės; 

 Įrengtas valčių slipas, laiptai prie Nemuno jungiantys dvi apžvalgos aikšteles;

 Sutvarkyta parko šalia prieplaukos aplinka, įrengta rekreacinė infrastruktūra (suolai, stalai ir kt.).

Vilkijos miesto atnaujinimas ir plėtra 0,32 
mln. Eur

Bendra vertė
Svarbiausi turizmo plėtros investiciniai 

projektai 



2007-2013 m. Kauno rajono teritorijoje įrengta 
apie 45 km dviračių takų;
Turizmo plėtros iki 2020 m. plane numatyta įrengti 
apie 350 km dviračių trasų ir maršrutų.

Vykdomos dviračių takų jungtys tarp Kauno miesto 
ir rajono:

 Nuo Kauno iki Ramučių;
 Nuo Aleksoto iki Garliavos;
 Nuo Marvelės iki Zapyškio;
 Nuo Kaniūkų iki Raudondvario ir kt.

Artimiausiu metu planuojama įrengti dviračių takus:
 Kačerginė - Zapyškis (apie 2 km);
 Nuo Akademijos mstl. jungtis su Kačerginės dviračių taku;
 Šilelio k. - Kulautuva (apie 2,4 km);
 Viršužiglyje iki kelio į Arlaviškes ir kt.

Dviračių infrastruktūros plėtra

Investicijų poreikis

23,4 
mln. Eur

Investicijų poreikis
Ateities iššūkiai



Nutiesta 6,8 km
1 mln. Eur

 Dviračių tako dešiniu Nemuno krantu nutiesta 6,8 km, vertė – 1 mln. Eur,  planuojama nutiesti 1,7 km, vertė – 175 tūkst. Eur;

 Dviračių tako nuo Marvelės iki Kačerginės nutiesta 8,5 km, vertė – 1,5 mln. Eur, planuojama nutiesti 3,76 km, vertė – 1 mln. Eur.

Planuojami 1,7 km
175 tūkst. Eur

Nutiesta 8,5 km
1,5 mln. Eur

Planuojami 3,76 km
1 mln. Eur

Dviračių takas dešiniu Nemuno krantu

Ateities iššūkiai
Mažojo Nemuno (Pakaunės) turimo žiedo projekto įgyvendinimas

Dviračių takas kairiuoju Nemuno krantu



Mažasis Nemuno (Pakaunės) žiedas
 Prioritetinės veiklos, siekiant gauti kurortinių teritorijų statusą Kulautuvai-Kačerginei-daliai Zapyškio:

1. Zapyškio miestelio pritaikymas turizmui (Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios ir jos prieigų sutvarkymas, renginių amfiteatro
įrengimas:
 Parengtas Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios ir jos prieigų sutvarkymo techninis projektas.

2. Lyno keltuvo per Nemuną Zapyškis – Kulautuva įrengimas: 
 Rengiamas lyno keltuvo per Nemuną techninis projektas.

3. Parengtas bendras planuojamos kurortinės teritorijos gyvenamųjų vietovių ribų planas ir teikiamas tvirtinti Vyriausybei

Iki 2016 m. pabaigos bus įgyvendintos visos rekomendacijos, siekiant kurortinės 
teritorijos statuso suteikimo Kulautuvos, Kačerginės ir dalies Zapyškio teritorijai

Kurortinės teritorijos statuso suteikimas

Ateities iššūkiai
Mažojo Nemuno (Pakaunės) turimo žiedo projekto įgyvendinimas




