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Svarbi informacija
Ši informacija yra bendrojo pobūdžio ir ja nesiekiama atkreipti dėmesio į konkretaus asmens ar
įmonės veiklos aplinkybes. Mes siekiame pateikti aktualią informaciją, tačiau neužtikriname, kad ji
išliks tokia jos gavimo metu arba ateityje, todėl prieš priimant sprendimą patariame dar kartą
pasitarti su profesionaliais konsultantais ir įvertinti konkrečias aplinkybes.
Atlikta analizė yra paremta informacija, pateikta Panevėžio miesto savivaldybės administracijos, bei
ataskaitos rengėjų ir trečiųjų šalių prielaidomis. Prielaidos gali keistis.
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ĮVADAS
Gatvių apšvietimas yra viena pagrindinių savivaldybių teikiamų viešųjų paslaugų Lietuvoje.
Efektyvaus gatvių apšvietimo ekonominė nauda neapsiriboja vien tik taupiu energijos
išteklių naudojimu bei savivaldybės lėšų taupymu. Tinkamas gatvių apšvietimas yra vienas
iš esminių veiksnių saugumui gatvėse užtikrinti, jis leidžia sumažinti nelaimingų atsitikimų,
sužeidimų bei mirčių eismo įvykiuose skaičių, prisideda prie nusikaltimų prevencijos bei
bendro miesto jaukumo palaikymo tamsiuoju paros metu.
Kokybiško ir efektyvaus gatvių apšvietimo užtikrinimas yra vienas iš prioritetinių 2017-2020
metų Panevėžio miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) uždavinių.
Savivaldybė, vykdydama jai pavestas savarankiškąsias funkcijas, bendradarbiaudama su
Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku (ERPB) 2016 m. lapkričio 10 d. Panevėžio miesto
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-1245 sudarė darbo grupę projekto
„Panevėžio „Minties“ gimnazijos pastato ir Panevėžio miesto gatvių apšvietimo tinklų
modernizavimas, pasinaudojant ELENA paramos priemone“ veikloms koordinuoti bei
inicijavo Panevėžio miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo investicijų projekto
parengimą, kuris taps Panevėžio miesto gatvių apšvietimo sistemos energinių savybių bei
gatvių apšvietimo paslaugos kokybės gerinimo pagrindu.
Gatvių apšvietimo sistemos modernizavimą Savivaldybė planuoja įgyvendinti viešojo ir
privataus sektorių partnerystės (toliau – VPSP) būdu, kartu su viešojo konkurso būdu
atrinktu privačiu partneriu. Atitinkamai, šis investicijų projektas yra pirmasis partnerystės
ciklo etapas. Investicijų projekto tikslas – apibrėžti projekto tikslus bei ribas, parinkti
optimalią projekto įgyvendinimo alternatyvą bei finansiškai (ekonomiškai), techniškai ir
socialiai pagrįsti projekto naudą. Detali Projekto įgyvendinimo VPSP būdu analizė,
apribojimai bei parametrai nagrinėjami antrajame partnerystės ciklo etape – rengiant
partnerystės klausimyną.
Investicijų projektas parengtas vadovaujantis Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti
finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir/ar valstybės biudžeto lėšų,
rengimo metodika patvirtinta Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros
(toliau – CPVA) direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 (2016 m.
gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 2016/8- 225 redakcija) (toliau – Metodika) bei naudojant CPVA
pateikiamą Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos
struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo skaičiuoklę (v1-2.8).
Panevėžio gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo investicijų projektą parengė ūkio
subjektų grupė, kurią sudaro „KPMG Baltics“, UAB, „Ekotermija“, UAB ir advokatų kontora
Glimstedt. Investicijų projekto parengimas finansuotas Europos pagalbos vietinei
energetikai priemonės (angl. European Local Energy Assistance, ELENA) lėšomis.
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SANTRAUKA
Projekto kontekstas
Gatvių apšvietimo svarba
Projekto objektas yra Savivaldybės gatvių apšvietimo sistema, kuri yra sudėtinė
Savivaldybės komunalinio ūkio dalis. Gatvių apšvietimas yra viena pagrindinių savivaldybių
teikiamų viešųjų paslaugų Lietuvoje, kurios tinkamas teikimas yra kritiškai svarbus eismo
saugumui, nusikaltimų prevencijai bei bendram miesto jaukumui palaikyti tamsiuoju paros
metu. Kokybiškas gatvių apšvietimas tamsiu paros metu pagerina matomumą vairuotojams,
dviratininkams ir pėstiesiems, sukuria saugią aplinką miesto gyventojams bei lankytojams,
o tai skatina juos daugiau laiko praleisti viešosiose erdvėse, kuria aktyvesnį naktinį miesto
gyvenimą. Tinkamas gatvių apšvietimas svarbus ne tik jo teikiamos naudos, bet ir
sąlygojamų sąnaudų – tiek energijos, tiek piniginių lėšų - aspektu. Panevėžyje, kaip ir
daugelyje kitų Lietuvos miestų, gatvių apšvietimo infrastruktūra yra pasenusi, neefektyvi, jos
valdymo (pvz. apšvietimo intensyvumo reguliavimo, automatinio gedimų nustatymo)
galimybės yra itin ribotos, o tai sąlygoja itin mažą energijos vartojimo efektyvumą.
Esamas gatvių apšvietimas Savivaldybėje
2016 metų gruodžio mėnesį atlikus Panevėžio miesto apšvietimo sistemos inventorizaciją
bei pasitelkiant Savivaldybės administracijos duomenimis, buvo nustatyta, kad Panevėžio
miesto gatvių apšvietimo sistema apima 291 miesto gatvę, kuriose įrengta 6.948 vnt. atramų
bei 7.657 vnt. šviestuvų. Sistemą sudarantis turtas nuosavybės teise priklauso Panevėžio
miesto savivaldybei.
Savivaldybės gatvių sistemos priežiūrą bei eksploataciją 2017 m. sausio 30 d. sudarytos
Panevėžio miesto infrastruktūros objektų priežiūros paslaugų ir remonto darbų sutarties Nr.
22-170 pagrindu atlieka UAB „Panevėžio gatvės“ – privatus juridinis asmuo, kurio 93,7%
akcijų priklauso Savivaldybei. Sutartis galioja 12 mėnesių su teise ją du kartus pratęsti (po
12 mėnesių).
Sisteminės investicijos į gatvių apšvietimo sistemą iš esmės nebuvo atliekamos - įrenginiai
buvo atnaujinami tik taisant sugedusius šviestuvus. Dėl šios priežasties esama
infrastruktūra yra nudėvėta, neefektyvi bei neleidžia užtikrinti kokybiško gatvių apšvietimo.
Nusidėvėjusi ir neefektyvi gatvių apšvietimo sistema bei pasenusios technologijos sąlygoja
dideles elektros energijos bei sistemos eksploatavimo, priežiūros ir remonto sąnaudas. Dėl
šios priežasties, remiantis Savivaldybės admininistracijos direktoriaus 2014 m. lapkričio 25
d. įsakymu Nr. A – 1010 „Dėl miesto gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo“, mieste vykdomas
apšvietimo elektros energijos taupymas, nuo spalio 1 d. iki balandžio 1 d. nakties metu nuo
23:00 h iki 6:00 h valandos išjungiant kas trečią šviestuvą.
Savivaldybės administracijos duomenimis, 2016 metais Panevėžio gatvių apšvietimo
sąnaudos, įskaitant elektros energijos bei sistemos eksploatavimo sąnaudas, siekė apie 0,5
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mln. EUR be PVM bei buvo apie 4% didesnės nei 2015 metais1. Elektros energijos bei
sistemos eksploatavimo sąnaudos sudaro apytiksliai po pusę šios sumos.
2016 metais Savivaldybės gatvių apšvietimo sistema sunaudojo 11% daugiau elektros
energijos nei 2015 metais – iš viso apie 2,8 GWh. Elektros energijos sąnaudos 2016 metais
siekė 246 tūkst. EUR. Projekto apimtyje numatomos modernizuoti gatvių apšvietimo
sistemos dalies elektros energijos suvartojimas siekė apie 80% bendro suvartojamos
elektros energijos kiekio – apie 2,3 GWh 2016 metais.
2016 metais gatvių apšvietimo sistemos eksploatacinės sąnaudos buvo apie 3% didesnės
nei 2015 m. bei siekė 248 tūkst. EUR be PVM. Projekto apimties gatvių apšvietimo sistemos
eksploatacinės sąnaudos apskaičiuotos remiantis Projekto apimtyje numatomų
modernizuoti šviestuvų skaičiumi, bei sudaro apie 84% visos sistemos eksploatacinių
sąnaudų – apie 210 tūkst. EUR be PVM. Didžiąją dalį eksploatacinių sąnaudų sudaro
operatyvinės priežiūros sąnaudos (51%). Šviestuvų ir lempų keitimo, valdymo skydų bei
gedimų nustatymo sąnaudos sudaro 32%, kitos remonto sąnaudos apie 13% bendrų
sąnaudų. Kitos sąnaudos (tinklo priežiūros, demontavimo, šventinio apšvietimo ir
elektrifikavimo) sudaro mažiau nei 5% bendrų eksploatacinių sąnaudų.
2016 m. lapkritį UAB „Ekotermija“ užsakymu Vilniaus universiteto Taikomųjų mokslų instituto
Apšvietimo ir elektronikos sistemų testavimo atviros prieigos centro specialistų atlikti
Panevėžio miesto apšvietimo matavimai atskleidė, kad ne visi gatvių apšvietimo taškai
atitinka ES keliamų standartų reikalavimus. Nustatyta, kad C apšvietimo klasės, skirtos
padidėjusios rizikos zonoms (keliams, kuriais važiuoja motorinės transporto priemonės
didesniu nei 40 km/val. greičiu, sankryžoms, kelių sujungimams, susiaurėjimams, prekybos
ir didelių pėsčiųjų srautus turinčioms gatvėms) įrenginiai apšvietimo reikalavimų netenkina.
C klasė skirta konfliktinių zonų apšvietimui, tad šis neatitikimas itin padidina avarijų tikimybę.
Projektu sprendžiamos problemos
Projekto įgyvendinimas leistų sumažinti gatvių apšvietimo infrastruktūros eksploatavimo bei
elektros energijos sąnaudas, padidinti eismo saugumą, pagerinti nusikaltimų prevenciją
tamsiuoju paros metu, kurtų saugesnio ir jaukesnio miesto vaizdą, tokiu būdu didinant
Savivaldybės gyventojų ir lankytojų gyvenimo kokybę. Išskirtinos penkios esminės
problemos, kurias padėtų spręsti Projekto įgyvendinimas:
 nudėvėta gatvių apšvietimo infrastruktūra – pastaruosius kelis dešimtmečius gatvių
apšvietimo įrenginiai nebuvo sistemiškai atnaujinami, todėl didelė dalis jų yra nudėvėti,
neefektyvūs, neužtikrina kokybiško apšvietimo; tikėtina, kad net ir neįgyvendinus
Projekto, įrenginiai pareikalautų reikšmingų investicijų vien tam, kad išlaikyti esamą
gatvių apšvietimo kokybę;
 didelės sąnaudos - esamas gatvių apšvietimas yra neefektyvus, sąlygoja dideles
elektros energijos bei eksploatacines sąnaudas;
 padidėjusi eismo įvykių rizika - esama gatvių apšvietimo paslauga yra nekokybiška,
dalis gatvių apšvietimo įrenginių neatitinka kokybės standartų, didėja eismo įvykių
tamsiuoju paros metu rizika;

Pažymėtina, kad siekiant gauti objektyvesnę ekonominę prognozę bei tiksliai įvertinti Projekto apimties įrenginių elektros energijos
suvartojimą, atliekama dviejų paskutiniųjų ataskaitinių metų (2015-2016 m.) analizė. Projekto apimties suvartojimas įvertinamas
eliminuojant antrinių elektros energijos vartotojų (reklamų, kitų komercinių objektų) elektros energijos suvartojimą, modernizuotos, naujai
įdiegtos apšvietimo sistemos elektros energijos suvartojimą, todėl vertinant ilgesnį laikotarpį projekto elektros suvartojimas būtų netikslus.
1
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padidėjusi nusikalstamumo rizika - nekokybiškas gatvių apšvietimas taip pat sąlygoja
nusikalstamumo rizikos tamsiuoju paros metu padidėjimą;
padidėjusi aplinkos tarša - energiškai neefektyvus gatvių apšvietimas sąlygoja
didesnę aplinkos taršą.




Projekto konteksto analizė pateikiama IP 1 skyriuje.

Projekto turinys
Projekto tikslas, uždaviniai ir rezultatai
Projekto tikslas – užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės
gatvių apšvietimą. Šiam tikslui pasiekti numatoma modernizuoti didžiąją dalį nusidėvėjusių
Savivaldybės gatvių apšvietimo įrenginių, užtikrinant jų atitikimą nustatytiems gatvių
apšvietimo, eismo saugumo, aplinkosaugos ir kitiems aktualiems reikalavimams, padidinant
įrenginių energijos vartojimo efektyvumo charakteristikas bei miesto infrastruktūros
integraciją.
Planuojamas pasiekti Projekto rezultatas – modernizuota Savivaldybės gatvių apšvietimo
sistemos dalis, atitinkanti tarptautinius gatvių ir kelių apšvietimui bei apšvietimo įrangai
keliamus standartus su 30% matavimo taškų nuokrypiu. Detalūs siekiami minimalūs
kiekybiniai Projekto rezultatai, kurie leistų pasiekti Projekto tikslus įvertinant esamą
Savivaldybės gatvių apšvietimo infrastruktūros būklę, yra šie:
 modernizuoti gatvių apšvietimo sistemos įrenginiai, kurie veikdami 100% intensyvumu
atitinka Europos standarto LST EN 13201 „Gatvių apšvietimas“ reikalavimus (atlikus
fotometrinių parametrų matavimus galimas nuokrypis pagal matavimo taškų imtį negali
būti didesnis nei 30%);
 sutaupytas elektros energijos kiekis – ne mažiau kaip 1.970 MWh/metus, vertinant nuo
projekto apimtyje modernizuojamų įrenginių perskaičiuoto teisės aktuose numatytiems
galiojantiems reikalavimams elektros energijos suvartojimo (t.y. 2.995 MWh/metus)2;
 išmetamų ŠESD kiekio sumažėjimas – ne mažesnis nei 947 tCO2 ekv./metus3.
Papildomai, siekiami kokybiniai Projekto rezultatai yra šie:
 nusikalstamumo rizikos tamsiu paros metu sumažėjimas;
 eismo dalyvių saugumo gatvėse tamsiu paros metu padidėjimas;
 miesto estetinio vaizdo ir įvaizdžio pagerėjimas.
Projekto tikslinės grupės bei jų lūkesčiai
Projekto įgyvendinimas turės tiesioginį poveikį Savivaldybei, jos gyventojams ir svečiams,
bei prisidės siekiant nacionalinių, ES bei tarptautinės bendruomenės tikslų. Projektas
prisidės prie šių tikslinių grupių poreikių (lūkesčių) tenkinimo:





miesto saugumo (kriminogeninės situacijos) gerėjimas;
avarijų, nelaimingų atsitikimų kelyje rizikos mažėjimas;
miesto jaukumo, komforto didėjimas;
tinkamas ir efektyvus savivaldybės funkcijų vykdymas;

Šiuo metu Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu kiekvienais metais nuo spalio 1 d. iki balandžio 1 d. Panevėžyje kas trečias
šviestuvas išjungiamas. Kadangi elektros energijos taupymas vykdomas ne pagal Europos standarto reikalavimus LST EN 13201 „Gatvių
apšvietimas“, tai elektros energijos suvartojimo sumažėjimas apskaičiuojamas įvertinus perskaičiuotą teisės aktuose numatytiems
galiojantiems reikalavimams suvartotą elektros energijos suvartojimą.
2

3

Skaičiuojant remiantis CPVA pateikiamu 0,707 t/MWh į tCO2 ekv./metus energijos taršos konversijos faktoriumi.
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miesto įvaizdžio gerinimas;
savivaldybės išlaidų mažinimas;
aplinkos užterštumo mažinimas;
prisiimtų tarptautinių įsipareigojimų vykdymas;
efektyvus resursų naudojimas;
kova su visuotiniu klimato atšilimu.

Projekto turinio analizė pateikiama IP 2 skyriuje.

Galimybės ir alternatyvos
Atlikus galimų Projekto veiklų vertinimą, tolimesnei analizei, kartu su „Nuline“ („Elgtis kaip
įprasta“) alternatyva, suformuluotos trys technologiškai skirtingos Projekto įgyvendinimo
alternatyvos:







0 alternatyva - „Elgtis kaip įprasta“, kurioje Projektas nėra įgyvendinamas;
I alternatyva - „Diegti LED šviestuvus su linijiniu temdymu“, kurios atveju natrio
šviestuvai keičiami į LED šviestuvus su galimybe nuotoliniu būdu keisti įtampos
parametrus linijoje ir taip vykdyti šviestuvų grupės temdymą;
II alternatyva - „Diegti LED šviestuvus su individualiu temdymu“, kurios atveju natrio
šviestuvai keičiami į LED šviestuvus su galimybe temdyti kiekvieną šviestuvą atskirai,
nuotoliniu būdu;
III alternatyva - „Diegti LED šviestuvus su hibridiniu temdymu“, kurios atveju natrio
šviestuvai keičiami į LED šviestuvus, o šviestuvų temdymas miesto centre individualus,
o likusioje miesto dalyje diegiami LED šviestuvai su savaiminio (iš anksto
suprogramuotais) šviestuvo temdymo valdikliais.

Pažymėtina, kad visose trijose alternatyvose nagrinėjamas LED technologijos šviestuvų
diegimas. Natrio technologija nėra nagrinėjama dėl jos technologinių apribojimų.
Konkrečiau, diegiant natrio technologiją, šviestuvų temdymo funkcija gali neveikti arba veikti
netinkamai dėl nekeičiamo viso miesto elektros energijos tinklo; temdymas turėtų būti
atliekamas mažinant įtampą elektros energijos tinkle; temdant gatvių apšvietimą būtų
temdomas ir prie gatvių apšvietimo tinklo prijungtos reklamos; natrio šviestuvų temdymo
galimybės yra reikšmingai ribotesnės nei LED šviestuvų. Taip pat, I-III alternatyvose
numatytas 500 atramų bei tinklo tarp tų atramų keitimas, kadangi Savivaldybės specialistų
teigimu, atsižvelgiant į esamą infrastruktūros būklę, per 20 metų nusidėvėjęs tinklas bei
atramos bus kritinės būklės.
Žemiau esančiose lentelėse pateikiami modernizuojamų Savivaldybės gatvių apšvietimo
infrastruktūros elementų kiekių bei elektros suvartojimo rodiklių palyginimas visų
nagrinėjamų alternatyvų atvejais. Atsižvelgiant į tai, kad iš esmės nebuvo atliekamos
sisteminės investicijos į gatvių apšvietimo sistemą - įrenginiai atnaujinami tik taisant
sugedusius šviestuvus, tad 0 alternatyvos atveju investicijos į infrastruktūros modernizavimą
prilyginamos 0, o numatomos išlaidos, reikalingos palaikyti esamą infrastruktūros būklę,
įtraukiamos kaip veiklos išlaidos.
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Lentelė 1. Modernizuojamų gatvių apšvietimo infrastruktūros elementų kiekių palyginimas
Alternatyva Nr.
Eil.
Veikla
Nr.
0
I
II
1.
Šviestuvų keitimas (LED) diegimas (vnt.)
6.405
2.
Atramų keitimas (vnt.)
500
3.
Valdymo spintų keitimas (vnt.)
148
Iš jų, modernizuotų valdymo spintų keitimas
3.1.
26
linijinio temdymo pritaikymui (vnt.)
Iš jų, senų valdymo spintų keitimas linijinio
3.2.
122
temdymo pritaikymui (vnt.)
Iš jų, modernizuotų valdymo spintų keitimas
3.3.
26
„Point to point“ pritaikymui (vnt.)
Iš jų, senų valdymo spintų keitimas „Point to
3.4.
122
point“ pritaikymui (vnt.)
Iš jų, modernizuotų valdymo spintų keitimas
3.5.
savaiminio temdymo šviestuvų pritaikymui (vnt.)
Iš jų, senų valdymo spintų keitimas savaiminio
3.6.
temdymo šviestuvų pritaikymui (vnt.)
4.
Valdymo sistemos diegimas (vnt.)
148
5.
Jutiklių įrengimas (vnt.)
23
6.
LED modulių diegimas (vnt.)
6.405
6.1.
Iš jų, miesto centre (vnt.)
910
6.2.
Iš jų, už miesto centro ribų (vnt.)
5.495
7.
Elektros kabelių tiesimas (m)
19,106

III

16
26
10
96

Šaltinis: autorių analizė.

Lentelė 2. Alternatyvų elektros energijos suvartojimo rodiklių palyginimas
Eil.
Matavimo
Rodiklis
Nr.
vnt.
1.
Įrenginių galia
kW
Metinė įrenginių naudojimo trukmė pagal teisės
valandos per
2.
aktuose numatytus galiojančius reikalavimus
metus
3.
Faktinis elektros energijos suvartojimas per metus
MWh/metus
Skaičiuojamasis elektros energijos suvartojimas
4.
MWh/metus
per metus
MWh/metus
Elektros energijos sutaupymai (lyginant su 0
5.
alternatyvos faktiniu suvartojimu)
%
Suvartojamos elektros energijos sutaupymai
MWh/metus
6.
(lyginant su 0 alternatyvos skaičiuojamuoju
%
suvartojimu)

0
752

Alternatyva Nr.
I
II
257

3.984

3.984

2.136

-

2.996

1.025

-

1.112
52%
1.971

-

66%

III

Šaltinis: autorių analizė.

Vadovaujantis Metodikoje aprašytomis gairėmis, alternatyvų palyginimui ir optimalios
alternatyvos pasirinkimo pagrindimui naudojamas sąnaudų ir naudos analizės metodas,
kurio esmė – projektui įgyvendinti reikalingų sąnaudų palyginimas su investicijų sukuriama
socialine-ekonomine nauda.
Projekto galimybių ir alternatyvų analizė pateikiama IP 3 skyriuje.

Finansinė analizė
Projekto ataskaitinis laikotarpis
Atsižvelgiant į Projektu kuriamo ilgalaikio turto ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę (turto
ekonominio nusidėvėjimo laikotarpį), nustatomas Projekto ataskaitinis laikotarpis – 22 metai.
Analizėje naudojama prielaida, kad Projekto veikla – techninio projekto parengimas pradedama įgyvendinti 2018 m. spalį, o rangos darbai užbaigiami 2020 m. gruodį. Projekto
investicijos atliekamos trejų metų laikotarpiu – 2018-2020 metais. Projekto ataskaitinis
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laikotarpis baigiasi 2040 metais, tad analizėje vertinama Projekto kuriama socialinėekonominė nauda apima 2021-2040 metų laikotarpį.
Investicijos
Lentelėje žemiau pateikiamas investicijų palyginimas visų nagrinėjamų alternatyvų atvejais.
Lentelė 3. Alternatyvų investicijų palyginimas
Eil.
Veikla (tūkst. EUR su PVM)
Nr.
1.
Šviestuvų keitimas (LED) diegimas
2.
Atramų keitimas
3.
Valdymo spintų keitimas
Iš jų, modernizuotų valdymo spintų keitimas linijinio
3.1.
temdymo pritaikymui
Iš jų, senų valdymo spintų keitimas linijinio temdymo
3.2.
pritaikymui
Iš jų, modernizuotų valdymo spintų keitimas „Point to
3.3.
point“ pritaikymui
Iš jų, senų valdymo spintų keitimas „Point to point“
3.4.
pritaikymui
Iš jų, modernizuotų valdymo spintų keitimas
3.5.
savaiminio temdymo šviestuvų pritaikymui
Iš jų, senų valdymo spintų keitimas savaiminio
3.6.
temdymo šviestuvų pritaikymui
4.
Valdymo sistemos diegimas
5.
Jutiklių įrengimas
6.
LED modulių diegimas
6.1.
Iš jų, miesto centre
6.2.
Iš jų, už miesto centro ribų
7.
Elektros kabelių tiesimas
8.
Nenumatyti atvejai
Investicijos į įrangą (įskaitant diegimo darbus), įrenginius ir
kitą ilgalaikį turtą, IŠ VISO:
Projektavimas, techninė bei projekto vykdymo priežiūra,
9.
įskaitant nenumatytus atvejus
Investicijos, IŠ VISO:

Alternatyva Nr.
I
II
2.287
393
539
539

0
-

III

539

-

52

-

-

-

487

-

-

-

-

49

32

-

-

524

104

-

-

-

20

-

-

-

383

-

15

23
176
143
33

274

36
1.4
1.008
143
864
441
338

-

4,099

5,034

4,131

-

102

126

103

-

4,201

5,160

4,234

155
22
133

277

Šaltinis: autorių analizė.

Veiklos išlaidos
Lentelėje žemiau pateikiamas veiklos išlaidų palyginimas visų nagrinėjamų alternatyvų
atvejais.
Lentelė 4. Alternatyvų veiklos išlaidų palyginimas
Eil.
Rodiklis (tūkst. EUR su PVM)
Nr.
Darbo užmokesčio išlaidos (operatyvinė priežiūra) per ataskaitinį
1.
laikotarpį
2.
Elektros energijos išlaidos per ataskaitinį laikotarpį
Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos (remontai) per
3.
ataskaitinį laikotarpį
4.
Išlaidos už LNG per ataskaitinį laikotarpį
Išlaidos už mobiliojo operatoriaus paslaugas per ataskaitinį
5.
laikotarpį
Veiklos išlaidos, IŠ VISO:

0

Alternatyva Nr.
I
II

III

2,902
5,290

2,857

4,815

979

251

184

-

218

-

156

13,258

7,140

6,922

7,078

Šaltinis: autorių analizė.

Finansinės analizės išvados
Atlikta Projekto įgyvendinimo alternatyvų finansinių rodiklių analizė atskleidė, jog:
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1. nei viena Projekto įgyvendinimo alternatyva finansiškai nėra patraukli – Projekto
įgyvendinimas per ataskaitinį laikotarpį finansiškai neatsiperka; kaip pastebima
Metodikoje, tokia tendencija yra įprasta ir būdinga viešiesiems IP, kurie nėra
finansiškai atsiperkantys, bet yra naudingi socialiniu-ekonominiu aspektu;
2. finansiškai patraukliausia (t.y. alternatyva su mažiausiai neigiamais finansiniais
rodikliais) yra Alternatyva Nr. 3 „Diegti LED šviestuvus su hibridiniu temdymu“ – jos
atveju generuojamas mažiausias finansinis nuostolis, kurio GDV siekia -57.4 tūkst.
EUR, bei jos vidinė grąžos norma siekia 3.84%;
3. Projekto objektas yra gatvių apšvietimo, t.y. viešoji paslauga, todėl Projektas turi
socialinę, o ne komercinę prigimtį ir nėra orientuotas į pajamas, tačiau į ekonominės
naudos sukūrimą; atsižvelgiant į tai, vertinant Projektu sukuriamą naudą bei
patraukliausią Projekto įgyvendinimo alternatyvą, tikslinga atlikti ne tik finansinę
alternatyvų analizę, bet ir alternatyvų socialinės-ekonominės naudos analizę,
laikantis prielaidos, kad tikslinga įgyvendinti nebūtinai pigiausią, tačiau ekonomiškai
naudingiausią projektą (alternatyvą).
Projekto įgyvendinimo alternatyvų finansinių rodiklių palyginimas pateikiamas lentelėje
žemiau. Pažymėtina, kad dėl skaičiavimuose naudojamos prielaidos, kad Projektas visa
apimtimi finansuojamas Savivaldybės lėšomis, Projekto įgyvendinimo alternatyvų finansiniai
investicijų ir kapitalo rodikliai sutampa.
Lentelė 5. Alternatyvų finansinės analizės rodiklių palyginimas
Eil.
Alternatyva
Alternatyva
Alternatyva
Rodiklis
Nr.
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
1.
FGDV(I), EUR
-71,853
-832,596
-57,374
2.
FVGN(I), %
3.80%
1.99%
3.84%
3.
FNIS
Projektas pajamų negeneruoja, todėl Projekto finansiniam gyvybingumui būtina
Išvada dėl
užtikrinti pakankamą finansavimą Projekto išlaidoms padengti. Skaičiavimuose
4.
finansinio
naudojama prielaida, kad visos Projekto išlaidos padengiamos Savivaldybės
gyvybingumo
lėšomis, todėl finansinis gyvybingumas užtikrinamas visų nagrinėjamų
alternatyvų atvejais.
5.
FGDV(K), EUR
-71,853
-832,596
-57,374
6.
FVGN(K), %
3.80%
-3,48%
3.84%
Šaltinis: autorių analizė, remiantis CPVA pateikiama SNA skaičiuokle.

Projekto finansinė analizė pateikiama IP 4 skyriuje.
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Ekonominė analizė
Atsižvelgiant į Projekto EVS, pobūdį bei specifiką, identifikuoti keturi pagrindiniai Projekto
išorinio poveikio komponentai:





energinių charakteristikų pagerėjimas;
anglies dioksido (kaip ŠESD) emisijos sumažėjimas;
nelaimingų atsitikimų sumažėjimas (žūtis);
nelaimingų atsitikimų sumažėjimas (sunkus sužalojimas).

Projekto įgyvendinimo neigiamas išorinis poveikis (žala) nenumatomas. Projekto išorinio
poveikio mastas atskirų alternatyvų atvejais pateikiamas žemiau esančioje lentelėje.
Lentelė 6. Projekto socialinio-ekonominio poveikio palyginimas skirtingų alternatyvų atvejais
Alternatyva
Eil.
Alternatyva
Rodiklis
Nr. 2
Nr.
Nr. 1
Energinių charakteristikų pagerėjimas (ataskaitinio
1.
1,033,288
1,033,288
laikotarpio GDV), EUR
Anglies dioksido (kaip ŠESD) emisijos
416,611
416,611
2.
sumažėjimas (ataskaitinio laikotarpio GDV), EUR
Nelaimingų atsitikimų sumažėjimas (žūtis)
9,403,423
9,403,423
3.
(ataskaitinio laikotarpio GDV), EUR
Nelaimingų atsitikimų sumažėjimas (sunkus
27,404,949
27,404,949
4.
sužalojimas) (ataskaitinio laikotarpio GDV), EUR
Bendras socialinis-ekonominis poveikis
38,258,272
38,258,272
(ataskaitinio laikotarpio GDV), EUR

Alternatyva
Nr. 3
1,033,288
416,611
9,403,423
27,404,949
38,258,272

Šaltinis: autorių analizė, remiantis CPVA pateikiama SNA skaičiuokle.

Žemiau esančioje lentelėje pateikiamas Projekto įgyvendinimo alternatyvų ekonominių
rodiklių palyginimas. Visų nagrinėjamų alternatyvų atvejais Projekto įgyvendinimas sąlygoja
reikšmingą teigiamą indėlį ekonominei gerovei: visų alternatyvų EGDV reikšmės siekia 38
mln. Didžiausią teigiamą ekonominį poveikį sąlygoja Alternatyva Nr. 3 „Diegti LED
šviestuvus su hibridiniu temdymu“.
Lentelė 7. Projekto ekonominių rodiklių palyginimas skirtingų alternatyvų atvejais
Alternatyva
Alternatyva
Eil.
Rodiklis
Nr. 1
Nr. 2
Nr.
1.
EGDV, EUR
37,985,904
37,411,265
2.
EVGN, %
71.70%
60.45%
3.
ENIS
-130.22
147.58

Alternatyva
Nr. 3
37,996,639
71.37%
-123.15

Šaltinis: autorių analizė, remiantis CPVA pateikiama SNA skaičiuokle.

Optimalios alternatyvos parinkimas
Tiek vertinant finansinius, tiek socialinio-ekonominio poveikio rodiklius, patraukliausia
alternatyva yra „Diegti LED šviestuvus su hibridiniu temdymu“ (Alternatyva Nr. 3). Ši
alternatyva sąlygoja mažiausią finansinį nuostolį bei didžiausią socialinę-ekonominę naudą.
Projekto ekonominė analizė pateikiama IP 5 skyriuje.

Jautrumas ir rizikos
Elastingumo analizė ir kritiniai kintamieji
Atlikta Alternatyvos Nr. 3 elastingumo analizė atskleidė, kad:


didžiausią poveikį Projekto finansiniams rodikliams turi:
- projekto ataskaitinis laikotarpis – investicijų išlaidoms padidėjus 25%, FGDV(I)
rodiklis sumažėja daugiau nei 1594 procentais, iki -0.972 mln. EUR, o FVGN(I) – iki
0.4 %;
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kintamųjų reikšmes keičiant nuo -25% iki +25% intervale, Projekto didžiausią finansinį
rodiklį FGDV(I) 548,375 tūkst. EUR pasiekiama sumažinus išlaidas į infrastruktūros
būklės palaikymą.
didžiausią poveikį Projekto socialiniams-ekonominiams rodikliams turi:
- projekto ataskaitinio laikotarpio pokyčiai – sutrumpinus projekto ataskaitinį laikotarpį
25%, t.y. nuo 22 iki 16,5 metų, EGDV rodiklis sumažėja 30.49%, t.y. apie 11.6 mln.
EUR;
- nelaimingų atsitikimų (sunkūs sužalojimai) sumažėjimo pokyčiai – kintamojo reikšmę
sumažinus 25%, EGDV rodiklis sumažėja 18%, t.y. apie 6.85 mln. EUR; bei
- socialinės diskonto normos pokyčiai – padidinus naudojamą diskonto normą 25% (t.y.
nuo 5% iki 6,25%), Projekto EGDV sumažėja 14% arba apie 5.36 mln. EUR;
nei vieno kintamojo reikšmes keičiant nuo -25% iki +25% intervale, Projekto socialiniaiekonominiai rodikliai netampa neigiami – mažiausia pasiekiama EGDV reikšmė yra 26.4
mln. EUR (25% sutrumpinus Projekto ataskaitinį laikotarpį).

Elastingumo analizė identifikavo keturis kritinius kintamuosius, kurių reikšmei padidėjus
(sumažėjus) 1%, bent vieno finansinio ar ekonominio rodiklio reikšmė pakinta daugiau nei
1%. Šie kintamieji yra:
Investicijos į įrangą, įrenginius ir kitą ilgalaikį turtą - apskaičiuotas kritinio kintamojo lūžio
taškas (GDV) siekia 41.87 mln. EUR – tai yra kritinio kintamojo reikšmė, kurią pasiekus
EGDV tampa lygi nuliui; kitaip tariant, investicijų į įrangą, įrenginius ir kitą ilgalaikį turtą
išlaidoms pasiekus 41.87 mln. EUR, Projekto EGDV taptų neigiamas;
 Elektros energijos išlaidos - apskaičiuotas kritinio kintamojo lūžio taškas (GDV) siekia
37.3 mln. EUR;
 Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos – apskaičiuotas kritinio kintamojo lūžio taškas
(GDV) siekia 39.99mln. EUR.
 Projektavimo, technines priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą- apskaičiuotas
kritinio kintamojo lūžio taškas (GDV) siekia 35.9 mln. EUR.
Pažymėtina, kad visų kritinių kintamųjų lūžio taškų reikšmės yra reikšmingai didesnės už
bazines skaičiavimų prielaidas, tad yra itin mažai tikėtinos.


Scenarijų analizė
Scenarijų analizėje, keičiant skaičiavimuose naudojamų prielaidų reikšmes, įvertinti penki
Alternatyvos Nr. 3 scenarijai: „Pesimistinis“, „Mažiau pesimistinis“, „Realus“, „Mažiau
optimistinis“ ir „Optimistinis“. Atlikta analizė atskleidė, kad:
 „Optimistinio“ scenarijaus atveju Projekto finansiniai rezultatai tampa teigiami –
pasiekiama 1.939 mln. EUR FGDV(I) bei 10.56% FVGN(I);
 „Pesimistinio“ scenarijaus atveju pasiekiama FGDV(I) siekia -2.05 mln. EUR, FVGN(I)
siekia -1.27%;
 nei vieno scenarijaus atveju Projekto socialiniai-ekonominiai rezultatai netampa neigiami
– mažiausia pasiekiama EGDV siekia 26.98 mln. EUR, didžiausia 49 mln. EUR.
Rizikos priimtinumo analizė
Rizikos priimtinumui vertinti buvo pasitelkta CPVA pateikiamoje SNA skaičiuoklėje
integruota Monte Carlo analizė. Pagal šį statistinio pasiskirstymo metodą daugelį kartų
simuliuojamos atsitiktinės kritinių (tiesioginių) kintamųjų reikšmės remiantis parinktais
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tikėtinų reikšmių skirstiniais ir apskaičiuojamos IP finansinių ir ekonominių rodiklių reikšmės.
Rizikų priimtinumas įvertintas atliekant 5.000 simuliacijų skaičių. Analizė atskleidė, kad:
 labiausiai tikėtina FGDV(I) reikšmė yra 0.993 mln. EUR, o tikimybė, kad FGDV(I) reikšmė
bus pasiekta 55.0%;
 labiausiai tikėtina FVGN(I) reikšmė yra 5.1%, o tikimybė, kad FVGN(I) bus reikšmė bus
pasiekta 91.5%.
 labiausiai tikėtina EGDV reikšmė yra 39.99 mln. EUR, o tikimybė, kad EGDV bus
teigiamas prilyginama 100%.
 labiausiai tikėtina EVGN reikšmė yra 63.9%, o tikimybė, kad šis rodiklis EVGN bus
teigiama prilyginama 100%.
Rizikų registras ir valdymo priemonės
Remiantis kitų įgyvendinamų ir planuojamų projektų pavyzdžiu, identifikuotos pagrindinės
Projekto rizikos, jų tikimybė, poveikis, pasidalijimas įgyvendinant Projektą VPSP būdu bei
numatomos galimos rizikos valdymo priemonės.
Projekto jautrumo ir rizikų analizė pateikiama IP 6 skyriuje.

Vykdymo planas
Projektą numatoma įgyvendinti VPSP būdu, viešojo konkurso būdu parenkant privatų
partnerį, kuris bus atsakingas už Projekto veiklų įgyvendinimą. Numatomi Projekto
įgyvendinimo etapai bei jų trukmės pateikiamos lentelėje žemiau.
Lentelė 8. Projekto vykdymo etapai
Eil.
Nr.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Veikla
Privataus subjekto (partnerio)
atrankos konkurso dokumentų
parengimas ir suderinimas su
atsakingomis institucijomis
Privataus subjekto (partnerio)
atrankos konkurso organizavimas
bei sutarties pasirašymas
Techninio projekto parengimas
Techninio projekto ekspertizės
vykdymas
Rangos darbų atlikimas
Infrastruktūros eksploatavimas,
administravimas ir priežiūra
VPSP sutarties įgyvendinimo
stebėsena bei kontrolė

Numatomi veiklos terminai

Atsakingas

Trukmė

Pradžia

Pabaiga

3 mėnesiai

2017.10

2017.12

12 mėnesių

2018.01

2018.12

6 mėnesiai

2019.01

2019.06

2 mėnesiai

2019.07

2019.08

Projekto
komanda

Privatus
subjektas
(partneris
Projekto
komanda

18 mėnesių
VPSP sutarties
galiojimo laikotarpiu
VPSP sutarties
galiojimo laikotarpiu

2019.09
2021.02
VPSP sutarties galiojimo
laikotarpiu
VPSP sutarties galiojimo
laikotarpiu

Projekto vykdymo plano analizė pateikiama IP 7 skyriuje.
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1. PROJEKTO KONTEKSTAS
Šiame skyriuje analizuojamas Panevėžio miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybės) gatvių
apšvietimo modernizavimo investicijų projekto (toliau – Projekto) kontekstas, įskaitant
ilgalaikio gatvių apšvietimo paslaugos poreikio, galimybių jį patenkinti esamais pajėgumais
(esama infrastruktūra) bei su tuo susijusių problemų apžvalgą.

1.1.

Paslaugos pasiūla ir paklausa

1.1.1. Paslaugos aprašymas
Paslauga ir jos aktualumas
Įgyvendinant Projektą siekiama pagerinti gatvių apšvietimo Savivaldybės teritorijoje
paslaugos kokybę. Atitinkamai, Projekto objektas yra Savivaldybės gatvių apšvietimo
sistema, kuri yra sudėtinė Savivaldybės komunalinio ūkio dalis.
Gatvių apšvietimas yra viena pagrindinių savivaldybių teikiamų viešųjų paslaugų Lietuvoje,
kurios tinkamas teikimas yra kritiškai svarbus eismo saugumui, nusikaltimų prevencijai bei
bendram miesto jaukumui palaikyti tamsiuoju paros metu. Kokybiškas gatvių apšvietimas
tamsiu paros metu pagerina matomumą vairuotojams, dviratininkams ir pėstiesiems, sukuria
saugią aplinką miesto gyventojams bei lankytojams, o tai skatina juos daugiau laiko praleisti
viešosiose erdvėse, kuria aktyvesnį naktinį miesto gyvenimą.
Tinkamas gatvių apšvietimas svarbus ne tik jo teikiamos naudos, bet ir sąlygojamų sąnaudų
– tiek energijos, tiek piniginių lėšų - aspektu. Panevėžyje, kaip ir daugelyje kitų Lietuvos
miestų, gatvių apšvietimo infrastruktūra yra pasenusi, neefektyvi, jos valdymo (pvz.
apšvietimo intensyvumo reguliavimo, automatinio gedimų nustatymo) galimybės yra itin
ribotos, o tai sąlygoja itin mažą energijos vartojimo efektyvumą.
Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir gatvių apšvietimo modernizavimas
Energijos vartojimo efektyvumo didinimas tampa vis svarbesniu ES valstybių narių siekiu.
Vienas iš strateginių „Europa 2020” keliamų tikslų – 20% padidinti energijos vartojimo
efektyvumą. Šio tikslo įgyvendinimui skiriama dalis 2014-2020 m. ES programavimo
laikotarpio priemonių lėšų bei sukurtas veiksmų programos 4-asis prioritetas - „Energijos
efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas”. Viena iš
prioriteto veiklų, išskiriamų kaip turinti didelį taupymo potencialą - gatvių apšvietimo
modernizavimas. Kaip teigiama 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programoje,
investuojant į gatvių apšvietimo modernizavimą būtų galima sutaupyti iki 50% energijos, o
apšvietimo infrastruktūros eksploatacijos sąnaudos sumažėtų 60%.
Pastaruosius kelis dešimtmečius energijos vartojimo efektyvumas Lietuvoje reikšmingai
augo. Lietuvos Respublikos (toliau – LR) energetikos ministerijos duomenimis, vien 20102015 m. laikotarpiu energijos vartojimo intensyvumas sumažėjo trečdaliu, o 1995-2015
metais – net 67,6%4. Nepaisant šios teigiamos tendencijos, energijos vartojimo
intensyvumas Lietuvoje tebėra vienas didžiausių Europos Sąjungoje (toliau – ES) bei
reikšmingai atsilieka nuo ES energetinių rodiklių bei energetinio efektyvumo lygio vidurkio 5.

4

http://www.lsta.lt/files/events/170228LEI_Skema/Stonkus_EE%20pristatymas%2020170228.pdf

5

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/cr2016_lithuania_lt.pdf
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Remiantis 2015 m. energijos efektyvumo išankstinio (ex-ante) vertinimo studija, šalyje yra
apie 186 tūkst. šviestuvų (iš jų – apie 9 tūkst. eksploatuoja Lietuvos geležinkeliai), o bendras
gatvių apšvietimo įrangos elektros suvartojimas sudaro apie 103,5 GWh energijos per
metus. Studijoje nustatyta, kad investicijų į gatvių apšvietimo modernizavimą paklausa
Lietuvoje siekia apie 95 mln. eurų, o didžiausias poreikis nustatytas Kauno, Klaipėdos,
Šiaulių, Panevėžio, Marijampolės, Ukmergės miestų ir Vilniaus rajono savivaldybėse.
Iki šiol gatvių apšvietimo infrastruktūra Lietuvoje buvo renovuojama iš savivaldybių biudžetų
ar iš komercinių bankų pasiskolintų lėšų. 2007-2013 m. ES programavimo periodu šalyje
nebuvo įgyvendinta nė viena priemonė skirta finansuoti gatvių apšvietimo modernizavimo
projektus. Vis dėlto net ir šios investicijos dažniau buvo orientuojamos ne į energijos
vartojimo efektyvumo gerinimą, bet į sugedusių šviestuvų taisymą ir renovavimą, o
apšvietimo tinklai buvo modernizuojami tik atliekant esmines kelių rekonstrukcijas.
2014-2020 m. nuspręsta gatvių apšvietimo modernizavimą skatinti ir ES investicinių fondų
lėšomis. Įgyvendinant priemonę 04.3.1-FM-F-105 „Energijos vartojimo efektyvumo
didinimas viešojoje infrastruktūroje“ įkurtas UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ (toliau
– VIPA) valdomas Energijos efektyvumo fondas, kuris teikia paskolų garantijas
savivaldybėms ar jų įmonėms, įgyvendinančioms miestų gatvių apšvietimo sistemos
modernizavimo projektus. Garantijų finansinei priemonei numatyta skirti 14,5 mln. EUR
fondo lėšų.
Siekdama pagerinti miesto gatvių apšvietimo kokybę, Savivaldybės taryba Panevėžio
miesto plėtros 2014-2020 metų strateginiame plane 2017-2020 metams iškėlė uždavinį –
padidinti miesto apšvietimo sistemų efektyvumą (3 prioritetinė sritis „Darni miesto teritorijų
ir infrastruktūros plėtra“). Šiuo uždaviniu siekiama modernizuoti gatvių apšvietimo
infrastruktūrą, įrengiant automatines apšvietimo reguliavimo sistemas, LED šviestuvus.
1.1.2. Paslaugos pasiūla
Savivaldybės gatvių apšvietimo infrastruktūra
Savivaldybės administracijos duomenimis, Panevėžio gatvių apšvietimo sistema apima 291
miesto gatvę. Ją sudaro:
 6.948 vnt. atramų, iš kurių 61% yra Savivaldybės, o 39% - AB „ESO“ (toliau – ESO)
nuosavybė, bei
 7.657 vnt. šviestuvai, kurie yra valdomi rankiniu būdu (įjungiant mygtuką „ON / OFF“).
Dalis atramų yra nusidėvėjusios (žr. Figūra 1), esama gatvių apšvietimo sistema energiškai
neefektyvi bei sąlygoja dideles eksploatacines išlaidas. Plačiau Savivaldybės gatvių
apšvietimo infrastruktūra apžvelgiama skyrelyje 3.1.
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Figūra 1. Atramos Panevėžio mieste

Savivaldybės gatvių apšvietimo infrastruktūros eksploatavimas
Savivaldybės gatvių apšvietimo tinklus 2017 m. sausio 30 d. Panevėžio miesto
infrastruktūros objektų priežiūros paslaugų ir remonto darbų sutarties su Savivaldybės
administracija pagrindu eksploatuoja, prižiūri ir remontuoja UAB „Panevėžio gatvės“ (toliau
– PG). Pagrindinės PG veiklos, susijusios su gatvių apšvietimo paslauga, apima:






apšvietimo lempų keitimą;
apšvietimo atramų eksploatavimą ir remontą;
šviestuvų eksploatavimą ir remontą;
apšvietimo kabelių, oro linijų ir valdymo skydų eksploatavimą ir remontą;
gatvių apšvietimo tinklų priežiūrą (gedimų nustatymą, operatyvinę bei profilaktinę
priežiūrą, matavimų atlikimą ir pan.).

Savivaldybės gatvių apšvietimo sąnaudos
Sisteminės investicijos į gatvių apšvietimo sistemą iš esmės nebuvo atliekamos - įrenginiai
buvo atnaujinami tik taisant sugedusius šviestuvus. Dėl šios priežasties esama
infrastruktūra yra nudėvėta, neefektyvi bei neleidžia užtikrinti kokybiško gatvių apšvietimo.
Nusidėvėjusi ir neefektyvi gatvių apšvietimo sistema bei pasenusios technologijos sąlygoja
dideles elektros energijos bei sistemos eksploatavimo, priežiūros ir remonto sąnaudas. Dėl
šios priežasties, remiantis Savivaldybės admininistracijos direktoriaus 2014 m. lapkričio 25
d. įsakymu Nr. A – 1010 „Dėl miesto gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo“, mieste vykdomas
apšvietimo elektros energijos taupymas. Kiekvienais metais nuo spalio 1 d. iki balandžio 1
d. nakties metu nuo 23:00 h iki 6:00 h valandos ryto miesto apšvietimas įjungiamas į I
programą (išjungiamas kas trečias šviestuvas). Tokiu „taupymo“ režimu veikia apie trečdalis
šviestuvų, o likę dirba pilnu pajėgumu.
2016 metais Panevėžio gatvių apšvietimo sąnaudos, įskaitant elektros energijos bei
sistemos eksploatavimo sąnaudas, siekė apie 0,5 mln. EUR be PVM bei buvo apie 4%
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didesnės nei 2015 metais (žr. Lentelės 9 ir 10)6. Elektros energijos bei sistemos
eksploatavimo sąnaudos sudaro apytiksliai po pusę šios sumos.
2016 metais Savivaldybės gatvių apšvietimo sistema sunaudojo 11% daugiau elektros
energijos nei 2015 metais – iš viso apie 2,8 GWh. Suvartotos elektros energijos sąnaudos
siekė ketvirtį milijono eurų (žr. Lentelė 9). Projekto apimtyje numatomos modernizuoti gatvių
apšvietimo sistemos dalies elektros energijos suvartojimas siekė apie 80% šio kiekio – apie
2,3 GWh 2016 metais.
Lentelė 9. Panevėžio gatvių apšvietimo sistemos elektros energijos sąnaudos
Rodiklis

Matavimo vnt.

Gatvių apšvietimo sistemos elektros energijos
suvartojimas
Projekto apimtyje numatomos modernizuoti
gatvių apšvietimo sistemos dalies elektros
energijos suvartojimas7

Metai

MWh
tūkst. EUR be PVM
MWh

2015
2.557,02
233,76
1.992,84

2016
2.838,88
246,36
2.279,96

tūkst. EUR be PVM

182,18

197,86

Šaltinis: Savivaldybės administracijos pateikti duomenys.

Lentelėje 1.0 pateikiamos 2015-2016 metų Panevėžio gatvių apšvietimo sistemos
eksploatacinių sąnaudų detalizacija, Lentelėje 1.1 – Projekto apimtyje numatomos
modernizuoti sistemos dalies eksploatacinės sąnaudos. Projekto apimties eksploatacinės
sąnaudos apskaičiuotos remiantis visos sistemos eksploatacinėmis sąnaudomis ir Projekto
apimtyje numatomų modernizuoti šviestuvų skaičiumi, bei sudaro apie 84% visos sistemos
eksploatacinių sąnaudų.
Didžiąją dalį eksploatacinių sąnaudų sudaro operatyvinės priežiūros sąnaudos (51%).
Šviestuvų ir lempų keitimo, valdymo skydų bei gedimų nustatymo sąnaudos sudarė 32%,
kito remonto sąnaudos apie 13% bendrų sąnaudų. Kitos sąnaudos (tinklo priežiūros,
demontavimo, šventinio apšvietimo ir elektrifikavimo) sudarė mažiau nei 5% bendrų
eksploatacinių sąnaudų. 2016 metais eksploatacinės sąnaudos buvo apie 3% didesnės nei
2015 m. bei siekė ketvirtį milijono eurų.
Lentelė 10. Panevėžio gatvių apšvietimo sistemos eksploatacinės sąnaudos
Rodiklis (tūkst. EUR be PVM)

Metai
2015

2016

Operatyvinė priežiūra

124,76

124,57

Remontas (šviestuvai, lempų keitimas, valdymo skydai, gedimų nustatymas)

74,03

84,04

Remontas (kiti darbai)

36,59

27,36

Eksploatacija (tinklo priežiūra)

2,72

6,78

Demontavimas

1,59

1,75

Šventinio apšvietimo ir elektrifikavimo sąnaudos

1,32

3,50

241,01

248,00

Panevėžio miesto gatvių apšvietimo eksploatacinės sąnaudos, IŠ VISO:
Šaltinis: Savivaldybės administracijos pateikti duomenys.

Pažymėtina, kad siekiant gauti objektyvesnę ekonominę prognozę bei tiksliai įvertinti Projekto apimties įrenginių elektros energijos
suvartojimą, atliekama dviejų paskutiniųjų ataskaitinių metų (2015-2016 m.) analizė. Projekto apimties suvartojimas įvertinamas
eliminuojant antrinių elektros energijos vartotojų (reklamų, kitų komercinių objektų) elektros energijos suvartojimą, modernizuotos, naujai
įdiegtos apšvietimo sistemos elektros energijos suvartojimą, todėl vertinant ilgesnį laikotarpį projekto elektros suvartojimas būtų netikslus.
6

7

Projekto apimtis bei turinys analizuojamas 2 skyriuje.
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Lentelė 11. Projekto apimtyje numatomos modernizuoti Panevėžio gatvių apšvietimo sistemos dalies
eksploatacinės sąnaudos
Metai
Rodiklis (tūkst. EUR be PVM)
2015
2016
Operatyvinė priežiūra

104,36

104,20

Remontas (šviestuvai, lempų keitimas, valdymo skydai, gedimų nustatymas)

61,93

70,30

Remontas (kiti darbai)

30,61

22,89

Eksploatacija (tinklo priežiūra)

2,27

5,67

Demontavimas

1,33

1,46

Šventinio apšvietimo ir elektrifikavimo sąnaudos

1,11

2,93

201,60

207,45

Projekto apimtyje numatomos modernizuoti Panevėžio gatvių
apšvietimo sistemos dalies eksploatacinės sąnaudos, IŠ VISO:
Šaltinis: Savivaldybės administracijos pateikti duomenys.

Atlikus Panevėžio miesto apšvietimo matavimus nustatyta, jog ne visi gatvių apšvietimo
taškai atitinka ES keliamų standartų reikalavimus. Standarte LST EN 13201-2
apibrėžiamomis apšvietimo klasėmis ir fotometriniais reikalavimais siekiama užtikrinti eismo
dalyvių regėjimo poreikius skirtingo pobūdžio keliuose, gatvėse ir visuomeninėse erdvėse,
atsižvelgiant į aplinkos sąlygas. M apšvietimo klasė skirta keliams, gyvenamųjų kvartalų
keliams, kuriais važiuoja motorinės transporto priemonės dideliu greičiu (≥40 km/h). P
apšvietimo klasė taikoma pėsčiųjų takams, dviračių takams, keliams miegamuosiuose
rajonuose, automobilių aikštelėms, kiemams. C apšvietimo klasė skirta padidėjusios rizikos
zonoms: keliams, kuriais važiuoja motorinės transporto priemonės didesniu nei 40 km/val.
greičiu, sankryžoms, kelių sujungimams, susiaurėjimams, prekybos ir didelių pėsčiųjų
srautus turinčioms gatvėms. 2016 m. lapkritį UAB „Ekotermija“ užsakymu Vilniaus
universiteto Taikomųjų mokslų instituto Apšvietimo ir elektronikos sistemų testavimo atviros
prieigos centro specialistų atlikti Panevėžio miesto apšvietimo matavimai atskleidė, kad
pastaroji klasė apšvietimo reikalavimų netenkina. Kadangi C klasė skirta konfliktinių zonų
apšvietimui, šis neatitikimas ypač padidina avarijų tikimybę.
Detalesnė esamos miesto gatvių apšvietimo situacijos apžvalga pateikiama skyriuje 3.1.
1.1.3. Paslaugos paklausa
Gatvių apšvietimas yra viešoji paslauga, už kurios tinkamą teikimą atsakinga Savivaldybė
(žr. skyrelis 1.2.1). Paslaugos gavėjai – visi Panevėžio miesto gyventojai ir lankytojai.
Gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimo užtikrinimas yra susijęs su gyventojų saugumo ir
saugaus eismo užtikrinimu miesto gatvėse ir kitose viešose erdvėse, aplinkos kokybės
gerinimu ir apsauga, sąlygų verslui bei turizmui užtikrinimu, o apšvietimo paslaugos
alternatyvos rinkoje neegzistuoja. Dėl šių priežasčių, paslaugos paklausa yra stabili, t.y.
paklausa yra sąlyginai nepriklausoma nuo išorinių faktorių. Atitinkamai, reikšmingi gatvių
apšvietimo paslaugos paklausos pokyčiai yra mažai tikėtini.
Pagrindinis veiksnys, aktualus vertinant gatvių apšvietimo paslaugos Savivaldybėje
paklausą, yra Savivaldybės gyventojų ir lankytojų skaičius. Panevėžys yra penktas miestas
Lietuvoje pagal gyventojų skaičių, įsikūręs šiaurinėje šalies dalyje, kur susikerta svarbūs
tarptautiniai ir vidaus susisiekimo keliai: automagistralė „Via Baltica“, Lietuvos geležinkelis
bei yra pusiaukelė tarp dviejų sostinių – Vilniaus ir Rygos. Lietuvos statistikos departamento
duomenimis, 2016 m. Savivaldybėje gyveno apie 93 tūkst. gyventojų.
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Kaip ir daugelyje kitų Lietuvos savivaldybių, pastaruosius kelis dešimtmečius Panevėžyje
buvo pastebima gyventojų skaičiaus mažėjimo tendencija. Remiantis Lietuvos statistikos
departamento duomenimis, 2001-2015 metais gyventojų skaičius Savivaldybėje sumažėjo
apie penktadaliu, tačiau 2011-2014 metų laikotarpiu vidutinis metinis gyventojų skaičiaus
mažėjimas sulėtėjo ir siekė 4,9%. Didžiausią įtaką gyventojų skaičiaus mažėjimui turėjo
gyventojų migracija į priemiesčius – apie 47% gyventojų skaičiaus sumažėjimo lėmė
gyventojų išsikėlimas į priemiestį, o migracija į kitas savivaldybes (neįskaitant miestopriemiesčio migracijos) neigiamo poveikio gyventojų skaičiui Panevėžyje neturėjo. Kaip
teigiama Panevėžio miesto integruotos teritorijų vystymo programos (toliau – ITVP) apraše
pateikiamoje analizėje, sudarant sąlygas gyventojų pajamų augimui ir išnaudojant
konkurencinius pranašumus gyvenamosios aplinkos kokybės aspektu, Savivaldybė turi
galimybių iš dalies stabilizuoti gyventojų skaičiaus mažėjimą.

1.2.

Teisinė aplinka

1.2.1. Gatvių apšvietimas – savivaldybės funkcija
Gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimo užtikrinimas atitinka viešosios paslaugos kriterijus8,
todėl laikytinas viešąja paslauga. Gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimo užtikrinimas taip pat
yra susijęs su šiomis savarankiškosiomis savivaldybių funkcijomis: gyventojų saugumo ir
saugaus eismo organizavimu miesto gatvėse ir kitose viešose erdvėse, aplinkos kokybės
gerinimu ir apsauga, sąlygų verslo bei turizmo plėtrai užtikrinimu 9. Savivaldybė yra
atsakinga už viešųjų paslaugų teikimą gyventojams10. Be to, savivaldybė turi užtikrinti, kad
viešosiomis paslaugomis galėtų naudotis visi savivaldybės gyventojai ir kad šios paslaugos
būtų teikiamos nuolat11. Taigi, gatvių ir kitų vietų apšvietimo užtikrinimas yra savivaldybių
funkcijoms priskirtina paslauga.
Kaip jau minėta, gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimo užtikrinimas yra susijęs su gyventojų
saugumo ir saugaus eismo užtikrinimu miesto gatvėse ir kitose viešose erdvėse, aplinkos
kokybės gerinimu ir apsauga, sąlygų verslui bei turizmui užtikrinimu, todėl gatvių ir kitų viešų
vietų apšvietimo užtikrinimas priskirtinas savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms.
Apibendrinant, Savivaldybė yra atsakinga už Panevėžio miesto gatvių ir viešų vietų
apšvietimo organizavimą.

Viešosios paslaugos kriterijai:
1. Jų teikimą reguliuoja valstybės ar savivaldybės valdžios institucijos;
2. Jos gali būti teikiamos tiesiogiai valstybės ar savivaldybės organizacijų (biudžetinės, viešos įstaigos ar savivaldybių kontroliuojamos
įmonės, bendrovės.) ir/arba finansuojant ir reguliuojant (kontroliuojant) privačių ir/ar nevyriausybinių organizacijų veiklą,
pastarosioms vykdant viešųjų paslaugų teikimą;
3. Joms būdingos naudą visai visuomenei ar teritorinei bendruomenei duodančių - viešąjį interesą tenkinančių - paslaugų
charakteristikos:
3.1. Paslaugos kaip grynos viešosios gėrybės. Joms būdingas neatskiriamumas ir vientisumas. Jos yra naudingos kiekvienam
gyventojui ir už jų teikimą neįmanoma tiesiogiai paimti mokėjimus. Pavyzdžiui, veikla, kurią vykdo policija, gaisro gesinimo
tarnyba ar kuri susijusi su viešaisiais parkais, gatvių apšvietimu ir t.t. Jos naudojamos bendrai ir yra prieinamos visiems.
3.2. Paslaugos, kurios visiems visuomenės ar teritorinės bendruomenės nariams yra socialiai reikšmingos gėrybės: Paslaugos,
teikiamos privatiems asmenims (galimas atskyrimas, galima išskirti individualius vartotojus), bet duodančios „plačią“ naudą visai
visuomenei ar teritorinei bendruomenei. Pavyzdžiui, veikla, kurią vykdo bibliotekos, kai kuriais atvejais viešasis transportas ar
kuri susijusi su švietimu, šiukšlių tvarkymu ir pan., Paslaugos yra svarbios visos visuomenės ar teritorinės bendruomenės
gyvenimo lygiui, bet reikalaujančios tokių didelių investicijų, kad monopolinis šios paslaugos teikimas yra labiausiai tikėtinas.
Pavyzdžiui, centralizuotas vandens, šilumos ir t.t. tiekimas. Paslaugos yra svarbios visuomenės ar teritorinės bendruomenės
narių ar jų grupių gyvenimo kokybei, bet būtų per brangios, jei šias paslaugas teiktų privatus sektorius. Tai tokios gėrybės, kurios
teikiamos siekiant įgyvendinti teisingumo principą.
Plačiau, žr.: Vidaus reikalų ministerija. Studija: Savivaldybių teikiamų viešųjų paslaugų teikimo analizė. 2010. Prieiga per internetą:
<vakokybe.vrm.lt/get.php?f.428>.
9
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 28, 32 ir 38 straipsniai.
10
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 8 straipsnio 1 dalis.
11
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 8 straipsnio 5 dalis.
8
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1.2.2. Gatvių ir kelių apšvietimui ar apšvietimo įrangai taikomas reguliavimas Lietuvoje
Lietuvoje gatvių ir kelių apšvietimui ir tokiai veiklai vykdyti naudojamai įrangai taikomi
reikalavimai reglamentuojami žemiau aptariamų pagrindinių teisės aktų / standartų
nuostatomis:
1. ES teisės aktai:
− 2006-12-12 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/95/EC „Dėl valstybių
narių įstatymų, susijusių su elektrotechniniais gaminiais, skirtais naudoti tam tikrose
įtampos ribose, suderinamumo“. Pastaroji direktyva nurodo priemones, siekiant
užtikrinti, kad į rinką būtų pateikiami tik tie elektrocheminiai gaminiai, kurie
sukonstruoti pagal gerą saugos reikalavimų inžinerinę praktiką, tinkamai įrengti,
prižiūrimi bei naudojami pagal paskirtį, kuriai pagaminti nekeliamas pavojus žmogui,
naminių gyvūnų saugumui ir turtui. Ši direktyva Lietuvoje nėra įgyvendinta įstatymu,
todėl taikoma tiesiogiai;
− 2012-12-12 Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1194/2012, kuriuo įgyvendinant Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi kryptinių lempų, šviesos
diodų lempų ir susijusių įrenginių ekologinio projektavimo reikalavimai, ES OL L
342/1. Direktyvoje nustatomi ekologinio projektavimo reikalavimai (energijos
vartojimo efektyvumo, funkcionalumo, informacijos apie gaminį reikalavimai) su
energija susijusiems gaminiams, kurių pardavimo ir prekybos apimtis yra didelė ir
kurie aplinkai daro didelį poveikį, kurį galima gerokai sumažinti be pernelyg didelių
išlaidų patobulinant konstrukciją.
Tiek minėta direktyva, tiek reglamentas šio projekto kontekste atlieka orientacinę
funkciją. Aptarti teisės aktai nustato reikalavimus, į kuriuos atsižvelgiant bus nupirktas
tinkamas produktas.
2. Gatvių apšvietimui taikomas statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės
ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“12. Pastarasis reglamentas nustato visų
nuosavybės formų gatvių ir vietinės reikšmės kelių tiesimo, rekonstravimo ir remonto
projektavimo techninius reikalavimus. Reglamentas yra privalomas visiems statybos
dalyviams, viešojo administravimo subjektams, inžinerinių tinklų ir susisiekimo
komunikacijų savininkams (ar naudotojams), taip pat kitiems juridiniams ir fiziniams
asmenims, kurių veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.
Reglamente13 nurodoma, jog apšvietimas gatvėse projektuojamas vadovaujantis
„Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis ir LST EN 13201 „Kelių apšvietimas“.
3. Kitos apšvietimui, elektros įrenginiams taikomos taisyklės:
− Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos 2012-10-29 Lietuvos
Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-211. Šis aktas nustato elektrinių ir
elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, nustato techninius ir organizacinius
reikalavimus elektros ir šilumos energetikos objektų (toliau – energetikos objektai) ir
įrenginių eksploatacijai. Taisyklės yra privalomos asmenims, projektuojantiems,
statantiems ir eksploatuojantiems elektrines, katilines bei elektros ir šilumos tiekimo
tinklus bei jų technologinius priklausinius. Taisyklės taip pat privalomos asmenims,

12

Nuo 2016 12 02 galiojanti redakcija.

13

233 punktas.
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kurie eksploatuoja vartotojų (išskyrus buitinius vartotojus) elektros įrenginius,
prijungtus prie elektros tinklų.
Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos 2010-03-30 Lietuvos
Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-100, 2012-10-23 įsakymu Nr. 1-207
įvesti pakeitimai. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės nustato saugos
reikalavimus eksploatuojant elektros įrenginius ir yra privalomos elektros energijos
gamintojams, perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatoriams, asmenims,
eksploatuojantiems elektros įrenginius, elektros energijos vartotojams.
Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos 2011-02-03 Lietuvos
Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-28. Taisyklės nustato gyvenamosios
ir negyvenamosios paskirties pastatų patalpų vidinio apšvietimo elektros įrangai,
gatvių kelių, aikščių, parkų ir teritorijų išorinio apšvietimo įrangai miestuose, kaimo
gyvenamosiose vietose, įmonių ir įstaigų teritorijose, reklaminiam apšvietimui,
šviesos ženklams ir iliuminacijai bei ilgalaikės ultravioletinės spinduliuotės
įrenginiams reikalavimus. Pastarajame dokumente nurodomos išorinių apšvietimo
šviestuvų diegimo taisyklės bei apšvietimo valdymas.
Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos 2011-12-20 Lietuvos
Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-309. Elektros linijų ir instaliacijos
įrengimo taisyklės nustato oro ir kabelių elektros linijų, elektros instaliacijos ir
srovėlaidžių iki 400 kV įtampos (imtinai) įrengimo elektros sistemose reikalavimus.
Elektros tinklų apsaugos taisyklės, patvirtintos 201-03-29 Lietuvos Respublikos
energetikos ministro įsakymu Nr. 1-93, su 2012-12-12 įsakymu Nr. 1-267 įvestais
pakeitimais. Elektros tinklų apsaugos taisyklės nustato elektros tinklų apsaugos
zonas, jose esančios žemės ir miško naudojimo sąlygas, veiklos plėtrą ir apribojimus,
perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatorių ir kitų asmenų, nuosavybės teise
ar kitais teisėtais pagrindais valdančių elektros energetikos objektus ir įrenginius,
teises bei pareigas eksploatuojant, remontuojant, modernizuojant ir techniškai
prižiūrint elektros tinklus, esančius kitų asmenų žemėje (įskaitant valstybinius žemės
sklypus, taip pat žemės sklypus, kurie nėra suformuoti arba yra suformuoti atlikus
preliminarius matavimus), bei žemės savininkų ir naudotojų, kitų trečiųjų asmenų
teises ir pareigas, vykdant veiklą elektros tinklų apsaugos zonose. Šių taisyklių tikslas
yra apsaugoti elektros tinklus, sudaryti normalias jų eksploatavimo sąlygas ir užkirsti
kelią nelaimingiems atsitikimams. Taisyklės taikomos projektuojant, statant ir
eksploatuojant elektros tinklus nepriklausomai nuo jų nuosavybės formos, ir vykdant
bet kokią veiklą elektros tinklų apsaugos zonų ribose ir arti jų.
Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos 2012-02-03 Lietuvos
Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-22. Elektros įrenginių įrengimo
bendrosios taisyklės nustato elektros tinklų, visų tipų laidininkų, elektros aparatų
parinkimo, elektros energijos apskaitos ir elektros dydžių matavimo, elektros įrenginių
įžeminimo ir apsaugos nuo viršįtampių bei jų bandymų ir matavimų bendruosius
reikalavimus.

4. Taip pat yra taikomi su apšvietimu susiję standartai:
− CEN/TR 13201-1:2014 „Kelių apšvietimas. 1 dalis. Apšvietimo klasių parinkimo
vadovas“. Pastarasis Lietuvos standartas nurodo apšvietimo klasių (M: M1, M2, M3,
M4, M5, M6; C: C0, C1, C2, C3, C4, C5; P: P1, P2, P3, P4, P5, P6) parinkimo būdus
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pagal parametrus: projektinį greitį arba greičio apribojimą; eismo intensyvumą; eismo
dalyvių sudėtį; važiuojamosios dalies atskyrimą (ar važiuojamoji kelio dalis atskirta
viena nuo kitos skiriamosiomis juostomis ar yra skirtingame lygyje), automobilių
pastatymą šalikelėje; apšviestumą nuo vitrinų ir pan., vairavimo sudėtingumą.
− LST EN 13201-2:2016 „Kelių apšvietimas. 2 dalis. Eksploatacinių charakteristikų
reikalavimai“. Pastarasis Lietuvos standartas nustato kelių apšvietimo
eksploatacinius reikalavimus, kurie apibrėžiami kelių apšvietos klasėmis. Standarte
LST EN 13201-2 apšvietimo klasės apibrėžiamos kaip fotometriniai reikalavimai,
kuriais siekiama užtikrinti eismo dalyvių regėjimo poreikius skirtingo pobūdžio
keliuose, gatvėse ir visuomeninėse erdvėse, atsižvelgiant į aplinkos sąlygas.
− Pagrindinės apšvietimo klasės:





M apšvietimo klasė, kurios reikalavimai taikomi keliams, kuriais vidutiniu ir
dideliu greičiu ≥ 40 km/h važiuoja motorinės transporto priemonės;
C apšvietimo klasė, taikoma konfliktinėms zonoms, t.y. padidėjusios rizikos
zonoms: sankryžos, kelių sujungimai, susiaurėjimai, prekybos centrų gatvės,
dideli pėsčiųjų srautai ir t.t.;
P apšvietimo klasės taikomos pėsčiųjų takams, dviračių takams, keliams
miegamuosiuose rajonuose, automobilių aikštelėms, kiemams.

− LST EN 13201-3:2016 „Kelių apšvietimas. 3 dalis. Eksploatacinių charakteristikų
skaičiavimas“; Šiame Europos standarte yra nustatomos ir aprašomos nuostatos ir
matematinės procedūros, kurias reikia taikyti skaičiuojant kelių apšvietimo įrenginių,
suprojektuotų pagal EN 13201-2, fotometrinius parametrus.
− LST EN 13201-4:2016 „Kelių apšvietimas. 4 dalis. Apšvietimo eksploatacinių
charakteristikų matavimo metodai“. Šioje Europos standarto dalyje yra nustatomos
kelių apšvietimo įrenginių fotometrinių ir susijusių matavimų procedūros. Taip pat yra
pateikiami bandymo ataskaitos formų pavyzdžiai.
− LST EN 60598-1:2015/AC:2016 „Šviestuvai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai ir
bandymai“.
− LST EN 60598-2-3:2003/A1:2011 „Šviestuvai. 2-3 dalis. Ypatingieji reikalavimai.
Kelių gatvių šviestuvai“. Šiame standarte nustatomi reikalavimai: kelių, gatvių ir kitų
viešų vietų lauko apšvietimo šviestuvams, tunelio šviestuvams; stulpiniams
šviestuvams, kurių mažiausias bendrasis aukštis virš žemės lygio yra 2,5 m ir
kuriuose naudojami elektriniai šviesos šaltiniai, maitinami ne didesne kaip 1000 V
įtampa.
− LST EN 50102 „Elektros įrangos atitvarų apsaugos nuo išorinio mechaninio poveikio
laipsniai (IK kodas)“. Šis standartas nurodo elektros įrangos atitvarų nuo išorinių
mechaninių poveikių apsaugos laipsnių klasifikaciją, kai vardinė saugomos įrenginių
įtampa yra ne didesnis kaip 72,5 kV, reikalavimus apsaugos laipsniams, bandymus
siekiant patikrinti atitvarų atitikimą standarto reikalavimas.
− LST EN 62493 „Apšvietimo įrangos įvertinimas, atsižvelgiant į žmogaus ekspoziciją
elektromagnetiniuose laukuose (IEC 62493:2009)“.
− LST EN 62262 „Elektrinės įrangos gaubtų sudaromos apsaugos nuo išorinių
mechaninių poveikių laipsniai (IK kodas) (IEC 62262:2002)“. Pastarajame standarte
nurodoma gaubtų nuo išorinių mechaninių poveikių apsaugos laipsnių klasifikacija,
kai vardinė įrenginių įtampa yra ne didesnė kaip 72,5 kV.
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1.2.3. Projekto įgyvendinimui būtinos teisinės prielaidos
Teisės į apšvietimo infrastruktūrą
Didžioji dalis Panevėžio miesto apšvietimo sistemą sudarančio turto Lietuvos Respublikos
Vyriausybės Savivaldybės nuosavybėn perduota kartu su gatvių, šaligatvių ir aikštelių tinklu
1995 m. kovo 14 d. Panevėžio miesto objektų, perduodamų Panevėžio savivaldybės
nuosavybėn, priėmimo-perdavimo aktu – važtaraščiu.
Savivaldybė 1996 m. vasario 29 d. Panevėžio miesto objektų perdavimo aktu Savivaldybei
nuosavybės teise priklausančią apšvietimo sistemos dalį perdavė PG14.
Šiuo metu PG vykdo jai perduotos Panevėžio miesto apšvietimo sistemos priežiūrą tarp jos
ir Savivaldybės 2017 m. sausio 30 d. sudarytos Panevėžio miesto infrastruktūros objektų
priežiūros paslaugų ir remonto darbų sutarties Nr. 22-170 pagrindu. Sutartis galioja 12
mėnesių su teise ją du kartus pratęsti (po 12 mėnesių). Šioje sutartyje nėra aptarta
Savivaldybės (užsakovo) teisė sutartį nutraukti, jei Panevėžio miesto apšvietimo sistemą
ketinama perduoti trečiajam asmeniui, įgyvendinant valdžios ir privataus subjektų
partnerystės (toliau – VPSP) projektą.
Kadangi Savivaldybė yra perdavusi jai nuosavybės teise priklausančio Panevėžio miesto
apšvietimo sistemą sudarančio turto valdymo teisę PG, prieš perduodant šį turtą Energijos
taupymo paslaugų teikėjui, Savivaldybė privalės susigrąžinti šį turtą iš PG valdymo. Šis
klausimas turės būti sprendžiamas derybų su PG būdu.
Vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
įstatymo15 14 straipsnio 1 dalies 7 punktu savivaldybių turtas gali būti perduodamas
panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis Vyriausybės arba savivaldybės
tarybos nustatyta tvarka kitiems subjektams, jeigu tai nustatyta įstatymuose, tarptautinėse
sutartyse ar tarptautiniuose susitarimuose. Šiuo atveju, taikant Koncesijų įstatymo 16 3
straipsnio 3 dalį kaip analogiją VPSP, savivaldybės ir savivaldybės kontroliuojamų asmenų
nuosavybės, patikėjimo teise valdomas ir (ar) naudojamas turtas gali būti perduotas valdyti
ir (ar) naudoti Privačiam subjektui.
Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo17 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu bei Valstybės ir
savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi,
Turto perdavimo klausimą sprendžia, Savivaldybės taryba.
Administracinės patalpos, unikalus Nr. 2798-3001-3016:0001, kurios naudojamos
Panevėžio miesto apšvietimo sistemos aptarnavimo tikslais, bei valdymo sistema „Agatas“,
nuosavybės teise priklauso PG. Šie objektai priskirtini PG ilgalaikiam turtui. Vadovaujantis
PG įstatų 89 punktu bei Akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 4 dalies 3 punktu,
kompetencija dėl ilgalaikio turto perleidimo yra priskirtina PG organui – valdybai.
Jei Privačiam partneriui ketinama perduoti minėtas administracines patalpas ir kitą PG
nuosavybės teise priklausantį turtą, PG ir Savivaldybė turi pasiekti susitarimą, jog PG
valdyba, vadovaujantis PG įstatų 89 punktu bei Akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 4

14

Privatus juridinis asmuo, kurio 93,7% akcijų turi Savivaldybė.

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 pakeitimo įstatymas.
TAR, 2014-04-03, Nr. 4025.
15

16

Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymas. Valstybės žinios, 2003, Nr. 70-3163.

17

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas. Valstybės žinios, 1994-07-20, Nr. 55-1049.
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dalies 3 punktu, priimtų sprendimą dėl ilgalaikio turto perleidimo Privačiam partneriui IP
vykdymo laikotarpiui.
Dalis Panevėžio miesto apšvietimo sistemą sudarančių šviestuvų yra pritvirtinti prie ESO
nuosavybės teise priklausančių atramų. Konkrečiau, Panevėžio miesto apšvietimo
užtikrinimo tikslais yra naudojamos 2710 ESO priklausančios atramos (orinių elektros linijų
stulpai). Savivaldybė bendradarbiaudama su ESO, yra pasiekusi susitarimą, jog tuo atveju,
jeigu ESO, atlikdamas elektros tiekimo tinklų atnaujinimo darbus, nusprendžia antžeminę
elektros liniją perkelti po žeme, apie tai įspėja Savivaldybę ir suteikia teisę ESO
nebenaudojamas atramas įsigyti už likutinę vertę. Prieš skelbiant konkursą ETPT atrankai,
Savivaldybei rekomenduojama sudaryti su ESO rašytinį susitarimą dėl ESO
nebenaudojamų atramų išpirkimo, kurio sąlygos būtų taikomos IP įgyvendinimo metu.
Taip pat pastebėtina, kad prieš keičiant prie ESO nuosavybės teise priklausančių atramų
pritvirtintus šviestuvus, Savivaldybė, taigi ir Energijos paslaugų teikėjas, tam turėtų gauti
ESO sutikimą18.
Turimais duomenimis, kitų nei aukščiau įvardinti apribojimų IP įgyvendinti nėra.
Terminai
Atsižvelgiant į investicinių projektų praktiką bei esamo projekto apimtį, planuojama, jog
Panevėžio miesto apšvietimo sistema bus modernizuota per 18 mėnesių, o pats
modernizavimo investicinis projektas bus įgyvendintas per 15-20 metų. Įgyvendinus IP,
nuosavybės teisė į Turtą išliks Savivaldybei. Projekto metu sukurtas naujas turtas, kuris
priskirtinas Apšvietimo sistemai ir/ar būtinas jai eksploatuoti atiteks Savivaldybės
administracijai.
Leidimai ir licencijos
LR statybos įstatymo19 2 straipsnio 84 dalyje nustatyta, kad statinys yra pastatas arba
inžinerinis statinys, turintis laikančiąsias konstrukcijas, kurios visos (ar jų dalis) sumontuotos
statybos vietoje atliekant statybos darbus, ir kuris yra nekilnojamasis daiktas. Elektros
energetikos įstatymo20 75 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad elektros energijos persiuntimui
skirtos žemos ir vidutinės įtampos (iki 35 kV įtampos)21 elektros oro linijos, oro kabeliai ir
požeminių kabelių linijos ir įrenginiai, įskaitant transformatorinėse pastotėse įrengtus
įrenginius, kartu su požeminių kabelių kanalais, linijas laikančiomis atramomis ir kitais
priklausiniais, laikomi kilnojamaisiais daiktais. Taigi Apšvietimo sistemą sudarantys
elementai laikytini kilnojamaisiais daiktais ir dėl šios priežasties negali būti laikomi statiniais
Statybos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų požiūriu. Dėl tos pačios priežasties
Apšvietimo sistemos modernizavimui nėra taikomi statinių projektavimą ir statybą
reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai.

Siekiant gauti minimą leidimą Savivaldybė privalo raštiškai kreiptis į ESO. Tai padaryti galima elektroniniu paštu, siunčiant elektroninį
laišką adresu info@eso.lt. Laiške turi būti išdėstoma situacija: vykdomas IP, kurio metu bus keičiami šviestuvai, pritvirtinti prie ESO
priklausančių ir eksploatuojamų atramų. Laiškas adresuojamas Elektros tinklo eksploatavimo grupei.
18

19

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas. Valstybės žinios, 1996-04-10, Nr. 32-788.

20

Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas. Valstybės žinios, 2000-08-04, Nr. 66-1984.

Pvz. žr. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas dėl elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus teikiamų
paslaugų ir elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriaus teikiamų paslaugų ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (LRAIC)
apskaitos modelio formavimo metodinių gairių. Valstybės žinios. 2013, Nr. 74-3751.
21
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Apibendrinant, įgyvendinant Projektą statybos techninis projektas (Statybos įstatymo ir jį
įgyvendinančių teisės aktų požiūriu) bei statybą leidžiantis dokumentas nėra reikalingi.
Gatvių apšvietimo veiklos vykdymas ir gatvių bei kitų viešų vietų apšvietimo tinklų
eksploatacija nėra licencijuojama veikla. Visgi, specifiniai atestavimo reikalavimai yra
keliami elektros tinklų eksploatavimo veiklai vykdyti. Kadangi Apšvietimo sistemos vienu iš
elementų yra elektros tinklai, Privatus partneris privalės būti atestuotas tokią veiklą vykdyti,
t.y. turės atitikti LR energetikos ministro įsakyme22 nustatytus reikalavimus:
a) turėti technologinę įrangą, prietaisus ir kitas priemones, reikalingas veiksmams, kurių
reikia energetikos įrenginiams eksploatuoti, atlikti;
b) turėti technologinius, techninius dokumentus, kuriuose nurodyti eksploatuojamų
energetikos įrenginių techniniai duomenys ir rekomenduojamos eksploatavimo
procedūros;
c) turėti energetikos įrenginiams eksploatuoti atestuotus reikiamos kvalifikacijos darbų
vadovus ir specialistus, dirbančius ūkio subjekte pagal darbo sutartį prašymo išduoti
atestatą metu ir visą laikotarpį, kuomet vykdoma energetikos įrenginių eksploatavimo
veikla pagal išduotą atestatą.

1.3.

Sprendžiamos problemos ir jų atsiradimo priežastys

Projekto įgyvendinimas leistų sumažinti gatvių apšvietimo infrastruktūros eksploatavimo bei
elektros energijos sąnaudas, padidinti eismo saugumą, pagerinti nusikaltimų prevenciją
tamsiuoju paros metu, kurtų saugesnio ir jaukesnio miesto vaizdą, tokiu būdu didinant
Savivaldybės gyventojų ir lankytojų gyvenimo kokybę. Išskirtinos penkios esminės
problemos, kurias padėtų spręsti Projekto įgyvendinimas:
 nudėvėta gatvių apšvietimo infrastruktūra – pastaruosius kelis dešimtmečius gatvių
apšvietimo įrenginiai nebuvo sistemiškai atnaujinami, todėl didelė dalis jų yra nudėvėti,
neefektyvūs, neužtikrina kokybiško apšvietimo; tikėtina, kad net ir neįgyvendinus
Projekto, įrenginiai pareikalautų reikšmingų investicijų vien tam, kad išlaikyti esamą
gatvių apšvietimo kokybę;
 didelės sąnaudos - esamas gatvių apšvietimas yra neefektyvus, sąlygoja dideles
elektros energijos bei eksploatacines sąnaudas;
 padidėjusi eismo įvykių rizika - esama gatvių apšvietimo paslauga yra nekokybiška,
dalis gatvių apšvietimo įrenginių neatitinka kokybės standartų, didėja eismo įvykių
tamsiuoju paros metu rizika;
 padidėjusi nusikalstamumo rizika - nekokybiškas gatvių apšvietimas taip pat sąlygoja
nusikalstamumo rizikos tamsiuoju paros metu padidėjimą;
 padidėjusi aplinkos tarša - energiškai neefektyvus gatvių apšvietimas sąlygoja
didesnę aplinkos taršą.
Lentelėje 12 pateikiamas pagrindinių su esamos gatvių apšvietimo sistemos eksploatavimu
susijusių problemų, priežasčių ir pasekmių apibendrinimas. Detalesnė šių pasekmių analizė
pateikiama sekančiuose šio skyriaus skirsniuose.

Lietuvos Respublikos Energetikos Ministro įsakymas dėl asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių
patvirtinimo. Valstybės žinios, 2010-10-09, Nr. 120-6154.
22
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Lentelė 12. Esamos gatvių apšvietimo paslaugos problemos, priežastys ir galimos jų pasekmės
Pagrindinės priežastys
Įrangos nusidėvėjimas,
neatliekami sisteminiai
įrangos atnaujinimai
Pasikeitę reikalavimai,
standartai
Technologinės naujovės

Pasekmės

Problema/apribojimai

►

Energiškai neefektyvi ir
šiuolaikinių standartų
neatitinkanti Panevėžio
miesto gatvių apšvietimo
sistema

Didelės elektros energijos bei
eksploatacinės sąnaudos

►

Didesnė nusikalstamumo rizika
Didesnė eismo įvykių tamsiu
paros metu rizika
Didesnė aplinkos tarša

Šaltinis: autorių analizė.

Neefektyvus ir kokybės standartų neatitinkantis gatvių apšvietimas
Pagrindinė šiuo projektu sprendžiama problema yra energiškai neefektyvi ir šiuolaikinių
standartų neatitinkanti Panevėžio miesto gatvių apšvietimo infrastruktūra, kurios
eksploatavimo ir remonto sąnaudos turi tendenciją augti dėl nusidėvėjusių šviestuvų bei
valdymo įrangos. Didžioji dalis miesto apšvietimo infrastruktūros įrenginių buvo įrengti
naudojant energijai imlias technologijas: šviestuvus su natrio lempomis 70W, 150W ir
apšvietimo valdymą su rankiniu reguliavimu. Pastarosios technologijos ir valdymo sistemos
riboja galimybes mažinti elektros energijos suvartojimą. Apšvietimo sistemos
modernizavimas leistų efektyviau naudoti elektros energiją bei gatvių apšvietimui
išleidžiamas Savivaldybės lėšas.
Iki šiol miesto gatvių apšvietimas buvo atnaujinamas tik remontuojant sugedusią įrangą bei
atliekant pavienių gatvių rekonstrukciją, o energiją taupančių (LED) šviestuvų mieste įrengta
mažiau nei 1% (žr. Lentelė 13).
Lentelė 13. Savivaldybės gatvių apšvietimo sistemoje įdiegti šviestuvai, lempos pagal tipą
Eil.
Kiekis, iš viso
% nuo bendro
Projekto apimtyje numatomas
Lempos tipas
Nr.
(vnt.)
kiekio
modernizuoti kiekis (vnt.)
1.
Natrio 250 W
44
0,6%
0
2.
Natrio 150 W
3.009
39,3%
2.569 (85,4%)
3.
Natrio 70 W
4.541
59,3%
3.836 (84,5%)
4.
LED 110 W
13
0,2%
0
5.
LED 55 W
50
0,7%
0
Iš viso:
7.657
100%
6.405 (83,6%)
Šaltinis: Savivaldybės administracijos pateikti duomenys.

Didžioji dalis Savivaldybės gatvių apšvietimui naudojamų technologijų yra pasenę bei
energijos vartojimo charakteristikomis neprilygsta šiuolaikiniams LED šviestuvams.
Pagrindiniai LED apšvietimo technologijos privalumai lyginant su Panevėžio mieste
įdiegtomis natrio lempomis yra šie:






reikšmingai ilgesnis veikimo laikotarpis;
mažesnės elektros energijos sąnaudos - šviesos diodai naudoja 50-80% mažiau
elektros energijos nei įprastinės lempos;
efektyvesnis apšvietimas - LED technologija išsiskiria aukštu naudingumo koeficientu
(energijos taupymu) - naudojant LED šviestuvus 80–95% tiekiamos elektros energijos
pakeičiama į šviesos spinduliavimo energiją, LED šviestuvai skleidžia nedaug šilumos į
išorę bei leidžia efektyviau (tiesiogiai) nukreipti šviesos srautą;
LED gamyboje nenaudojama toksinė medžiaga – gyvsidabris.
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Eismo įvykių tamsiu paros metu rizika
Tinkamas gatvių apšvietimas yra viena esminių priemonių siekiant sumažinti eismo įvykių
tamsiu paros metu riziką23. Per silpnas arba per stiprus šviesos ryškumas, netinkamai
paskirstytas šviesos spindulių srautas bei kitos su gatvių apšvietimu susijusios problemos
gali tiesiogiai lemti vairuotojų bei kitų eismo dalyvių reakcijos greitį pavojingose situacijose
ir taip padidinti tikimybę nelaimėms įvykti. Šiuos teiginius patvirtina ir Lietuvos automobilių
kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos atlikta įskaitinių eismo įvykių statistikos
Lietuvoje 2012-2015 metais analizė24, kurioje pastebima, kad tamsiu paros metu didžiausią
įtaką eismo saugumui turi matomumas.
Lentelėje 14 pateikiama eismo įvykių Panevėžyje statistika. 2012-2016 metais per metus
Savivaldybėje įvykdavo vidutiniškai apie 151 eismo įvykis. Remiantis užsienio šalių autorių
atliktomis studijomis25, vidutinis eismo intensyvumas tamsiu paros metu miestuose siekia
20-25%, tuo tarpu faktiniai Savivaldybės duomenys rodo, kad tamsiu paros metu įvyksta
32% eismo įvykių, juose žūsta 52% visų žuvusiųjų bei sužeidžiama 34% visų sužeistųjų.
Šios reikšmės rodo neproporcingai didelę eismo įvykių riziką tamsiu paros metu, bei
indikuoja galimybes įgyvendinus Projektą sumažinti eismo įvykių skaičių bei jų pasekmes.
Teigiamą kokybiško gatvių apšvietimo poveikį mažinant eismo įvykių tamsiu paros metu
riziką patvirtina ir akademinių tyrimų rezultatai26, rodantys, kad tinkamas gatvių apšvietimas
leidžia apie 30% sumažinti tamsiu paros metu įvykstančių eismo įvykių skaičių, 60-65%
šiuose įvykiuose žuvusių bei 30%-50% sužeistų asmenų skaičių.
Lentelė 14. Eismo įvykių Savivaldybėje statistika
Matavimo
Rodiklis
vnt.
Eismo įvykiai
iš jų, tamsiuoju paros metu
Eismo įvykiuose žuvusių
asmenų skaičius
iš jų, tamsiuoju paros metu
Eismo įvykiuose sužeistų
asmenų skaičius
iš jų, tamsiuoju paros metu

Proc.

50
(31%)

2013
168
56
(33%)

Metai
2014
146
45
(31%)

2015
135
42
(31%)

2016
143
48
(34%)

Vnt.

1

10

5

3

8

5,4

Proc.

0
(0%)

7
(70%)

4
(80%)

1
(33%)

2
(25%)

2,8
(52%)

Vnt.

183

173

182

150

156

168,8

Proc.

60
(33%)

57
(33%)

66
(36%)

48
(32%)

54
(35%)

57,0
(34%)

2012
162

Vnt.

Vidurkis
150,8
48,2
(32%)

Šaltinis: Savivaldybės administracijos pateikti duomenys.

Nusikalstamumo rizika
Nepakankamas ir/ar netinkamas gatvių apšvietimas tiesiogiai susijęs su nusikalstamumo
mastų padidėjimu27. Tamsios gatvės sudaro palankias sąlygas nusikaltėliams likti
nepastebėtiems, todėl didėja plėšimų, vagysčių, viešosios tvarkos pažeidimų ir kitų
nusikaltimų tikimybė. Dėl pasenusių technologijų ar taupant savivaldybės lėšas
23

D. A. Schreuder „Road Lighting for Safety“ (1998).

24

http://lakd.lrv.lt/uploads/lakd/documents/files/Paslaugos/Inforinkmenos/statistika_2012-2015.pdf

25

Ward, H., Shepherd, N., Robertson, S., Thomas, M. (2005) Night-time accidents: A scoping study. The Royal Society for the Prevention
of Accidents (2017) Road Safety Factsheet: Street Lighting and Road Safety.
26

Elvik, R (1995) Meta-analysis of evaluations of public lighting as accident countermeasure. Wanvik, A. (2009) Effects of road lighting:
An analysis based on Dutch accident statistics 1987–2006. Ghazwan, A. (2014) The Impact of New Street Lighting Technologies on
Traffic Safety. The Royal Society for the Prevention of Accidents (2017) Road Safety Factsheet: Street Lighting and Road Safety.
27

Ibid.
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neužtikrinant pakankamo gatvių apšvietimo yra rizikuojama miesto gyventojų ir lankytojų
saugumu.
Figūroje 2 pateikiama nusikaltimų skaičiaus pasiskirstymo skirtingu paros metu statistika
2011-2015 m. Šiuo laikotarpiu bendras nusikaltimų skaičius Panevėžyje sumažėjo beveik
trečdaliu. Pažymėtina, kad nusikaltimų šviesiu paros metu skaičius sumažėjo daugiau nei
40%, tuo tarpu nusikaltimų įvykdytų tamsiu paros metu skaičiaus sumažėjimas reikšmingai
mažesnis - 16%. 2015 metais nusikaltimai, įvykdyti tamsiu paros metu, sudarė 43% visų
nusikaltimų, tad tinkamas gatvių apšvietimas galėtų turėti įtakos Savivaldybės teritorijoje
įvykdomų nusikalstamų veikų skaičiui. Apšvietimo sistemos modernizavimas bei modernios
sistemos valdymo galimybės sudarytų prielaidas nusikalstamumo skaičiaus mažinimui bei
gyventojų ir miesto lankytojų saugumo jausmo ir komforto didinimui.
Figūra 2. Nusikaltimų Savivaldybėje statistika
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Šaltinis: Savivaldybės administracijos pateikti duomenys.

Aplinkos tarša
Didėjantis anglies dioksido (CO2) kiekis atmosferoje yra viena iš kertinių klimato kaitos ir
šiltnamio efekto priežasčių. Elektros energijos gamyba ypač prisideda prie didesnės CO 2
(bei kitų teršalų) emisijos, todėl energijos taupymas ir efektyvesnis naudojimas sąlygoja
mažesnę aplinkos taršą.
Aplinkos taršos mažinimas tampa vis svarbesniu tarptautinių organizacijų politikos prioritetu.
Vienas esminių tarptautinės kovos su visuotiniu atšilimu susitarimų yra 2005 m. vasario 16
d. įsigaliojęs Jungtinių Tautų Bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolas,
įpareigojantis jį ratifikavusias šalis mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus bei
įgyvendinti ir / arba toliau tobulinti politiką bei priemones, susijusias su aplinkos taršos
mažinimu. Kioto protokole akcentuojamas energijos taupymo skatinimas ūkio sektoriuose,
naujų ir atsinaujinančių energijos formų, anglies dioksido absorbavimo technologijų,
pažangių ir naujoviškų ekologiškai saugių technologijų skatinimas, tyrimas, plėtra ir
platesnis naudojimas.
Naujausias tarptautinis susitarimas kovoje su visuotiniu atšilimu - 2016 m. lapkričio 4 d.
Paryžiaus susitarimas. Šis susitarimas įpareigoja išsivysčiusias šalis imtis sparčių ir
efektyvių priemonių pereinant prie mažo anglies dvideginio technologijų. Ilgalaikis
susitarimo tikslas - užtikrinti, kad vidutinės temperatūros kilimas pasaulio mastu būtų gerokai
mažesnis nei 2 ºC, palyginti su ikipramoninio laikotarpio temperatūra, ir dėti pastangas, kad
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ji nepadidėtų daugiau kaip 1,5 ºC. LR Seimas 2016 m. gruodžio 22 d. įstatymu Nr. XIII-184
ratifikavo Paryžiaus susitarimą.
Aplinkos taršos mažinimo tikslai akcentuojami ir šalies teisės aktuose ir strateginio
planavimo dokumentuose. 2012 m. lapkričio 6 d. LR Seimo nutarimu Nr. XI-2375 patvirtino
Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategiją, kuria numato pasiekti, kad šalies
ekonomika augtų daug sparčiau negu didėtų išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų
(toliau – ŠESD) kiekis. Strategijoje numatomi konkretūs uždaviniai šiam tikslui pasiekti,
įskaitant išmetamųjų ŠESD kiekio sumažinimą bent 20% (30%) palyginti su 1990 m. lygiu
bei energijos vartojimo efektyvumo pagerinimą 20% iki 2020 metų.
Energijos vartojimo mažinimo bei efektyvumo didinimo priemonės yra vienas pagrindinių
būdų pasiekti užsibrėžtus tarptautinius ir šalies aplinkos taršos mažinimo tikslus. 2005-2015
metais Lietuvos energijos vartojimo intensyvumas reikšmingai sumažėjo (žr. Figūra 3).
Šalies energijos vartojimo intensyvumas, matuojamas kaip bendrųjų vidaus energijos
sąnaudų ir bendrojo vidaus produkto (BVP) santykis, šiuo laikotarpiu sumažėjo beveik 40%
- jis mažėjo dvigubai sparčiau nei ES vidurkis. Nepaisant to, 2015 metais jis vis dar buvo
apie 70% didesnis už ES vidurkį.
Figūra 3. Energijos suvartojimo intensyvumas ES valstybėse
kgne / tūkst. EUR
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Šaltinis: ES statistikos tarnybos duomenys.

Figūroje 4 pateikiamas anglies dioksido emisijų palyginimas ES šalyse. Taršos mažinimo
iniciatyvos ES lygmeniu 2008-2014 metų laikotarpiu leido sumažinti vienam gyventojui
tenkančias beveik penktadaliu. Nepaisant to, Lietuvoje tendencija priešinga – šiuo
laikotarpiu anglies dioksido išmetimai išaugo 8% ir artėja prie ES vidurkio. Tokia neigiama
tendencija indikuoja poreikį imtis papildomų veiksmų aplinkos taršos mažinimui.
Figūra 4. Anglies dioksido emisijų palyginimas ES šalyse
tonos / 1 gyv.
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Šaltinis: ES statistikos tarnybos duomenys.
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Vertinant Projekto įgyvendinimo naudą aplinkos taršos mažinimo aspektu pažymėtina, kad
remiantis CPVA duomenimis, 1 kWh elektros energijos gamyboje į aplinką yra išmetama
apie 0,707 kg CO2. Atitinkamai, gatvių apšvietimo sistemos energijos vartojimo efektyvumo
padidėjimas įgyvendinus Projektą leistų sumažinti dėl elektros energijos gamybos į aplinką
išmetamų CO2 (bei kitų) ŠESD kiekį.
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2. PROJEKTO TURINYS
2.1.

Projekto tikslas ir uždaviniai

Įvertinant praeitame skyriuje aprašytą Projekto kontekstą, identifikuotų problemų sprendimui
formuluojamas Projekto tikslas – užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus
atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą.
Projekto tikslo pasiekimui reikalinga atnaujinti (modernizuoti) nusidėvėjusius Savivaldybės
gatvių apšvietimo įrenginius, užtikrinant jų atitikimą nustatytiems gatvių apšvietimo, eismo
saugumo, aplinkosaugos ir kitiems aktualiems reikalavimams, padidinant įrenginių energijos
vartojimo efektyvumo charakteristikas bei miesto infrastruktūros integraciją. Efektyviam
gatvių apšvietimo paslaugos teikimui taip pat reikalingas ir efektyvus įrenginių
eksploatavimas bei lanksčios įrenginių valdymo (pvz. apšvietimo lygio) galimybės, kurių
užtikrinimui reikalingas naujų technologijų įdiegimas.
Pažymėtina, kad suformuluotas Projekto tikslas yra suderinamas su:
 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo
ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 4.3.1. uždaviniu
„Sumažinti energijos suvartojimą viešojoje infrastruktūroje ir daugiabučiuose namuose“;
 2012 m. birželio 26 d. LR Seimo nutarimu Nr. XI-2133 patvirtinta Nacionalinės
energetinės nepriklausomybės strategija, kurioje numatoma iki 2020 metų kiekvienais
metais po 1,5% didinti energijos vartojimo efektyvumą ir taip stiprinti Lietuvos energetinę
nepriklausomybę, konkurencingumą ir darnią plėtrą;
 VIPA generalinio direktoriaus 2015 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 2015/9-16 (2015 m.
rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. 2015/9-30; 2016 m. vasario 22 d. Įsakymu Nr. 2016/9-3
aktuali redakcija) patvirtintu garantijų teikimo miestų gatvių apšvietimo sistemų
modernizavimui tvarkos aprašu.

2.2.

Sąsajos su kitais projektais

Projektas turi tiesioginių sąsajų su Panevėžio miesto ITVP numatytais įgyvendinti projektais.
ITVP (kompleksinių) projektų apimtyje Savivaldybėje atliekama (planuojama atlikti) atskirų
teritorijų apšvietimo rekonstrukcija, įrengimas ir (ar) plėtra. Tokie darbai numatomi atlikti
įgyvendinant šiuos ITVP projektus:










Panevėžio Senvagės teritorijos kompleksinis sutvarkymas (ITVP 1.1.3v veiksmas);
J. Janonio g. (nuo žiedo iki Savitiškio g.) prieigų sutvarkymas (1.1.6v);
Laisvės aikštės ir jos prieigų kompleksinis sutvarkymas (1.2.1v);
Nepriklausomybės aikštės ir jos prieigų sutvarkymas (1.2.2v);
Kultūros ir poilsio parko modernizavimas, gerinant miesto gamtinę aplinką ir gyvenimo
kokybę, skatinant lankytojų srautus, aktyvų laisvalaikį (2.1.1v);
Jaunimo sodo sutvarkymas (2.1.2v);
Nevėžio upės ir pakrančių sutvarkymas (atkarpa nuo Stoties g. tilto iki Nemuno g. tilto)
(2.1.3v);
Skaistakalnio parko ir jo prieigų sutvarkymas (2.1.4v);
Daugiabučių gyvenamųjų namų aplinkos pagerinimas (2.2.1v).

Iš viso, kompleksinių projektų apimtyje numatoma atnaujinti 1.051 vnt. šviestuvų bei 801
nusidėvėjusią atramą.
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Pažymėtina, kad dvigubo finansavimo rizikos tarp kompleksinių projektų ir Projekto yra
išvengiama užtikrinant projektų teritorinių ribų atskyrimą. Pagal ITVP įgyvendinami
kompleksiniai projektai apima apšvietimo rekonstrukciją, įrengimą ir (ar) plėtrą konkrečiose
Savivaldybės teritorijose, kurios nėra įtraukiamos į Projekto teritorines ribas. Kompleksinių
projektų teritorinės ribos patvirtintos 2016 m. balandžio 28 d. Nr. A-461 Savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymu „Dėl kompleksinių projektų teritorijų ribų nustatymo“, o
Projekto ribos aprašomos skyrelyje 2.3.2.

2.3.

Tikslinės grupės ir ribos

2.3.1. Tikslinės grupės
Projekto įgyvendinimas turės tiesioginį poveikį Savivaldybei, jos gyventojams bei svečiams,
o taip pat, platesniu mastu – Valstybei, ES ir tarptautinei bendruomenei. Lentelėje žemiau
pateikiami kiekvienos tikslinės grupės poreikiai bei laukiamas Projekto įgyvendinimo
poveikis.
Lentelė 15 Tikslinių grupių poreikiai ir laukiamas Projekto įgyvendinimo poveikis
Tikslinė grupė

Miesto
gyventojai ir
svečiai

Savivaldybė

Valstybė

Tarptautinė
bendruomenė ir
ES

Poreikiai (lūkesčiai)
 miesto saugumo
(kriminogeninės
situacijos) gerėjimas
 avarijų, nelaimingų
atsitikimų kelyje
rizikos mažėjimas

Projekto įgyvendinimo poveikis

►
►

 miesto jaukumo,
komforto didėjimas

►

 tinkamas ir efektyvus
savivaldybės funkcijų
vykdymas

►

 miesto įvaizdžio
gerinimas

►

 savivaldybės išlaidų
mažinimas

►

 aplinkos užterštumo
mažinimas

►

 prisiimtų tarptautinių
įsipareigojimų
vykdymas

►

 efektyvus resursų
naudojimas
 kova su visuotiniu
klimato atšilimu

►

 tinkamai apšviestos gatvės apsunkins sąlygas
nusikaltėliams likti nepastebėtiems bei sumažins
nusikalstamumo riziką tamsiu paros metu;
 modernus ir efektyvus gatvių apšvietimas pagerins
matomumą bei sumažins eismo įvykių tamsiu paros
metu riziką
 tinkamai apšviestos gatvės ir viešosios erdvės kurs
saugesnio ir jaukesnio miesto vaizdą, didins miesto
gyventojų ir svečių gyvenimo kokybę
 sudaromos sąlygos efektyviam ir šiuolaikinius
standartus atitinkančiam viešosios – gatvių
apšvietimo – paslaugos teikimui
 geresnės eismo sąlygos, mažesnė nusikalstamumo
rizika, didesnis jaukumas bei komfortas viešosiose
erdvėse pagerins miesto įvaizdį
 modernūs ir efektyvūs gatvių apšvietimo įrenginiai
leis efektyviau naudoti elektros energiją bei gatvių
apšvietimui išleidžiamas savivaldybės lėšas
 efektyvesnis elektros energijos naudojimas leis
sumažinti išmetamų ŠESD kiekį
 projektas teigiamai veiktų Valstybės siekius bei
tarptautinius įsipareigojimus, susijusius su aplinkos
taršos, energijos vartojimo efektyvumo, energetinės
nepriklausomybės siekimu
 efektyvus elektros energijos gatvių apšvietimui
naudojimas

►  mažesnis išmetamų ŠESD kiekis

Šaltinis: autorių analizė.

2.3.2. Projekto ribos
Projekto veiklų ribos
Projekto tikslui pasiekti numatoma modernizuoti didžiąją dalį nusidėvėjusių Savivaldybės
gatvių apšvietimo įrenginių, užtikrinant jų atitikimą nustatytiems gatvių apšvietimo, eismo
saugumo, aplinkosaugos ir kitiems aktualiems reikalavimams, padidinant įrenginių energijos
vartojimo efektyvumo charakteristikas bei miesto infrastruktūros integraciją.
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Projekto tikslui pasiekti numatomos projekto veiklų ribos apima gatvių apšvietimo įrenginių
modernizavimo darbų atlikimą:
 techninio projekto parengimą bei ekspertizę;
 rangos darbus, techninę bei autorinę priežiūrą;
 aukščiau aprašytų veiklų organizavimą, vykdymą, kontrolę ir administravimą.
Projekto teritorinės ribos
Projekto objektas yra Savivaldybės gatvių apšvietimo sistema. Atitinkamai, Projekto
teritorinės ribos apima Savivaldybės teritoriją, išskyrus tas Savivaldybės gatvių apšvietimo
sistemos dalis (įrenginius), kurios nėra pasenusios, yra renovuotos ir (ar) planuojamos
renovuoti kitų Savivaldybės įgyvendintų (planuojamų įgyvendinti) projektų ribose.
Iki šiol atnaujinta Savivaldybės gatvių apšvietimo sistemos įranga apima:
 įdiegtus LED šviestuvus šiose Savivaldybės gatvių dalyse: Birutės g., Karžygių g., Mero
g., Smetonos g., dalyje Kultūros ir poilsio parko, artimiausiu metu numatyta
diegti/diegiama gatvių apšvietimo sistema Klaipėdos g., Tilvyčio g., A. Jakšto g.;
 pakeistas atramas šiose Savivaldybės gatvių dalyse: Birutės g., Karžygių g., Mero g.,
Smetonos g., V. Alanto g., J. Basanavičiaus g., Bernatonių g., Beržų g., Gėlainių g., J.
Janonio g., Kėdainių g., Klaipėdos g. atkarpoje, Kosmonautų g., Naruševičiaus g.,
Pažalvaičių g., Ramygalos g., Vilniaus g., Žiemgalių g., T. Moigio g., Vadoklių g.,
artimiausiu metu numatoma keisti/keičiamos atramos Tilvyčio g. nuo Klaipėdos g. iki V.
Alanto – J. Tilvyčio gatvių žiedinės sankryžos, A. Jakšto gatvėje bei Klaipėdos gatvės
atkarpoje.
Pagal ITVP numatomų įgyvendinti kompleksinių projektų teritorinės ribos patvirtintos 2016
m. balandžio 28 d. Nr. A-461 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu „Dėl
kompleksinių projektų teritorijų ribų nustatymo“ (2017 m. birželio 28 d. redakcija).
Kompleksinių projektų apimtyje atnaujinamo gatvių apšvietimo sistemos teritorinės ribos
apima: Laisvės a., Nepriklausomybės a., Savanorių a., Marijonų g. (skvero), Maironio tako,
J. Janonio, J. Urbšio, Vasario 16-osios, Respublikos, Š. Mero, Klaipėdos, Vilniaus, Elektros,
J. Basanavičiaus, Ukmergės, V. Kudirkos, Kranto, Tilvyčio, Plukių, Senamiesčio, Smėlynės,
Statybininkų, Stetiškių, Aitvarų, Molainių, Ramygalos gatvių dalį, taką iš Puzino, Kultūros ir
poilsio parką, Bendruomenės rūmų teritoriją, Senvagės skverą, taką į Skaistakalnio parką,
Skaistakalnio parką.

2.4.

Projekto organizacijos pristatymas

Projekto organizacija – Savivaldybė. Projekto pareiškėjo funkcijas vykdo ir už Projekto
įgyvendinimą atsakinga Savivaldybės administracija. Organizacijos rekvizitai pateikiami
Lentelėje 1.6.
Lentelė 16. Projekto organizacija
Viešojo subjekto pavadinimas

Panevėžio miesto savivaldybės administracija

Teisinis statusas

Biudžetinė įstaiga

Identifikavimo kodas

288724610

Veiklos vykdymo adresas

Laisvės a. 20, Panevėžio m. sav., LT-35200

Darbuotojų skaičius

257

Šaltinis: Savivaldybės administracijos pateikti duomenys.
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Savivaldybės administracijos veikla skirta įstatymams ir kitiems norminiams teisės aktams
įgyvendinti, vietos savivaldos institucijų sprendimams įgyvendinti priimant administracinius
sprendimus, teikti Panevėžio gyventojams kokybiškas administracines ir viešąsias
paslaugas bei siekti kad miestas būtų patraukli vieta dirbti, gyventi ir ilsėtis. Savivaldybė
teikia civilinės metrikacijos, kultūros ir meno, miesto infrastruktūros, miesto plėtros,
socialinių reikalų, švietimo ir jaunimo, teisės ir viešosios tvarkos, teritorijų planavimo ir
architektūros, vaiko teisių apsaugos, vidaus administravimo, strateginio, investicijų ir
biudžeto paslaugas.
Figūroje 5 pateikiama Savivaldybės organizacijos struktūra.
Figūra 5. Projekto organizacijos struktūra

5
Šaltinis: http://www.panevezys.lt/lt/struktura-ir-kontaktai_144/struktura.html, 2017-05-16.

Kaip aprašyta skyrelyje 1.2.1, Savivaldybė yra atsakinga už Panevėžio miesto gatvių ir viešų
vietų apšvietimo organizavimą.
Panevėžio miesto plėtros 2014-2020 m. strateginiame plane, kuris patvirtintas Savivaldybės
tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. 1-8 „Dėl Panevėžio miesto plėtros 2014–2020
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metų strateginio plano pakeitimo“, 3.1.2.5. punkte numatyta, jog Savivaldybė 2017-2020
metų laikotarpiu siekia padidinti miesto apšvietimo sistemų efektyvumą. Todėl Savivaldybė,
vykdydama jai pavestas savarankiškąsias funkcijas, 2016 m. inicijavo Projekto parengimą,
kuris taps pagrindiniu Panevėžio miesto gatvių apšvietimo sistemos energinių savybių
gerinimo pagrindu.
Savivaldybė planuoja Projektą įgyvendinti VPSP būdu, kuomet Projekto veiklas įgyvendintu
konkurso būdu atrinktas privatus partneris, o Savivaldybė atliktų Projekto ir partnerystės
sutarties įgyvendinimo priežiūros funkciją.

2.5.

Siekiami rezultatai

Kaip aprašyta skyrelyje 2.1, Projekto tikslas – užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus
atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Šio tikslo pasiekimui reikalinga atnaujinti
(modernizuoti) nusidėvėjusius Savivaldybės gatvių apšvietimo įrenginius, užtikrinant jų
atitikimą nustatytiems gatvių apšvietimo, eismo saugumo, aplinkosaugos ir kitiems
aktualiems reikalavimams, padidinant įrenginių energijos vartojimo efektyvumo
charakteristikas bei miesto infrastruktūros integraciją.
Planuojamas pasiekti Projekto rezultatas – modernizuota Savivaldybės gatvių apšvietimo
sistemos dalis, atitinkanti tarptautinius gatvių ir kelių apšvietimui bei apšvietimo įrangai
keliamus standartus (CEN/TR 13201-1:2014 („Kelių apšvietimas. 1 dalis. Apšvietimo klasių
parinkimo vadovas“), LST EN 13201-2:2016 („Kelių apšvietimas. 2 dalis. Eksploatacinių
charakteristikų reikalavimai“), LST EN 13201-3:2016 („Kelių apšvietimas. 3 dalis.
Eksploatacinių charakteristikų skaičiavimas“), LST EN 13201-4:2016 („Kelių apšvietimas. 4
dalis)) su 30% matavimo taškų nuokrypiu. Detalūs siekiami minimalūs kiekybiniai
(išmatuojami) Projekto rezultatai, kurie leistų pasiekti Projekto tikslus įvertinant esamą
Savivaldybės gatvių apšvietimo infrastruktūros būklę (žr. skyrelis 3.1), yra šie:
 modernizuoti gatvių apšvietimo sistemos įrenginiai, kurie veikdami 100% intensyvumu
atitinka Europos standarto LST EN 13201 „Gatvių apšvietimas“ reikalavimus (atlikus
fotometrinių parametrų matavimus galimas nuokrypis pagal matavimo taškų imtį negali
būti didesnis nei 30%);
 sutaupytas elektros energijos kiekis – ne mažiau kaip 1.970 MWh/metus, vertinant nuo
projekto apimtyje modernizuojamų įrenginių perskaičiuoto teisės aktuose numatytiems
galiojantiems reikalavimams elektros energijos suvartojimo (t.y. 2.995 MWh/metus)28;
 išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimas – ne mažesnis nei 947
tCO2 ekv./metus29.
Papildomai, siekiami kokybiniai (tiksliai neišmatuojami) Projekto rezultatai yra šie:
 nusikalstamumo rizikos tamsiu paros metu sumažėjimas;
 eismo dalyvių saugumo gatvėse tamsiu paros metu padidėjimas;
 miesto estetinio vaizdo ir įvaizdžio pagerėjimas.

Šiuo metu Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu kiekvienais metais nuo spalio 1 d. iki balandžio 1 d. Panevėžyje kas trečias
šviestuvas išjungiamas. Kadangi elektros energijos taupymas vykdomas ne pagal Europos standarto reikalavimus LST EN 13201 „Gatvių
apšvietimas“, tai elektros energijos suvartojimo sumažėjimas apskaičiuojamas įvertinus perskaičiuotą teisės aktuose numatytiems
galiojantiems reikalavimams suvartotą elektros energijos suvartojimą.
28

29

Skaičiuojant remiantis CPVA pateikiamu 0,707 t/MWh į tCO2 ekv./metus energijos taršos konversijos faktoriumi.
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3. GALIMYBĖS IR ALTERNATYVOS
3.1.

Esama situacija

Panevėžio mieste esami gatvių apšvietimo šviestuvai su natrio lempomis yra pasenę ir
neefektyvūs. Panevėžio mieste šviestuvai valdomi rankiniu būdu įjungiant / išjungiant
mygtuką. Gatvių apšvietimo valdymo struktūra mišri. Iš valdymo kontrolės punkto valdymo
signalas laidų pagalba siunčiamas į valdymo spintas. Valdymo spintos jungiamos
kaskadiniu principu. Savivaldybės gatvių apšvietimo sistemos būklės inventorizacija atlikta
2016 m. gruodžio mėnesį.
3.1.1. Atramos
Savivaldybės gatvių apšvietimo sistema apima 291 miesto gatvę, kuriose įrengtos 6.948
atramos, iš kurių 2.741 (39%) priklauso elektros energijos skirstymo operatoriui AB „ESO“,
likusios 4.207 (61%) atramos nuosavybės teise priklauso Savivaldybei. Projekto ribose
numatoma modernizuoti 270 gelžbetoninių, 147 metalines Savivaldybei priklausančias
atramas ir 83 gelžbetonines ESO priklausančias atramas (žr. Lentelė 17).
Lentelė 17. Atramų kiekis, nuosavybė bei pasiskirstymas pagal projektus
Eil. Nr.
Nuosavybė ir atramų tipas
Iš viso Savivaldybėje
1.
Savivaldybės gelžbetoninės
2.
Savivaldybės metalinės
3.
AB „ESO“ gelžbetoninės

1.
2.
3.

1.

1.
2.

1.
2.
3.

Atramų kiekis (vnt.)
1.450
2.757
2.741
6.948

IŠ VISO:
Pagal ITVP įgyvendinamų kompleksinių projektų ribos
Savivaldybės gelžbetoninės
150
Savivaldybės metalinės
595
AB „ESO“ gelžbetoninės
56
IŠ VISO:
801 (12%)
Naujos atramos (neįskaitant ITVP projektų)
Savivaldybės metalinės
429
IŠ VISO:
429 (6%)
Kitos numatytos diegti/diegiamos atramos (neįskaitant ITVP projektų)
Savivaldybės gelžbetoninės
77
Savivaldybės metalinės
51
IŠ VISO:
128 (2%)
Projekto apimtyje modernizuojamos
Savivaldybės gelžbetoninės
270
Savivaldybės metalinės
147
AB „ESO“ gelžbetoninės
83
IŠ VISO:
500 (7%)

Šaltinis: Savivaldybės administracijos pateikti duomenys.

3.1.2. Šviestuvai
Panevėžio mieste įdiegti 7.657 šviestuvai: 44 vnt. 250 W (<1%), 3.009 vnt. 150 W (39%),
4.541 vnt. 70 W (59%) galios natrio lempos ir 13 vnt. 110 W (<0,5%), 50 vnt. 55 W (<1%)
LED šviestuvai. Projekto apimtyje numatomų modernizuoti šviestuvų su natrio lempomis
kiekis – 6.405 vnt. Likusius nusidėvėjusius šviestuvus numatoma modernizuoti kitų
įgyvendinamų projektų apimtyje.
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Lentelė 18. Šviestuvų su natrio lempomis kiekis ir galia bei pasiskirstymas pagal projektus
Eil. Nr.
Lempos tipas
Lempų/šviestuvų kiekis (vnt.)
Iš viso Savivaldybėje
1.
Natrio 250 W
44
2.
Natrio 150 W
2.997
3.
Natrio 70 W
4.553
4.
LED 110 W
13
5.
LED 55 W
50
IŠ VISO:
7.657
Pagal ITVP įgyvendinamų kompleksinių projektų ribos
1.
Natrio 250 W
44
2.
Natrio 150 W
351
3.
Natrio 70 W
615
4.
LED 55 W
41
IŠ VISO:
1.051 (14%)
Įdiegti šviestuvai su LED lempomis
1.
LED 55 W
9
2.
LED 110 W
13
IŠ VISO:
22 (0,3%)
Numatomi diegti šviestuvai su LED šviestuvus (neįskaitant ITVP projektų)
1.
Natrio 150 W
77
2.
Natrio 70 W
102
IŠ VISO:
179 (2%)
Projekto apimtyje modernizuojamos
1.
Natrio 250 W
0
2.
Natrio 150 W
2.569
3.
Natrio 70 W
3.836
4.
LED 110 W
0
5.
LED 55 W
0
IŠ VISO:
6.405 (84%)
Šaltinis: Savivaldybės administracijos pateikti duomenys.

3.1.3. Tinklas
Savivaldybės gatvių apšvietimo sistemos viso tinklo ilgis – 281,314 m. Iš jų 141.465 m (50%)
sudaro oro linijos, likęs tinklo ilgis – kabelinis. Projektą apimantis tinklo ilgis, tarp
savivaldybės atramų, sudaro – 19,106 m.
3.1.4. Valdymo sistema
Panevėžio miesto apšvietimo valdymo sistemą sudaro 148 valdymo punktai, iš kurių 26
valdymo punktai yra modernizuoti. Modernizuotuose valdymo punktuose įmontuoti
apšvietimo valdikliai, kurie turi sąsają nuotoliniu būdu valdyti šviestuvų grupę juos įjungiant
arba išjungiant bei realiu laiku matyti parametrus: srovę, įtampą. Į modernizuotus valdymo
punktus įmontuotas telekomunikacijos modulis, kuris geba siųsti ir gauti valdymo signalus
GSM/GPRS ryšiu. Minėti modernizuoti valdymo punktai gali būti valdomi kompiuterio
pagalba, tačiau pasak tinklo valdymo operatorių Savivaldybėje elektros tinklas nėra
valdomas GSM ryšiu.
Savivaldybėje esantys šviestuvai valdomi rankiniu būdu įjungiant mygtuką „ON / OFF“.
Gatvių apšvietimo valdymo struktūra mišri. Iš valdymo kontrolės punkto valdymo signalas
laidų pagalba siunčiamas į sekančią valdymo spintą, kuriai pasileidus, įjungimo signalas
perduodamas sekančioms schemoje esančioms valdymo spintoms – kaskadinis valdymas.
Valdymo signalas perduodamas elektros linijomis (orine – atviro tipo, orine – kabeline,
požemine).
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Galimos projekto veiklos

Norint pasiekti optimalų projektu sukuriamos naudos ir reikalingų investicijų derinį svarbu
plačiai apžvelgti galimas projekto vykdymo veiklas. Atsižvelgiant į numatomų Projekto
investicijų dydį, šiame skyriuje yra sudaromas „ilgasis“ Projekto veiklų sąrašas.
Lentelė 19. „Ilgasis“ Projekto veiklų sąrašas
Veiklų grupė

Veikla

šviestuvų keitimas
atramų keitimas
lempų keitimas
gembių keitimas

1. Apšvietimo įrangos
atnaujinimas






2. Elektros energijos tiekimo
įrangos atnaujinimas

 valdymo spintų keitimas
 elektros tinklo keitimas

3. Valdymo sistemų
atnaujinimas

 jutiklių įrengimas
 centrinės valdymo sistemos diegimas
 programinės įrangos diegimas

4. Gatvių apšvietimo tinklų
eksploatacija

 einamasis remontas
 nuolatinė priežiūra
 administravimas

Šaltinis: autorių analizė.

3.3.

Veiklų vertinimo kriterijai

„Ilgojo“ veiklų sąrašo veiklų ekspertiniam vertinimui nustatyti šie kokybiniai kriterijai:
1.
2.
3.
4.
5.

veiklos aktualumas;
veiklos poveikis problemos sprendimui;
veiklos įgyvendinimo trukmė;
veiklos investicijos ir sąnaudos;
veiklos rizika.

Lentelėje 20 pateikiamas ekspertinis veiklų įvertinimas remiantis aukščiau aprašytais
kriterijais.
Lentelė 20. Galimų Projekto veiklų įvertinimas pagal vertinimo kriterijus
Veiklos vertinimo kriterijus
Veikla
Šviestuvų keitimas
Atramų keitimas
Lempų keitimas
Gembių keitimas
Valdymo spintų keitimas
Elektros tinklo keitimas
Jutiklių įrengimas
Centrinės valdymo
sistemos diegimas
Programinės įrangos
diegimas
Einamasis remontas
Nuolatinė priežiūra
Administravimas

Įgyvendinimo
trukmė

Investicijos ir
sąnaudos

Rizika

Didelis
Vidutinis
Maža
Vidutinis
Vidutinis
Maža
Didelis

Poveikis
problemos
sprendimui
Didelis
Vidutinis
Maža
Maža
Vidutinis
Maža
Didelis

Vidutinė
Ilga
Trumpa
Trumpa
Trumpa
Vidutinė
Trumpa

Vidutinės
Didelės
Mažos
Mažos
Mažos
Didelės
Mažos

Maža
Maža
Vidutinė
Maža
Maža
Vidutinė
Maža

Didelis

Didelis

Trumpa

Vidutinės

Maža

Mažas

Mažas

Trumpa

Vidutinės

Vidutinė

Mažas
Didelis
Didelis

Mažas
Didelis
Didelis

- (nuolatinė veikla)
- (nuolatinė veikla)
- (nuolatinė veikla)

Vidutinės
Didelės
Vidutinės

Vidutinė
Vidutinė
Vidutinė

Aktualumas

Šaltinis: autorių analizė.

43

Panevėžio gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo investicijų projektas
Galutinė ataskaita

3.4.

Trumpasis veiklų
aprašymas

sąrašas

ir

projekto

KONFIDENCIALU
PROJEKTAS

įgyvendinimo

alternatyvų

3.4.1. Trumpasis veiklų sąrašas
Remiantis Lentelėje 20 pateiktais veiklų įvertinimo rezultatais, į „trumpąjį“ veiklų sąrašą
įtraukiamos šios veiklos:
1. apšvietimo įrangos atnaujinimas:
− šviestuvų keitimas;
− atramų keitimas;
− gembių keitimas;
2. elektros energijos tiekimo įrangos atnaujinimas:
− valdymo spintų keitimas;
− elektros tinklo tarp keičiamų atramų keitimas;
3. valdymo sistemos įrengimas:
− jutiklių įrengimas;
− centrinės valdymo sistemos diegimas;
4. gatvių apšvietimo tinklų eksploatacija:
− nuolatinė priežiūra;
− administravimas.
3.4.2. Projekto įgyvendinimo alternatyvos
Remiantis Metodika, atsižvelgiant į Projekto investavimo objekto tipą „Esamų inžinerinių
statinių techninių savybių gerinimas“, IP privalomai turi būti nagrinėjamos trys alternatyvos:
„Esamų inžinerinių statinių techninių savybių gerinimas“, „Esamų inžinerinių statinių
keitimas“ bei „Trūkstamų paslaugų užtikrinimas perkant paslaugas rinkoje“. Pirmosios dvi
alternatyvos yra galimos ir nėra jokių technologinių, teisinių ar socialinių-ekonominių kliūčių
jų įgyvendinimui. Pažymėtina, kad Projekto atveju šių alternatyvų galimos veiklos iš esmės
sutampa, kadangi įgyvendinant Projektą būtų keičiami apšvietimo sistemos elementai, t.y.
gerinamos esamų inžinerinių statinių techninės savybės, tad šios alternatyvos vertintinos
kaip identiškos. Trečioji alternatyva – „Trūkstamų paslaugų užtikrinimas perkant paslaugas
rinkoje“ – nėra įmanoma įgyvendinti praktikoje, kadangi rinkoje nėra galimybių pirkti
Savivaldybės gatvių apšvietimo paslaugos.
Atsižvelgiant į tai, kas aprašyta aukščiau, vadovaujantis Metodikos nuostatomis, remiantis
trumpuoju veiklų sąrašu, tolimesnei analizei, kartu su „Nuline“ („Elgtis kaip įprasta“)
alternatyva, suformuluotos 3 technologiškai skirtingos Projekto įgyvendinimo alternatyvos:







0 alternatyva - „Elgtis kaip įprasta“, kurioje Projektas nėra įgyvendinamas;
I alternatyva - „Diegti LED šviestuvus su linijiniu temdymu“, kurios atveju natrio
šviestuvai keičiami į LED šviestuvus su galimybe nuotoliniu būdu keisti įtampos
parametrus linijoje ir taip vykdyti šviestuvų grupės temdymą;
II alternatyva - „Diegti LED šviestuvus su individualiu temdymu“, kurios atveju natrio
šviestuvai keičiami į LED šviestuvus su galimybe temdyti kiekvieną šviestuvą atskirai,
nuotoliniu būdu;
III alternatyva - „Diegti LED šviestuvus su hibridiniu temdymu“, kurios atveju natrio
šviestuvai keičiami į LED šviestuvus, o šviestuvų temdymas miesto centre individualus,
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o likusioje miesto dalyje diegiami LED šviestuvai su savaiminio (iš anksto
suprogramuotais) šviestuvo temdymo valdikliais.
Pažymėtina, kad visose trijose alternatyvose nagrinėjamas LED technologijos šviestuvų
diegimas. Natrio technologija nėra nagrinėjama dėl jos technologinių apribojimų.
Konkrečiau, diegiant natrio technologiją, šviestuvų temdymo funkcija gali neveikti arba veikti
netinkamai dėl nekeičiamo viso miesto elektros energijos tinklo; temdymas turėtų būti
atliekamas mažinant įtampą elektros energijos tinkle; temdant gatvių apšvietimą būtų
įtakojamas ir subabonentų, prisijungusių prie gatvių apšvietimo tinklo elektros tinklo pvz.
reklamos įmonių reklaminių stendų apšvietimas, aprūpinimas elektros energija šventiniu
laikotarpiu ir pan.; natrio šviestuvų temdymo galimybės yra reikšmingai ribotesnės nei LED
šviestuvų. Taip pat, I-III alternatyvose numatytas 500 Savivaldybei bei ESO priklausančių
atramų bei tinklo tarp tų atramų keitimas, kadangi Savivaldybės specialistų teigimu,
atsižvelgiant į infrastruktūros būklę, per 20 metų nusidėvėjęs tinklas bei atramos bus kritinės
būklės.
0 alternatyva – „Elgtis kaip įprasta“. Šioje alternatyvoje neanalizuojamas apšvietimo
elementų atnaujinimas – eksploatuojamos, šiuo metu įdiegtos, natrio lempos, atramos,
valdymo skydai ir elektros tinklai. Elektros energijos išlaidos numatomos atsižvelgiant į
faktinį 2015 ir 2016 metų elektros sunaudojimą. Gedimų nustatymas sudėtingas – gedimai
nustatomi apžiūros būdu ar sulaukus pranešimų apie apšvietimo sistemos sutrikimą.
Išanalizavus 2015 ir 2016 metų projekto apimties eksploatacines išlaidas, pastebimas
11,91% kasmetinis remonto išlaidų (gedimų nustatymo, lempų keitimo, šviestuvų
demontavimo) didėjimas. Numatomas 11,91% kasmetinis remonto išlaidų didėjimas nuo
2015 – 2016 remonto išlaidų (gedimų nustatymo, lempų keitimo, šviestuvų demontavimo)
skirtumo dėl sistemos nusidėvėjimo. Taip pat, vertinamas kasmetinis remontų išaugimas,
kuris numatomas dėl esamų atramų ir tinklo nusidėvėjimo. Didžioji dalis, atramų ir tinklo jau
šiuo metu perkopę savo tarnavimo laiką, todėl numatomas remontų išaugimas per
ateinančius dvidešimt metų.
I alternatyva - „Diegti LED šviestuvus su linijiniu temdymu“. Šioje alternatyvoje
analizuojamas šviestuvų su natrio lempomis keitimas į LED šviestuvus (6.405 vnt.):
parkuose bei pasivaikščiojimo takuose 104 vnt. šviestuvų keičiami į 3000 K spalvinės
temperatūros LED šviestuvus, o likusieji 6.301 vnt. šviestuvai į 4000 K LED šviestuvus. Taip
pat, keičiamos 500 atramos, elektros tinklas tarp atramų (keičiamo tinklo ilgis – 19,106 m),
148 vnt. valdymo punktų. Dvejuose parkuose numatoma instaliuoti 23 judesio daviklius.
Pastaroji alternatyva suteikia galimybę nuotoliniu būdu valdyti apšvietimo sistemą:
įjungti/išjungti, temdyti šviestuvų grupes su valdymo punktuose įmontuotais moduliais, kurie
reguliuoja įtampos parametrus. Analizuojant tinklo (srovės, įtampos ir kt.) parametrus ir
identifikavus pokyčius apšvietimo sistemos linijose nustatomi gedimai – gedimų nustatymo
procesas tampa efektyvesnis nei 0 alternatyvos atveju.
II alternatyva - „Diegti LED šviestuvus su individualiu temdymu“. Šioje alternatyvoje
analizuojamas šviestuvų su natrio lempomis keitimas į LED šviestuvus (6.405 vnt.):
parkuose bei pasivaikščiojimo takuose 104 vnt. šviestuvų keičiami į 3000 K spalvinės
temperatūros LED šviestuvus, o likusieji 6.301 vnt. šviestuvai į 4000 K LED šviestuvus. Taip
pat, keičiamos 500 atramos, elektros tinklas tarp atramų (keičiamo tinklo ilgis – 19,106 m),
148 vnt. valdymo punktų. Dvejuose parkuose numatoma instaliuoti 23 judesio daviklius. Ši
alternatyva nuo I alternatyvos skiriasi tuo, kad šviestuvų temdymas atliekamas ne šviestuvų
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grupei, bet individualiam šviestuvui. Diegiamuose naujuose LED šviestuvuose yra įmontuoti
komunikacijos moduliai, kurių pagalba atliekamas šviestuvų temdymas gavus radijo ar kitos
rūšies signalus iš valdymo punktų. Gedimų nustatymas tampa pranašesnis lyginant su I
alternatyva, nes ši alternatyva suteikia galimybę atlikti detalų šviestuvų monitoringą –
pastebimi gedimai ne tik apšvietimo sistemos linijose, bet ir kiekviename šviestuve.
III alternatyva - „Diegti LED šviestuvus su hibridiniu temdymu“. Šioje alternatyvoje
analizuojamas šviestuvų su natrio lempomis keitimas į LED šviestuvus (6.405 vnt.):
parkuose bei pasivaikščiojimo takuose 104 vnt. šviestuvų keičiami į 3000 K spalvinės
temperatūros LED šviestuvus, o likusieji 6.301 vnt. šviestuvai į 4000 K LED šviestuvus. Taip
pat, keičiamos 500 atramos, elektros tinklas tarp atramų (keičiamo tinklo ilgis – 19,106 m),
148 vnt. valdymo punktų. Dvejuose parkuose numatoma instaliuoti 23 judesio daviklius.
Pastarosios alternatyvos gatvių apšvietimo temdymas hibridinis: miesto centre individualus
šviestuvų (910 vnt.) temdymas, kitoje miesto dalyje savaiminis (iš anksto suprogramuotais
temdymo valdikliais, kurie yra integruoti šviestuve) (5.495 vnt.). Programinė įranga apims
visą hibridinio apšvietimo sistemą bei leis sekti tinklo parametrus ir valdyti apšvietimo
sistemą nuotoliniu būdu. Gedimų nustatymas bei jų paieška miesto centre kaip ir II
alternatyvoje yra itin efektyvi, kadangi atliekamas detalus šviestuvų monitoringas, o likusioje
miesto dalyje jų paieška atliekama analizuojant tinklo (srovės, įtampos ir kt.) parametrus
apšvietimo sistemos linijose.
Visos alternatyvos yra racionalios, įgyvendinamos bei leidžia pasiekti iškeltus Projekto
tikslus ir įgyvendinti bent minimalius užsibrėžtus Projekto rezultatus.
3.4.3. Alternatyvų investicijų palyginimas
Lentelėje 21 pateikiamas modernizuojamų Savivaldybės gatvių apšvietimo infrastruktūros
elementų kiekių palyginimas visų nagrinėjamų alternatyvų atvejais. Atsižvelgiant į tai, kad iki
šiol iš esmės nebuvo atliekamos sisteminės investicijos į gatvių apšvietimo sistemą įrenginiai atnaujinami tik taisant sugedusius šviestuvus, tad 0 alternatyvos atveju investicijos
į infrastruktūros modernizavimą prilyginamos 0, o numatomos išlaidos, reikalingos palaikyti
esamą infrastruktūros būklę, įtraukiamos kaip veiklos išlaidos.
Lentelė 21. Modernizuojamų gatvių apšvietimo infrastruktūros elementų kiekių palyginimas
Alternatyva Nr.
Eil.
Veikla
Nr.
0
I
II
III
1.
Šviestuvų keitimas (LED) diegimas (vnt.)
6.405
2.
Atramų keitimas (vnt.)
500
3.
Valdymo spintų keitimas (vnt.)
148
Iš jų, modernizuotų valdymo spintų keitimas linijinio temdymo
3.1.
26
pritaikymui (vnt.)
3.2.
Iš jų, senų valdymo spintų keitimas linijinio temdymo pritaikymui (vnt.)
122
Iš jų, modernizuotų valdymo spintų keitimas „Point to point“ pritaikymui
3.3.
26
16
(vnt.)
Iš jų, senų valdymo spintų keitimas „Point to point“ pritaikymui (vnt.)
3.4.
122
26
Iš jų, modernizuotų valdymo spintų keitimas savaiminio temdymo
3.5.
10
šviestuvų pritaikymui (vnt.)
Iš jų, senų valdymo spintų keitimas savaiminio temdymo šviestuvų
3.6.
96
pritaikymui (vnt.)
4.
Valdymo sistemos diegimas (vnt.)
148
5.
Jutiklių įrengimas (vnt.)
23
6.
LED modulių diegimas (vnt.)
6.405
6.1.
Iš jų, miesto centre (vnt.)
910
6.2.
Iš jų, už miesto centro ribų (vnt.)
5.495
7.
Elektros kabelių tiesimas (m)
19,106
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Šaltinis: autorių analizė.

3.4.4. Alternatyvų elektros energijos suvartojimo rodiklių palyginimas
Lentelėje 22 pateikiamas elektros energijos suvartojimo rodiklių palyginimas visų
nagrinėjamų alternatyvų atvejais:




0 alternatyva. Faktinis elektros energijos suvartojimas įvertintas pagal 2015 – 2016 m.
vidutinį elektros energijos suvartojimą iš elektros energijos sąskaitų. Kadangi
Panevėžyje vykdomas apšvietimo taupymo režimas, faktinis elektros energijos
suvartojimas įvertinus šviestuvų švietimo laiką – 2.841 h, šviestuvų instaliuotą galią bei
nuostolius dėl balasto (15% natrio lempos galios) yra lygus 2.136 MWh/metus.
I, II, III alternatyva. LED lempų suvartojamas elektros energijos kiekis apskaičiuojamas
įvertinant LED lempų galią bei sistemos temdymo režimus numatant, jog 1.095 valandas
per metus LED šviestuvai piko valandomis vartotų maksimalų energijos kiekį išlaikant
100% apšvietimo intensyvumą, 1.825 valandas per metus, kuomet gatvių intensyvumas
yra itin mažas šviestuvai šviestu 50% intensyvumu, likusias 1.064 valandas per metus,
kuomet yra vidutinis gatvių intensyvumas šviestuvai šviestų 75% intensyvumu.
Skaičiuotinas elektros energijos suvartojimas per metus – 1.025 MWh.

Remiantis gautais rezultatais nustatyta, jog įdiegus I, II ar III alternatyvą potencialas
sutaupyti – 1.971 MWh (66% lyginant su 0 alternatyvos skaičiuojamuoju suvartojimu).
Lentelė 22. Alternatyvų elektros energijos suvartojimo rodiklių palyginimas
Eil.
Matavimo
Veikla
Nr.
vnt.
1.
Įrenginių galia
kW
Metinė įrenginių naudojimo trukmė pagal teisės
valandos per
2.
aktuose numatytus galiojančius reikalavimus
metus
3.
Faktinis elektros energijos suvartojimas per metus
MWh/metus
Skaičiuojamasis elektros energijos suvartojimas
4.
MWh/metus
per metus
MWh/metus
Elektros energijos sutaupymai (lyginant su 0
5.
alternatyvos faktiniu suvartojimu)
%
Suvartojamos elektros energijos sutaupymai
MWh/metus
6.
(lyginant su 0 alternatyvos skaičiuojamuoju
%
suvartojimu)

0
752

Alternatyva Nr.
I
II
257

3.984

3.984

2.136

-

2.996

1.025

-

1.112
52%
1.971

-

66%

III

Šaltinis: autorių analizė.

3.4.5. Alternatyvų operatyvinės priežiūros ir infrastruktūros būklės palaikymo sąnaudų
palyginimas
2015-2016 m. laikotarpio vidudinės remonto išlaidos siekė apytiksliai 100,25 tūkst. Eur be
PVM. Alternatyvų I-III atvejais numatoma atnaujinti dalį elektros tinklo (orinių ir požeminių)
kabelių ir atramų dėl jų prastos būklės ir nusidėvėjimo (tinklas ir atramos perkopusios savo
tarnavimo laiką). Atsižvelgiant į tai, priimama prielaida, kad 0 alternatyvos atveju taip pat
reikės šių būtinų remonto investicijų t.y. atstatyti nuvirtusias, pasvirusias atramas, pakeisti
nuo tarnavimo amžiaus pažeistą elektros tinklą. Atitinkamai priimama, kad šios tinklo ir
atramų atstatymo ir pakeitimo investicijos numatytos alternatyvose I-III yra neišvengiamos
alternatyvos remonto išlaidos, kurios reikalingos siekiant išlaikyti esamą apšvietimą mieste,
kadangi neįmanoma nustatyti, kuriais metais šis remonto išaugis atsiras, atliekamas
investicijų išskaidymas vertinimo laikotarpiu, kurių dydis pridedamas prie 2015-2016 m. vid.
remonto išlaidų.
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2015 m. remonto išlaidos už gedimų nustatymą, lempų keitimą, šviestuvų demontavimą ir
remontą sudarė 62 tūkst. Eur be PVM, 2016 m. – 70 tūkst. Eur be PVM (žr. Lentelė 11) –
metinis padidėjimas siekia 8 tūkst. Eur. Atsižvelgiant į tai, kad dėl sistemos nusidėvėjimo
tikėtina, kad šie remontai dažnės, numatomas kasmetinis 11.91% (procentinis šių remonto
išlaidų padidėjimas 2016 m.) remonto išlaidų didėjimas nuo 2015 – 2016 remonto išlaidų
(gedimų nustatymo, lempų keitimo, šviestuvų demontavimo) skirtumo dėl sistemos
nusidėvėjimo.
Lentelėje 23 pateikiamas operatyvinės priežiūros ir infrastruktūros būklės palaikymo
sąnaudų palyginimas nagrinėjamų alternatyvų atvejais per visą ataskaitinį laikotarpį (žr.
skyrelis 4.1).




0 alternatyva. Eksploatacijos sąnaudų vidutinė vertė nustatyta įvertinus išlaidas už
2015 – 2016 m. techninę priežiūrą bei atlyginimus skirtus darbuotojams. Įvertinus, kad
didžioji dalis atramų ir tinklo jau šiuo metu yra perkopę savo tarnavimo laiką, įvertinamos
papildomos išlaidos dėl tinklo ir atramų nusidėvėjimo bei numatomas 11,91% kasmetinis
remonto išlaidų didėjimas nuo 2015 – 2016 remonto išlaidų (gedimų nustatymo, lempų
keitimo, šviestuvų demontavimo) skirtumo dėl sistemos nusidėvėjimo.
I, II, III alternatyva. Diegiant modernią apšvietimo valdymo sistemą, naujus sistemos
elementus. Tokiu atveju iš remonto darbų būtų eliminuojamos sąnaudos dėl šviestuvų,
lempų keitimo, jiems pilnai veikiant ataskaitinį laikotarpį, esant moderniai valdymo
sistemai bei trikdžių paieškos galimybėms eliminuojamos išlaidos už gedimų nustatymą.
Taip pat, iš kitų remonto darbų šalinamos remonto išlaidos už valdymo punktų taisymą
ir atramų dažymą.

Lentelė 23. Alternatyvų operatyvinės priežiūros ir infrastruktūros būklės palaikymo sąnaudų palyginimas
Alternatyva Nr.
Eil.
Rodiklis (tūkst. EUR be PVM)
Nr.
0
I II III
1.
Operatyvinė priežiūra
2,902
2.
Remontas (šviestuvai, lempų keitimas, valdymo skydai, gedimų nustatymas)
2,668
188
3.
Remontas (kiti darbai)
1,008
586
4.
Eksploatacija (tinklo priežiūra)
563
110
5.
Demontavimas
508
38
6.
Šventinio apšvietimo ir elektrifikavimo sąnaudos
59
Šaltinis: autorių analizė.

3.5.

Analizės metodo pasirinkimas

Vadovaujantis Metodikoje aprašytomis gairėmis, alternatyvų palyginimui ir optimalios
alternatyvos pasirinkimo pagrindimui bus naudojamas sąnaudų ir naudos analizės (toliau –
SNA) metodas, kurio esmė – projektui įgyvendinti reikalingų sąnaudų palyginimas su
investicijų sukuriama socialine-ekonomine nauda.
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4. FINANSINĖ ANALIZĖ
Šiame skyriuje pateikiami Projekto įgyvendinimo finansinės analizės rezultatai, analizuojant
Projekto lėšų srautus bei finansinius rodiklius. Finansinės analizės prielaidos pateikiamos
Priede Nr. 1. Pažymime, kad finansinės analizės struktūra parengta remiantis Metodika.

4.1.

Projekto ataskaitinis laikotarpis

Remiantis Metodika, Projekto ataskaitinis laikotarpis nustatomas atsižvelgiant į Projekto
ekonominės veiklos sektorių (toliau – EVS) ir į ekonomiškai pagrįstą Projektu kuriamo
ilgalaikio turto eksploatavimo trukmę.
Planuojamo įgyvendinti Projekto pagrindinė EVS yra energetika, o EVS projekto tipas –
viešosios paskirties pastatų ir daugiabučių rekonstravimas pagerinant jų energetines
charakteristikas. Papildomai, atsižvelgiant į tai, kad viena esminių Projektu sukuriamų
socialinių-ekonominių naudų yra „Nelaimingų atsitikimų (žūčių ir sunkių sužalojimų)
sumažėjimas“, kurią CPVA priskiria Transporto EVS projekto tipams, transporto EVS kelių
transporto plėtros projektų tipas įtraukiamas kaip papildomas EVS projektų tipas SNA
skaičiuoklėje. Atitinkamai, Projekto socialinė-ekonominė nauda skaičiuojama naudojantis
dviejų EVS – energetikos ir transporto – naudos komponentais.
Metodikoje rekomenduojamas analizės laikotarpis energetikos sektoriaus projektams – 25
metai, tačiau esant objektyvioms priežastims, numatyta galimybė taikyti trumpesnį
laikotarpį. Atsižvelgiant į Projektu kuriamo ilgalaikio turto ekonomiškai pagrįstą naudojimo
trukmę (turto ekonominio nusidėvėjimo laikotarpį), nustatomas Projekto ataskaitinis
laikotarpis – 22 metai.
Analizėje naudojama prielaida, kad Projekto veikla – techninio projekto parengimas pradedama įgyvendinti 2018 m. spalį (2018 metai laikomi „nuliniais“ metais), o rangos darbai
užbaigiami 2020 m. gruodį (žr. Lentelė 35), t.y. Projekto investicijos atliekamos trejų metų
laikotarpiu – 2018-2020 metais. Projekto ataskaitinis laikotarpis baigiasi 2040 metais, tad
analizėje vertinama Projekto kuriama socialinė-ekonominė nauda apima 2021-2040 metų
laikotarpį.

4.2.

Finansinė diskonto norma

Kaip numatyta metodikoje, finansinėje analizėje naudojama 4% reali diskonto norma
Projekto dabartinei vertei apskaičiuoti (finansinė diskonto norma, toliau – FDN). Taikant
realią FDN analizė atliekama realiomis kainomis, tai yra, prognozuojami pinigų srautai
(projekto investicijos, jų likutinė vertė, veiklos pajamos bei išlaidos ir kiti pinigų srautai) nėra
koreguojami dėl infliacijos.

4.3.

Projekto lėšų srautai

4.3.1. Investicijos
Projekto investicijos apima visas Projekto veiklos įgyvendinti reikalingas išlaidas, kurias
planuojama patirti sukuriant apibrėžtus Projekto rezultatus.
Lentelėje 24 pateikiamas Projekto investicijų palyginimas visų nagrinėjamų alternatyvų
atvejais. Investicijos grindžiamos inžinerinių konsultacijų bendrovės „GMS Studio Associato“
atlikta rinkos kainų analize bei preliminariais neįpareigojančiais pasiūlymais (žr. Priedas Nr.
2). Keičiamų elementų kiekiai apskaičiuoti pagal inventorizacijos duomenis.
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Lentelė 24. Alternatyvų investicijų palyginimas
Eil.
Veikla (tūkst. EUR su PVM)
Nr.
1.
Šviestuvų keitimas (LED) diegimas
2.
Atramų keitimas
3.
Valdymo spintų keitimas
Iš jų, modernizuotų valdymo spintų keitimas linijinio
3.1.
temdymo pritaikymui
Iš jų, senų valdymo spintų keitimas linijinio temdymo
3.2.
pritaikymui
Iš jų, modernizuotų valdymo spintų keitimas „Point to
3.3.
point“ pritaikymui
Iš jų, senų valdymo spintų keitimas „Point to point“
3.4.
pritaikymui
Iš jų, modernizuotų valdymo spintų keitimas
3.5.
savaiminio temdymo šviestuvų pritaikymui
Iš jų, senų valdymo spintų keitimas savaiminio
3.6.
temdymo šviestuvų pritaikymui
4.
Valdymo sistemos diegimas
5.
Jutiklių įrengimas
6.
LED modulių diegimas
6.1.
Iš jų, miesto centre
6.2.
Iš jų, už miesto centro ribų
7.
Elektros kabelių tiesimas
8.
Nenumatyti atvejai
Investicijos į įrangą (įskaitant diegimo darbus), įrenginius ir
kitą ilgalaikį turtą, IŠ VISO:
Projektavimas, techninė bei projekto vykdymo priežiūra,
9.
įskaitant nenumatytus atvejus
Investicijos, IŠ VISO:

0
-
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Alternatyva Nr.
I
II
2.287
393
539
539

III

539

-

52

-

-

-

487

-

-

-

-

49

32

-

-

524

104

-

-

-

20

-

-

-

383

-

15

23
176
143
33

275

36
1
1.008
143
864
441
338

-

4,009

5,034

4,131

-

102

126

103

-

4.201

5,160

4,234

155
22
133

277

Šaltinis: autorių analizė.

4.3.2. Investicijų likutinė vertė
Skaičiavimuose naudojama prielaida, kad visų Projektu sukuriamo ilgalaikio turto grupių
ekonomiškai pagrįstas tarnavimo laikotarpis (turto nusidėvėjimo laikotarpis) yra lygus 20
metų, o likutinė vertė lygi 0. Atsižvelgiant į pasirinktą Projekto ataskaitinį laikotarpį,
naudojama prielaida, kad investicijų likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra lygi
nuliui.
4.3.3. Veiklos pajamos
IP nagrinėjama gatvių apšvietimo viešoji paslauga nėra individualiai apmokestinama, tad
Projektas negeneruoja pajamų.
4.3.4. Veiklos išlaidos
Projekto veiklos išlaidas sudaro:




Darbo užmokesčio išlaidos – Projekto apimties gatvių apšvietimo įrenginių operatyvinę
priežiūrą atliekančių darbuotojų darbo užmokestis, remiantis dviejų metų (2015 ir 2016)
faktiniais duomenimis apie vidutines išlaidas už operatyvinę priežiūrą, priimant prielaidą,
kad darbuotojų skaičius išliks nepakitęs.
Išlaidos elektros energijai – Projekto apimties gatvių apšvietimo įrenginių suvartojamos
elektros energijos išlaidos. Alternatyvos „Elgtis kaip įprasta“ atveju elektros energijos
išlaidos vertinamos pagal faktinius Savivaldybės pateiktus duomenis apie įrenginių
elektros energijos suvartojimą, kitų alternatyvų atvejais – remiantis modernizuotų
įrenginių galia bei metine įrenginių naudojimo trukmę pagal teisės aktuose numatytus
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galiojančius reikalavimus. Faktinis elektros energijos suvartojimas Alternatyvos „Elgtis
kaip įprasta“ atveju siekia 2.136,4 MWh/metus, o numatomas faktinis elektros energijos
suvartojimas Alternatyvų Nr. 1-3 atvejais – 1.024,8 MWh/metus – numatomi 52%
faktiškai sunaudojamos elektros energijos sutaupymai. Pažymėtina, kad Alternatyvos
„Elgtis kaip įprasta“ atveju neužtikrinamas kokybiškas gatvių apšvietimas, kadangi
naudojama prielaida, kad toliau tęsiamas pastaraisiais metais Savivaldybėje vykdytas
apšvietimo elektros energijos taupymas, išjungiant kas trečią šviestuvą. Skaičiavimuose
naudojama elektros energijos kaina – 0,089 EUR/kWh be PVM (0,108 EUR/kWh su
PVM), įvertinta remiantis 2015-2016 metų vidutine elektros energijos kaina (energija ir
persiuntimas).
Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos, apimančios atramų demontavimo,
eksploatacijos (gedimų nustatymo bei tinklo priežiūros), remonto, šventinio apšvietimo
ir elektrifikavimo veiklų išlaidas. Pastarosios išlaidos įvertintos remiantis 2015-2016 m.
Panevėžio gatvių apšvietimo sistemos faktines būklės palaikymo išlaidas, tačiau iš jų
pašalinant atskirų veiklų išlaidas, įvertinant, kad diegiama moderni apšvietimo valdymo
sistema, kurioje bus lengviau aptikti gedimus, taip pat diegiant naujus apšvietimo
sistemos elementus nenumatoma jų remontuoti per jų tarnavimo laiką.
Kitos išlaidos, kurias sudaro:
- išlaidos už leistiną naudoti galią (toliau – LNG), naujų LED šviestuvų galia lyginant su
natrio lempomis yra mažesnė, todėl numatoma, bus galimybė sumažinti LNG bei
- išlaidos už mobiliojo operatoriaus paslaugas – šios išlaidos patiriamos tik Alternatyvų
Nr. 1 bei Nr. 3 atvejais, kuomet visa (Alternatyva Nr. 1) arba dalis (Alternatyva Nr. 3)
apšvietimo sistemos yra valdoma mobiliojo ryšio pagalba.

Veiklos išlaidų palyginimas visų nagrinėjamų alternatyvų atvejais pateikiamas Lentelėje 25.
Lentelė 25. Alternatyvų veiklos išlaidų palyginimas
Eil.
Rodiklis (tūkst. EUR su PVM)
Nr.
Darbo užmokesčio išlaidos (operatyvinė priežiūra) per ataskaitinį
1.
laikotarpį
2.
Elektros energijos išlaidos per ataskaitinį laikotarpį
Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos (remontai) per
3.
ataskaitinį laikotarpį
4.
Išlaidos už LNG per ataskaitinį laikotarpį
Išlaidos už mobiliojo operatoriaus paslaugas per ataskaitinį
5.
laikotarpį
Veiklos išlaidos, IŠ VISO:

0

Alternatyva Nr.
I
II

III

2,902
5,290

2,857

4,815

979

251

184

-

218

-

156

13,258

7,140

6,922

7,078

Šaltinis: autorių analizė.

4.3.5. Mokesčiai
Savivaldybės gatvių apšvietimo paslaugos teikimui taikomas standartinis 21% pridėtinės
vertės mokestis. Kadangi apšvietimo paslauga nėra apmokestinama vietine rinkliava, tai
mokestinė našta nepriklauso nuo to, kas paslaugą teikia. Gatvių apšvietimo paslaugos
teikimui nėra taikomi jokie specifiniai, su paslaugos teikimu susiję mokesčiai.
4.3.6. Finansavimas
Projektą numatoma įgyvendinti VPSP būdu, tad Projekto įgyvendinimo išlaidas finansuos
konkurso būdu atrinktas privatus partneris savo ir (ar) skolintomis lėšomis, o Savivaldybė
atrinktajam partneriui mokės nustatyto dydžio atlygį.

51

Panevėžio gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo investicijų projektas
Galutinė ataskaita

KONFIDENCIALU
PROJEKTAS

Projekto įgyvendinimo VPSP būdu galimybės bei potencialaus Savivaldybės mokėjimų
atrinktam privačiam partneriui dydis bus nagrinėjamas rengiant Partnerystės klausimyną.
Toliau pateikiamoje analizėje naudojama prielaida, kad Projekto įgyvendinimui reikalingas
finansavimas užtikrinamas viešuoju įnašu iš Savivaldybės biudžeto.

4.4.

Finansiniai rodikliai

4.4.1. Investicijų finansiniai rodikliai
Investicijų finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV) parodo projekto naudą, išreikštą
dabartine pinigų verte. Ji apskaičiuojama sudedant diskontuotus pinigų srautus per projekto
ataskaitinį laikotarpį. Teigiama FGDV reikšmė parodo, kad projekto finansinė nauda
padengs investicijos sumą ir projekto sąnaudas. Neigiama FGDV reikšmė parodo, jog
diskontuoti projekto generuojami grynieji pinigų srautai nepadengia projekto diskontuotų
investicijų bei sąnaudų, todėl projektas per ataskaitinį laikotarpį finansiškai neatsiperka.
Finansinė vidinė grąžos norma (FVGN) yra diskonto norma, kuriai esant projekto FGDV lygi
nuliui. Lentelėje 2.6 pateikiamas pagrindinių finansinės analizės rezultatų apibendrinimas.
Projekto įgyvendinimo alternatyvų investicijų finansiniai rodikliai rodo, kad nei vienos
alternatyvos atveju projektas per ataskaitinį laikotarpį finansiškai neatsiperka, todėl
įgyvendinant Projektą finansinė nauda nebus gauta. Patraukliausia (mažiausiai neigiami
rodikliai) yra Alternatyva Nr. 3, kuri per ataskaitinį laikotarpį generuoja -57,374 EUR GDV
nuostolį ir sąlygoja 3.84% vidinę grąžos normą.
Pažymėtina, kad visų trijų alternatyvų atveju pasiekiami veiklos išlaidų sutaupymai, palyginti
su nuline alternatyva „Veikti kaip įprasta“. Dėl šios priežasties Lentelėje 2.66 veiklos išlaidos
pateikiamos su minuso ženklu.
Lentelė 26. Investicijų finansinių rodiklių palyginimas
Eil.
Rodiklis
Nr.
1.
Investicijos (nediskontuota vertė), EUR
2.
Investicijų likutinė vertė (nediskontuota vertė), EUR
3.
Veiklos pajamos (nediskontuota vertė), EUR
4.
Veiklos išlaidos (nediskontuota vertė), EUR
5.
FGDV(I), EUR
6.
FVGN(I), %
7.
FNIS

Alternatyva
Nr. 1
4,201,274
0
0
7,140,481
-71,853
3.80%
-

Alternatyva
Nr. 2
5,160,147
0
0
6,922,004
-832,596
1.99%
-

Alternatyva
Nr. 3
4,234,361
0
0
7,078,481
-57,374
3.84%
-

Šaltinis: autorių analizė, remiantis CPVA pateikiama SNA skaičiuokle.

4.4.2. Išvada dėl finansinio gyvybingumo
Projektas negeneruoja pajamų, todėl Projekto finansiniai srautai yra neigiami visų
analizuojamų alternatyvų atvejais. Dėl šios priežasties, Projekto finansiniam gyvybingumui
būtina užtikrinti finansavimą, kurio pakaktų visoms Projekto išlaidoms padengti.
Skaičiavimuose naudojama prielaida, kad visos Projekto išlaidos padengiamos
Savivaldybės lėšomis, todėl finansinis gyvybingumas užtikrinamas visų analizuojamų
alternatyvų atvejais.
4.4.3. Kapitalo finansiniai rodikliai
Kapitalo finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV(K)) atskleidžia, kokią finansinę naudą per
projekto ataskaitinį laikotarpį sukuria jo savininko investuotas kapitalas. FGDV(K)
skaičiuojama, kaip diskontuoti pinigų srautai minus diskontuoti akcininkų įnašai. Neigiama
FGDV(K) parodo, kad projekto savininkui finansiškai nėra naudinga vykdyti IP, nes IP pinigų
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srautai nepadengia savininko įnašo. Finansinė vidinė grąžos norma (FVGN(K)) parodo prie
kokios diskonto normos FGDV(K) yra lygi nuliui.
Kadangi skaičiavimuose naudojama prielaida, kad Projektas visa apimtimi finansuojamas
Savivaldybės lėšomis, Projekto įgyvendinimo alternatyvų finansiniai investicijų ir kapitalo
rodikliai sutampa: FGDV(K) yra lygus FGDV(I), o FVGN(K) yra lygus FVGN(I).
4.4.4. Rodiklių palyginimas
Projekto įgyvendinimo alternatyvų finansinių rodiklių palyginimas pateikiamas Lentelėje 27.
Atlikta finansinių rodiklių analizė atskleidė, jog:
1. Nei viena Projekto įgyvendinimo alternatyva nėra finansiškai patraukli – Projekto
įgyvendinimas per ataskaitinį laikotarpį finansiškai neatsiperka.
2. Finansiškai patraukliausia (t.y. alternatyva su mažiausiai neigiamais finansiniais
rodikliais) yra Alternatyva Nr. 3 „Diegti LED šviestuvus su hibridiniu temdymu“ – jos
atveju generuojamas mažiausias finansinis nuostolis, kurio GDV siekia -57,374 EUR,
o vidinė grąžos norma 3.84%%.
3. Projekto objektas yra gatvių apšvietimo, t.y. viešoji, paslauga, todėl Projektas turi
socialinę, o ne komercinę prigimtį ir yra orientuotas ne į pajamas, tačiau į ekonominės
naudos sukūrimą. Atsižvelgiant į tai, vertinant Projektu sukuriamą naudą bei
patraukliausią Projekto įgyvendinimo alternatyvą, tikslinga atlikti ne tik finansinę
alternatyvų analizę, bet ir alternatyvų socialinės-ekonominės naudos analizę,
laikantis prielaidos, kad tikslinga įgyvendinti nebūtinai pigiausią, tačiau ekonomiškai
naudingiausią projektą (alternatyvą).
Lentelė 27. Alternatyvų finansinės analizės rodiklių palyginimas
Eil.
Alternatyva
Alternatyva
Alternatyva
Rodiklis
Nr.
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
1.
FGDV(I), EUR
-71,853
-832,596
-57,374
2.
FVGN(I), %
3.80%
1.99%
3.84%
3.
FNIS
Projektas pajamų negeneruoja, todėl Projekto finansiniam gyvybingumui būtina
Išvada dėl
užtikrinti pakankamą finansavimą Projekto išlaidoms padengti. Skaičiavimuose
4.
finansinio
naudojama prielaida, kad visos Projekto išlaidos padengiamos Savivaldybės
gyvybingumo
lėšomis, todėl finansinis gyvybingumas užtikrinamas visų nagrinėjamų
alternatyvų atvejais.
5.
FGDV(K), EUR
-71,853
-832,596
-57,374
6.
FVGN(K), %
3.80%
1.99%
3.84%
Šaltinis: autorių analizė, remiantis CPVA pateikiama SNA skaičiuokle.
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5. EKONOMINĖ ANALIZĖ
Šiame skyriuje atliekama Projekto įgyvendinimo alternatyvų ekonominė analizė, kurios
tikslas - įvertinti Projekto socialinius-ekonominius rodiklius, t.y. projekto indėlį regiono ar
visos šalies ekonominei gerovei. Pagrindinis ekonominės analizės rezultatas – alternatyvų
EGDV, EVGN bei ENIS rodikliai, kuriais remiantis išrenkama patraukliausia (optimali)
Projekto įgyvendinimo alternatyva.

5.1.

Rinkos kainų pavertimas į ekonomines

Finansinėje analizėje įvertintus Projekto pinigų srautus gali paveikti netobula konkurencinė,
mokestinė aplinka ir kiti veiksniai, dėl kurių pasireiškimo finansinėje analizėje įvertinti pinigų
srautai neatspindi tikrosios pinigų vertės. Dėl šios priežasties, pirmasis žingsnis atliekant
Projekto ekonominę analizę yra finansinės analizės pinigų srautų konvertavimas į
ekonominius pinigų srautus. Konvertavimo tikslas – projekto finansinius pinigų srautus
paversti ekonominiais pinigų srautais.
Konvertavimas atliekamas naudojant tuos pačius finansinius pinigų srautus, kurie buvo
naudoti apskaičiuojant FGDV ir FVGN, bei taikant konversijos koeficientus kiekvienai prekių
ir paslaugų grupei pagal EVS. Skaičiavimuose naudojami konversijos koeficientai
parenkami automatiškai SNA skaičiuoklėje.

5.2.

Socialinė diskonto norma

Kaip numatyta Metodikoje, skaičiuojant Projekto įgyvendinimo alternatyvų socialiniusekonominius rodiklius naudojama 5% socialinė diskonto norma (SDN).

5.3.

Išorinio poveikio įvertinimas

Šiame skyriuje identifikuojamas išorinis Projekto įgyvendinimo poveikis, t.y. nustatoma
projekto sukuriama ekonominė nauda ir ekonominė žala. Pirmiausia identifikuojami vertintini
Projekto išorinio poveikio komponentai, antra - apskaičiuojamas bendras Projekto
ekonominis poveikis.
5.3.1. Poveikio komponentai
Atsižvelgiant į Projekto EVS, pobūdį bei specifiką, vertintini keturi pagrindiniai Projekto
išorinio poveikio komponentai:





energinių charakteristikų pagerėjimas;
anglies dioksido (kaip ŠESD) emisijos sumažėjimas;
nelaimingų atsitikimų sumažėjimas (žūtis);
nelaimingų atsitikimų sumažėjimas (sunkus sužalojimas).

Projekto įgyvendinimo neigiamas išorinis poveikis (žala) nenumatomas.
5.3.2. Poveikio mastas
Identifikavus Projekto išorinio poveikio komponentus, geriausiai atspindinčius Projekto
socialinį-ekonominį poveikį, apskaičiuojamas poveikio mastas tikslinei grupei. Projekto
išorinio poveikio mastas atskirų alternatyvų atvejais pateikiamas Lentelėje 28.
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Lentelė 28. Projekto socialinio-ekonominio poveikio palyginimas skirtingų alternatyvų atvejais
Alternatyva
Alternatyva
Eil.
Alternatyva
Rodiklis
Nr. 2
Nr. 3
Nr.
Nr. 1
Energinių charakteristikų pagerėjimas (ataskaitinio
1.
1,033,288
1,033,288
1,033,288
laikotarpio GDV), EUR
Anglies dioksido (kaip ŠESD) emisijos
416,611
416,611
416,611
2.
sumažėjimas (ataskaitinio laikotarpio GDV), EUR
Nelaimingų atsitikimų sumažėjimas (žūtis)
9,403,423
9,403,423
9,403,423
3.
(ataskaitinio laikotarpio GDV), EUR
Nelaimingų atsitikimų sumažėjimas (sunkus
27,404,949
27,404,949
27,404,949
4.
sužalojimas) (ataskaitinio laikotarpio GDV), EUR
Bendras socialinis-ekonominis poveikis (ataskaitinio
38,258,272
38,258,272
38,258,272
laikotarpio GDV), EUR
Šaltinis: autorių analizė, remiantis CPVA pateikiama SNA skaičiuokle.

Žemiau pateikiami kiekvieno poveikio komponento masto skaičiavimų aprašymai.
Energinių charakteristikų pagerėjimas
Projekto sukuriama nauda dėl energinių charakteristikų pagerėjimo apskaičiuota remiantis
CPVA pateikiamu, į atnaujintą SNA skaičiuoklės versiją (v1-2.8) integruotu energinių
charakteristikų pagerėjimo skaičiavimo prielaidų darbalapiu. Apskaičiuotas Projekto
apimties gatvių apšvietimo įrenginių energinių charakteristikų pagerėjimas siekia 859
MWh/metus, o šių sutaupymų vertė – 91,4 tūkst. EUR per metus.
Anglies dioksido emisijos sumažėjimas
Projekto sukuriama nauda dėl anglies dioksido (kaip ŠESD) emisijos sumažėjimo
apskaičiuota remiantis CPVA pateikiamu, į atnaujintą SNA skaičiuoklės versiją (v1-2.8)
integruotu energinių charakteristikų pagerėjimo skaičiavimo prielaidų darbalapiu.
Numatomas metinis anglies dioksido emisijos kiekio sumažėjimas siekia 785,9 tCO2
ekv./metus, kurio vertė, remiantis CPVA pateikiamais įverčiais, ataskaitiniu laikotarpiu siekia
nuo 31 tūkst. EUR iki 55 tūkst. EUR per metus.
Nelaimingų atsitikimų (žūčių ir sunkių sužalojimų) sumažėjimas
Projekto sukuriama nauda dėl nelaimingų atsitikimų (žūčių bei sunkių sužalojimų)
sumažėjimo apskaičiuota remiantis CPVA pateikiamais ekonominės naudos (žalos)
komponentų įverčiais bei žemiau aprašytomis prielaidomis dėl žuvusių bei sužalotų asmenų
skaičiaus sumažėjimo įgyvendinus Projektą.
Atlikti įvertinimai rodo, kad 2012-2016 metais Savivaldybėje tamsiuoju paros metu įvykdavo
vidutiniškai 48.2 eismo įvykiai, kuriuose žūdavo 2.8 asmenys, būdavo sužeidžiami 57.0
asmenys (žr. skyrelis 1.3). Vidutinis per metus tamsiu paros metu įvykusiame eismo įvykyje
sužalotų ir žuvusių asmenų skaičius atitinkamai yra 0.06 ir 1.18 (žuvę asmenys: 2.8/48.2 =
0.06; sužaloti asmenys: 57/48.2= 1.18).
Remiantis skyrelyje 1.3 aprašytais akademinių tyrimų rezultatais, tinkamas gatvių
apšvietimas leidžia apie 30% sumažinti tamsiu paros metu įvykstančių eismo įvykių skaičių.
Atitinkamai, pagerinus gatvių apšvietimo infrastruktūrą, Savivaldybėje eismo įvykių skaičius
tamsiu paros metu sumažėtų 14.46 įvykiais per metus (48.2*30%= 14.46), o dėl mažesnio
eismo įvykio skaičiaus, sumažėtų žuvusių ir sužalojimus patyrusių asmenų skaičius: žuvusių
asmenų skaičius sumažėtų 0.84 per metus (14.46*0.06=0.84), sužalotų asmenų skaičius
17.1 per metus (14.46*1.18=17.1).
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Atsižvelgiant į aukščiau aprašytas prielaidas, pagal CPVA pateikiamomis ekonominės
naudos (žalos) komponentų įverčių reikšmėmis apskaičiuota socialinė-ekonominė nauda
dėl žūčių sumažėjimo ataskaitiniu laikotarpiu siekia nuo 0.57 mln. EUR iki 1.32 mln. EUR
per metus, o nauda dėl sužalojimų sumažėjimo – 1,66 mln. EUR iki 3.83 mln. EUR per
metus.

5.4.

Ekonominiai rodikliai

Pagrindiniai rodikliai, kuriais vertinamas projekto socialinis-ekonominis poveikis, yra EGDV,
EVGN bei ENIS.
EGDV parodo, kokia socialinė-ekonominė nauda bus sukurta išorinėje projekto aplinkoje.
Šis rodiklis skirtas pagrįsti būsimą projekto naudą per visą ataskaitinį laikotarpį tikslinėms
grupėms, išreiškiant šią naudą dabartine pinigų verte. Neigiama EGDV parodo, jog projekto
sukuriama diskontuota nauda nepadengia diskontuotų išlaidų, todėl įgyvendinti projektą
nėra tikslinga. Tuo tarpu, jei EGDV teigiama, vadinasi projektu kuriama pridėtinė vertė
visuomenei. Atitinkamai, socialiniu-ekonominiu požiūriu projektas yra pagrįstas, jei jo EGDV
yra teigiama. EGDV apskaičiuojama įvertinant ekonominius Projekto pinigų srautus (žr. 5.1
skyrius) bei Projekto sukuriamą socialinę-ekonominę naudą (žr. 5.3 skyrius).
Ekonominė vidinė grąžos norma (EVGN) yra diskonto norma, kuriai esant alternatyvos
EGDV yra lygi nuliui. Kadangi skaičiuojant EGDV alternatyvos grynųjų pajamų srautai yra
diskontuojami, tai apskaičiuotoji EVGN yra lyginama su SDN, naudota EGDV apskaičiuoti.
Žymią socialinę-ekonominę naudą duodančio projekto EVGN dažniausiai yra didesnė nei
pritaikyta SDN.
ENIS yra svarbiausias socialinės-ekonominės analizės rodiklis, atskleidžiantis, kiek kartų
projekto sukuriama nauda viršija jam įgyvendinti reikalingas išlaidas. ENIS apskaičiuojamas
padalinant projekto kuriamą ekonominę naudą iš įgyvendinant projektą patiriamų
ekonominių išlaidų.
Lentelėje 29 pateikiami Projekto ekonominių rodiklių palyginimas. Visų nagrinėjamų
alternatyvų atvejais Projekto įgyvendinimas sąlygoja reikšmingą teigiamą indėlį ekonominei
gerovei: visų alternatyvų EGDV reikšmės siekia apie 38 mln. EUR, EVGN reikšmingai viršija
vertinime naudojamą socialinę diskonto normą (5%), o ENIS rodiklio reikšmė viršija 1, tad
Projekto sukuriama socialinė-ekonominė nauda viršija Projektui įgyvendinti reikalingas
išlaidas. Didžiausią teigiamą socialinį-ekonominį poveikį sąlygoja Alternatyva Nr. 3 „Diegti
LED šviestuvus su hibridiniu temdymu“.
Lentelė 29. Projekto ekonominių rodiklių palyginimas skirtingų alternatyvų atvejais
Alternatyva
Alternatyva
Eil.
Rodiklis
Nr. 1
Nr. 2
Nr.
1.
EGDV, EUR
37,985,904
37,411,265
2.
EVGN, %
71.70%
60.45%
3.
ENIS
-130.22
147.58

Alternatyva
Nr. 3
37,996,639
71.37%
-123.15

Šaltinis: autorių analizė, remiantis CPVA pateikiama SNA skaičiuokle.

5.5.

Optimalios alternatyvos parinkimas

Kaip numatyta Metodikoje, priimant galutinę išvadą dėl patraukliausios (optimalios)
alternatyvos reikalinga atsižvelgti tiek į finansinės, tiek į socialinės-ekonominės analizės
rezultatus. Apibendrinti Projekto įgyvendinimo alternatyvų finansinio bei ekonominiosocialinio poveikio vertinimo rezultatai pateikiami Lentelėje 30.
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Lentelė 30. Alternatyvų finansinio bei socialinio-ekonominio poveikio rodiklių palyginimas
Alternatyva
Alternatyva
Eil.
Rodiklis
Nr. 1
Nr. 2
Nr.
1.
FGDV(I), EUR
-71,853
-832,596
2.
FVGN(I), %
3.80%
1.99%
3.
FNIS
4.
EGDV, EUR
37,985,904
37,411,265
5.
EVGN, %
71.70%
60.45%
6.
ENIS
-130.22
147.58

Alternatyva
Nr. 3
-57,374
3.84%
37,996,639
71.37%
-123.15

Šaltinis: autorių analizė, remiantis CPVA pateikiama SNA skaičiuokle.

Kaip aptarta skyrelyje 4.4, Projekto įgyvendinimas finansiškai neatsiperka nei vienos
alternatyvos atveju. Kaip pastebima Metodikoje, tokia tendencija yra įprasta ir būdinga
viešiesiems IP, kurie nėra finansiškai atsiperkantys, bet yra naudingi socialiniu-ekonominiu
aspektu. Dėl šios priežasties, ekonominės analizės rodikliai yra laikomi pagrindiniais
alternatyvų palyginimo kriterijais.
Tiek vertinant finansinius, tiek socialinio-ekonominio poveikio rodiklius, patraukliausia
alternatyva yra „Diegti LED šviestuvus su hibridiniu temdymu“ (Alternatyva Nr. 3). Ši
alternatyva sąlygoja mažiausią finansinį nuostolį bei didžiausią socialinę-ekonominę naudą.
Atsižvelgiant į atliktų skaičiavimų rezultatus, tolimesnei analizei pasirenkama Alternatyva Nr.
3. Šios alternatyvos atveju būtų pasiekti šie fiziniai Projekto įgyvendinimo rodikliai:









pakeisti 6.405 vnt. šviestuvų;
pakeista 500 vnt. atramų;
pakeistos 148 valdymo spintos, iš kurių: „Point to point“ pritaikymui pakeista 16
modernizuotų bei 26 senos valdymo spintos, o savaiminio temdymo šviestuvų
pritaikymui pakeista 10 modernizuotų bei 96 senos valdymo spintos;
pakeistose valdymo spintose įdiegtos valdymo sistemos (148 vnt.);
įrengti 23 jutikliai;
įdiegti 6.405 vnt. LED modulių, iš kurių 910 vnt. miesto centre bei 5.495 – už miesto
centro ribų;
pakeista 19,106 m kabelių.
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6. JAUTRUMAS IR RIZIKOS
Rengiant IP yra prognozuojami projekto ateities finansiniai srautai, o prognozuojant bet
kokius ateities parametrus tikėtinos prognozavimo klaidos ir netikslumai. Šių klaidų ir
netikslumų priežastys gali apimti istorinių duomenų trūkumą, subjektyvių, neplanuotų ir (ar)
objektyviai neidentifikuojamų veiksnių pasireiškimą įgyvendinant projektą. Dėl šios
priežasties, šioje IP dalyje įvertinama Projekto įgyvendinimo Alternatyvos Nr. 3 „Diegti LED
šviestuvus su hibridiniu temdymu“ vertinimo prielaidų tikėtinų pokyčių (prognozių paklaidų)
įtaka apskaičiuotiems finansiniams bei ekonominiams rodikliams; taip pat įvertinamos su
Projekto įgyvendinimu susijusios rizikos, jų priimtinumas bei galimos valdymo priemonės.

6.1.

Jautrumo analizė

Jautrumo analizė atskleidžia, kokį poveikį kiekvieno atskiro kintamojo pasikeitimas turi
analizuojamiems Projekto rodikliams. Ši analizė atliekama atskirai keičiant prielaidas dėl
kiekvieno kintamojo reikšmės bei stebint, kokią įtaką šis pasikeitimas daro finansiniams FGDV(I) bei FVGN(I) - ir ekonominiams – EGDV bei EVGN – rodikliams. Jautrumo analizės
rezultatas – kritinių kintamųjų, kurių reikšmei pasikeitus 1% vienas iš analizuojamų Projekto
rodiklių pasikeičia daugiau nei 1%, sąrašas bei jų lūžio taškų sąrašas ir grafiškai pavaizduota
kritinių kintamųjų įtaka.
6.1.1. Kintamųjų nustatymas
Jautrumo analizėje nagrinėjami šie kintamieji ir jų įtaka finansiniams rodikliams:




bendrieji kintamieji, t.y. bendrosios projektui taikomo finansinio modelio prielaidos:
- finansinė diskonto norma;
- socialinė diskonto norma;
- projekto ataskaitinis laikotarpis;
tiesioginiai kintamieji:
- įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas;
- projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą susijusios
paslaugos;
- elektros energijos išlaidos;
- infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos;
- kitos išlaidos;
- anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas;
- pastatų energetinių charakteristikų pagerėjimas;
- nelaimingų atsitikimų sumažėjimas (žūtis);
- nelaimingų atsitikimų sumažėjimas (sunkus sužalojimas).

6.1.2. Tarpusavio priklausomybės įvertinimas
Vadovaujantis Metodikos rekomendacijomis, aktualūs specifiniai kintamieji (pvz. elektros
energijos kaina, sunaudojamos elektros energijos kiekis) nėra atskirai įtraukiami į jautrumo
analizę, kadangi jie yra tiesioginio kintamojo – elektros energijos išlaidų – sudėtinė dalis.
6.1.3. Elastingumo analizė
Elastingumo analizė parodo, kaip kiekvieno atskiro kintamojo pasikeitimas įtakoja
analizuojamo IP rezultatus. Atlikta analizė atskleidė, kad:


didžiausią poveikį Projekto finansiniams rodikliams turi:
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projekto ataskaitinis laikotarpis- investicijų išlaidoms padidėjus 25%, FGDV(I) rodiklis
sumažėja daugiau nei 1594 procentais, iki -0.972 mln. EUR, o FVGN(I) – iki 0.04
procentinio punkto;
 kintamųjų reikšmes keičiant nuo -25% iki +25% intervale, Projekto didžiausią finansinį
rodiklį FGDV(I) 548,375 tūkst. EUR pasiekiama sumažinus išlaidas 25% į infrastruktūros
būklės palaikymą.
 didžiausią poveikį Projekto socialiniams-ekonominiams rodikliams turi:
- projekto ataskaitinio laikotarpio pokyčiai – sutrumpinus projekto ataskaitinį laikotarpį
25%, t.y. nuo 22 iki 16,5 metų, EGDV rodiklis sumažėja 30.49 %, t.y. apie 11.6 mln.
EUR;
- nelaimingų atsitikimų (sunkūs sužalojimai) sumažėjimo pokyčiai – kintamojo reikšmę
sumažinus 25%, EGDV rodiklis sumažėja 18%, t.y. apie 6.85 mln. EUR; bei
- socialinės diskonto normos pokyčiai – padidinus naudojamą diskonto normą 25% (t.y.
nuo 5% iki 6,25%), Projekto EGDV sumažėja 14 % arba 5.36 mln. EUR;
 nei vieno kintamojo reikšmes keičiant nuo -25% iki +25% intervale, Projekto socialiniaiekonominiai rodikliai netampa neigiami – mažiausia pasiekiama EGDV reikšmė yra 34,4
mln. EUR (25% sutrumpinus Projekto ataskaitinį laikotarpį).
Elastingumo analizės rezultatai pateikiami Priede Nr. 3.
6.1.4. Kritiniai kintamieji
Elastingumo analizė identifikavo keturis kritinius kintamuosius, kurių reikšmei padidėjus
(sumažėjus) 1%, bent vieno finansinio ar ekonominio rodiklio reikšmė pakinta daugiau nei
1%. Šie kintamieji yra:
Investicijos į įrangą, įrenginius ir kitą ilgalaikį turtą - apskaičiuotas kritinio kintamojo lūžio
taškas (GDV) siekia 41.87 mln. EUR – tai yra kritinio kintamojo reikšmė, kurią pasiekus
EGDV tampa lygi nuliui; kitaip tariant, investicijų į įrangą, įrenginius ir kitą ilgalaikį turtą
išlaidoms pasiekus 41.87 mln. EUR, Projekto EGDV taptų neigiamas;
 Elektros energijos išlaidos - apskaičiuotas kritinio kintamojo lūžio taškas (GDV) siekia
37.3 mln. EUR;
 Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos – apskaičiuotas kritinio kintamojo lūžio taškas
(GDV) siekia 39.99 mln. EUR.
 Projektavimo, technines priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą- apskaičiuotas
kritinio kintamojo lūžio taškas (GDV) siekia 35.9 mln. EUR.


Pažymėtina, kad visų kritinių kintamųjų lūžio taškų reikšmės yra reikšmingai didesnės už
bazines skaičiavimų prielaidas, tad yra itin mažai tikėtinos.
Figūroje 6 pateikiamas jautrumo analizės rezultatas – kreivės, vaizduojančios identifikuotų
kritinių kintamųjų įtaką Projekto finansiniams ir ekonominiams rodikliams.
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FGDV(I), mln. EUR

Figūra 6. Kritinių kintamųjų įtaka Projekto rodikliams
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Šaltinis: autorių analizė, remiantis CPVA pateikiama SNA skaičiuokle.
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Scenarijų analizė

Scenarijų analizė yra speciali jautrumo analizės forma. Standartinėje jautrumo analizėje
nagrinėjama kiekvieno rizikos veiksnio įtaka projekto finansiniams ir ekonominiams
rezultatams, o scenarijų analizėje nagrinėjama rizikas veikiančių kritinių kintamųjų bendra
įtaka pagrindiniams išlaidų ir naudos analizės rodikliams.
Scenarijų analizėje įvertinami penki scenarijai: „Pesimistinis“, „Mažiau pesimistinis“,
„Realus“, „Mažiau optimistinis“ ir „Optimistinis“. Atliekant vertinimą remiamasi CPVA
numatytomis scenarijų prielaidomis (žr. Lentelė 31). Pažymėtina, kad prielaidos dėl elektros
energijos bei infrastruktūros būklės palaikymo išlaidų procentinio pokyčio pesimistinių
scenarijų atvejais yra mažesnės už 100%, o optimistinių – didesnės už 100%, kadangi
skaičiavimuose įvertintas šių išlaidų sutaupymas, palyginti su 0 alternatyva „Veikti kaip
įprasta“. Pavyzdžiui, „Pesimistinio“ scenarijaus atveju vertinamas scenarijus, kuomet
elektros energijos sutaupymai yra 25% mažesni nei „Realaus“ scenarijaus atveju.
Lentelė 31. Projekto įgyvendinimo scenarijų analizės prielaidos
Eil.
Nr.

A.4.

A.5.

D.1.3.
D.1.5.
D.1.6.
H.

Scenarijus (kintamojo reikšmių procentinis pokytis)
„Mažiau
„Mažiau
„Pesimistinis“
„Realus“
„Optimistinis“
pesimistinis“
optimistinis“

Kintamasis

Įranga, įrenginiai ir kitas
turtas
Projektavimo,
techninės priežiūros ir
kitos su investicijomis į
ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.)
susijusios paslaugos
Elektros energijos
išlaidos
Infrastruktūros būklės
palaikymo išlaidos
Kitos išlaidos
Socialinio ekonominio
(SE) poveikio finansinė
išraiška

125%

110%

100%

90%

75%

125%

110%

100%

90%

75%

75%

90%

100%

110%

125%

75%

90%

100%

110%

125%

125%

110%

100%

90%

75%

75%

90%

100%

110%

125%

Šaltinis: CPVA pateikiama SNA skaičiuoklė.

Atlikta analizė atskleidė, kad:
 „Optimistinio“ scenarijaus atveju Projekto finansiniai rezultatai tampa teigiami –
pasiekiama 0,7 mln. EUR FGDV(I) bei 7,8% FVGN(I);
 „Pesimistinio“ scenarijaus atveju pasiekiama FGDV(I) siekia -2,7 mln. EUR, FVGN(I)
siekia -7,2%;
 nei vieno scenarijaus atveju Projekto socialiniai-ekonominiai rezultatai netampa neigiami
– mažiausia pasiekiama EGDV siekia 35,0 mln. EUR, didžiausia – 62,3 mln. EUR.
Scenarijų analizės rezultatai pateikiami Lentelėje 32.
Lentelė 32. Projekto įgyvendinimo scenarijų analizės rezultatai
Scenarijus
Eil.
Rodiklis
„Mažiau
„Pesimistinis“
„Realus“
Nr.
pesimistinis“
1.
2.
3.
4.

FGDV(I), EUR
FVGN(I), %
EGDV, EUR
EVGN, %

-2,053,521
-1.27%
26,982,851
46.31%

-855,836
1.69%
33,591,123
60.22%

-57,374
3.84%
37,996,639
71.37%

„Mažiau
optimistinis“

„Optimistinis“

741,083
6.22%
42,402,153
84.57%

1,938,770
10.56%
49,010,423
109.86%

Šaltinis: autorių analizė, remiantis CPVA pateikiama SNA skaičiuokle.
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Kintamųjų tikimybės

Rizikų vertinime naudojami CPVA pateikti labiausiai tikėtini kiekvieno tiesioginio kintamojo
tikimybių skirstiniai ir jo parametrų reikšmės.

6.4.

Rizikų vertinimas

Remiantis Metodika, išskiriamos 8 projektuose galinčių pasireikšti rizikų grupės:
projektavimo, rangos darbų, įsigyjamos (pagaminamos) įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio
turto, įsigyjamų Paslaugų, finansavimo prieinamumo, teikiamų Paslaugų, paklausos rinkoje
bei turto likutinės vertės rizikos.
Vertinant projekte galinčias pasireikšti rizikas, atskirai kiekvienai rizikų grupei priskiriami
tiesioginių kintamųjų rizikos įverčiai, pagal rizikos pasireiškimo pobūdį. Kintamųjų rizikos
įverčiai apskaičiuojami automatiškai SNA skaičiuoklėje, pagal Metodikoje pateiktas
rekomendacijas.
Bendras apskaičiuotas Projekto rizikos įvertis (GDV) siekia 2,042,716 Eur, jo sudedamosios
dalys pateikiamos Lentelėje 33.
Lentelė 33. Projekto kintamųjų rizikos įverčiai
Eil.
Nr.

Rizikų grupės pavadinimas

Rizikų finansinė
diskontuota vertė (EUR)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Projektavimo rizika
Rangos darbų rizika
Įsigyjamos (pagaminamos) įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto rizika
Įsigyjamų Paslaugų rizika
Finansavimo prieinamumo rizika
Teikiamų Paslaugų rizika
Paklausos rinkoje rizika
Turto likutinės vertės rizika
IŠ VISO:

28,875
0
690,343
0
0
1,323,498
0
0
2,042,716

Šaltinis: autorių analizė, remiantis CPVA pateikiama SNA skaičiuokle.

6.5.

Rizikų priimtinumas

Rizikos priimtinumui vertinti buvo pasitelkta CPVA pateikiamoje SNA skaičiuoklėje
integruota Monte Carlo analizė. Pagal šį statistinio pasiskirstymo metodą daugelį kartų
simuliuojamos atsitiktinės kritinių (tiesioginių) kintamųjų reikšmės remiantis parinktais
tikėtinų reikšmių skirstiniais ir apskaičiuojamos IP finansinių ir ekonominių rodiklių reikšmės.
Rizikų priimtinumas įvertintas atliekant 5.000 simuliacijų skaičių.
FGDV(I) reikšmių tikėtinas pasiskirstymas
Labiausiai tikėtina FGDV(I) reikšmė yra 993,752 Eur, o tikimybė, kad FGDV(I) taps teigiama
prilyginama 55.0%. FGDV(I) reikšmių tikėtinas pasiskirstymas pateikiamas Figūroje 7.
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Figūra 7. Projekto FGDV(I) rodiklio galimų reikšmių tikėtinas pasiskirstymas
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Šaltinis: autorių analizė, remiantis CPVA pateikiama SNA skaičiuokle.

FVGN(I) reikšmių tikėtinas pasiskirstymas
Labiausiai tikėtina FVGN(I) reikšmė yra 5.1%, o tikimybė, kad FVGN(I) bus teigiama
prilyginama 91,5%. FVGN(I) reikšmių tikėtinas pasiskirstymas pateikiamas Figūroje 8.
Figūra 8. Projekto FVGN(I) rodiklio galimų reikšmių tikėtinas pasiskirstymas
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Šaltinis: autorių analizė, remiantis CPVA pateikiama SNA skaičiuokle.

EGDV reikšmių tikėtinas pasiskirstymas
Labiausiai tikėtina EGDV reikšmė yra 39,988,978 Eur, o tikimybė, kad EGDV bus teigiamas
prilyginama 100%. EGDV reikšmių tikėtinas pasiskirstymas pateikiamas Figūroje 9.
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Figūra 9. Projekto EGDV rodiklio galimų reikšmių tikėtinas pasiskirstymas
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Šaltinis: autorių analizė, remiantis CPVA pateikiama SNA skaičiuokle.

EVGN reikšmių tikėtinas pasiskirstymas
Labiausiai tikėtina EVGN reikšmė yra 63.9%, o tikimybė, kad EVGN bus teigiama
prilyginama 100%. EVGN reikšmių tikėtinas pasiskirstymas pateikiamas Figūroje 10.
Figūra 10. Projekto EVGN rodiklio galimų reikšmių tikėtinas pasiskirstymas
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Šaltinis: autorių analizė, remiantis CPVA pateikiama SNA skaičiuokle.

Identifikuotos rizikos yra priimtinos, kadangi dauguma jų yra valdomos Projektą
įgyvendinančios Savivaldybės, todėl tinkamai jas valdant, Projekto įgyvendinimui grėsmės
nekiltų. Sekančiame skyrelyje numatyti rizikos valdymo veiksmai padės suvaldyti rizikas bei
įgyvendinus Projektą pasiekti prognozuojamas naudas.
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6.6.

KONFIDENCIALU
PROJEKTAS

Rizikų valdymo veiksmai

Kiekvieną skyrelyje 6.4 įvardintą rizikų grupę sudaro rizikos veiksniai. Rizikos veiksnys
suprantamas kaip įvykis, turintis neigiamos įtakos sėkmingam IP įgyvendinimui nustatytu
laiku, patiriant iš anksto apibrėžtą išlaidų sumą ir užtikrinant reikalingą kokybę. Vertinant
projekto rizikas būtina įvertinti, ar (kiek) konkretus rizikos veiksnys turi įtakos projektui, kaip
šią riziką minimizuoti ir (ar) kaip tinkamai suvaldyti jos pasireiškimą.
Remiantis kitų įgyvendinamų ir planuojamų projektų pavyzdžiu, toliau pateiktoje Lentelėje
34 įvertinama identifikuotų rizikų tikimybė, poveikis, pasidalijimas įgyvendinant Projektą
VPSP būdu bei numatomos galimos rizikos valdymo priemonės.
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KONFIDENCIALU
PROJEKTAS

Lentelė 34. Projekto rizikos, jų tikimybės, poveikis bei pasidalijimas ir numatomos rizikos valdymo priemonės
Rizikos pasidalijimas
Eil.
Rizikos
Rizikos
Rizikos pavadinimas
Viešasis
Privatus
Nr.
tikimybė
poveikis
Bendra
subjektas
subjektas
1.
Projektavimo (planavimo) kokybės rizika
Privataus subjekto (PS) parengtas
1.1. techninis projektas ar atskiros jo
Maža
Mažas
X
dalys yra netikslios
Projekto tikslai ir suplanuoti
1.2. rezultatai neišsprendžia problemos,
Maža
Didelis
X
dėl kurios inicijuojamas Projektas
Projektavimo užduotis neleidžia
1.3. pasiekti projekto tikslų ir suplanuotų
Maža
Didelis
X
rezultatų

Rizikos valdymo priemonės

ETPT modelio naudojimas, kur visa
nepasiekto sutaupymo rizika tenka
Privačiam subjektui
ETPT modelio naudojimas, kur visa
nepasiekto sutaupymo rizika tenka
Privačiam subjektui
ETPT modelio naudojimas, kur visa
nepasiekto sutaupymo rizika tenka
Privačiam subjektui
ETPT modelio naudojimas, kur visa
nepasiekto sutaupymo rizika tenka
Privačiam subjektui
ETPT modelio naudojimas, kur visa
nepasiekto sutaupymo rizika tenka
Privačiam subjektui

1.4.

Projektavimo (planavimo) paslaugų
kaina nukrypsta nuo planuotos

Didelė

Mažas

X

1.5.

Projektavimo paslaugų trukmė
nukrypsta nuo planuotos

Didelė

Mažas

X

Maža

Mažas

Maža

Mažas

Vidutinė

Vidutinis

X

Sutartinės priemonės, leidžiančios pratęsti
įsipareigojimų įvykdymo terminą.

Vidutinė

Didelis

X

Sutartinės priemonės, leidžiančios pratęsti
įsipareigojimų įvykdymo terminą.

Vidutinė

Mažas

X

Sutartinės priemonės, leidžiančios pratęsti
įsipareigojimų įvykdymo terminą.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Viešojo sektoriaus subjektas (VS)
PS atrankos metu neatskleidė
žemės sklypo (-ų) valdymo,
naudojimo ir disponavimo
apribojimų
Neįvertinami apribojimai dėl
kultūros paveldo apsaugos
reikalavimų
Projektavimui reikalingi dokumentai
nėra prieinami per nustatytą
terminą
Projektavimo etape pakeičiami
nustatyti reikalavimai infrastruktūrai
(įskaitant neesminius pakeitimus)
Kyla ginčai dėl projektavimui
(planavimui) reikalingų dokumentų
kokybės bei turinio

Aktualumas abejotinas. Specialios
priemonės nenumatytos.

X

ETPT modelio naudojimas, kur visa
nepasiekto sutaupymo ir padidėjusių
sąnaudų rizika tenka Privačiam subjektui.

X
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Eil.
Nr.
1.11.
2.

Rizikos pavadinimas
Pasireiškia
nenugalimos
jėgos
aplinkybės
projektavimo
(planavimo) metu
Rangos darbų kokybės rizika

Rizikos
tikimybė

Rizikos
poveikis

Maža

Mažas

KONFIDENCIALU
PROJEKTAS

Rizikos pasidalijimas
Viešasis
Privatus
Bendra
subjektas
subjektas
X

2.1.

Sukeliama žala aplinkai dėl viešojo
sektoriaus nekilnojamo turto būklės
iki jo perdavimo privačiam subjektui

Maža

Vidutinė

X

2.2.

Sukeliama žala aplinkai atliekant
rangos darbus

Maža

Vidutinis

X

2.3.

Rangos darbų kokybė
neužtikrinama dėl nepalankių oro
sąlygų

Vidutinė

Mažas

X

2.4.

Rangos darbų kokybė
neužtikrinama dėl aplinkybių,
susijusių su informacijos, apie
infrastruktūros būklę, disponavimu

Vidutinė

Vidutinis

X

2.5.

Rangos darbų kokybė
neužtikrinama dėl technologinių
procesų organizavimo

Vidutinė

Vidutinis

X

2.6.

Rangos darbų kokybė
neužtikrinama dėl teisės aktais
nustatytų kokybės reikalavimų
pasikeitimo rangos darbų vykdymo
metu

Maža

Didelis

X

2.7.

Rangos darbų kokybė
neužtikrinama dėl žmogiškųjų
išteklių

2.8.

Rangos darbų kokybė
neužtikrinama dėl technologinių
išteklių tinkamumo ir pakankamumo

Didelė

Mažas

X

Vidutinė

Vidutinis

X

Rizikos valdymo priemonės
Sutartinės priemonės, leidžiančios pratęsti
įsipareigojimų įvykdymo terminą.

ETPT modelio naudojimas, kur visa
nepasiekto
sutaupymo,
padidėjusių
sąnaudų bei žalos tretiesiems asmenims
atlyginimo rizika tenka Privačiam subjektui.
ETPT modelio naudojimas, kur visa
nepasiekto
sutaupymo,
padidėjusių
sąnaudų bei žalos tretiesiems asmenims
atlyginimo rizika tenka Privačiam subjektui.
ETPT modelio naudojimas, kur visa
nepasiekto
sutaupymo,
padidėjusių
sąnaudų bei žalos tretiesiems asmenims
atlyginimo rizika tenka Privačiam subjektui.
ETPT modelio naudojimas, kur visa
nepasiekto
sutaupymo,
padidėjusių
sąnaudų bei žalos tretiesiems asmenims
atlyginimo rizika tenka Privačiam subjektui.
ETPT modelio naudojimas, kur visa
nepasiekto
sutaupymo,
padidėjusių
sąnaudų bei žalos tretiesiems asmenims
atlyginimo rizika tenka Privačiam subjektui.
ETPT modelio naudojimas, kur visa
nepasiekto
sutaupymo,
padidėjusių
sąnaudų bei žalos tretiesiems asmenims
atlyginimo rizika tenka Privačiam subjektui.
ETPT modelio naudojimas, kur visa
nepasiekto
sutaupymo,
padidėjusių
sąnaudų bei žalos tretiesiems asmenims
atlyginimo rizika tenka Privačiam subjektui.
ETPT modelio naudojimas, kur visa
nepasiekto
sutaupymo,
padidėjusių
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Eil.
Nr.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.
3.

Rizikos pavadinimas

3.1.

3.2.

3.3.

3.5.

Rizikos
poveikis

Rizikos pasidalijimas
Viešasis
Privatus
Bendra
subjektas
subjektas

Rangos darbų kokybė
neužtikrinama dėl žaliavų,
Vidutinė
Mažas
medžiagų ir mechanizmų
prieinamumo ir kokybės
Paaiškėja iš anksto nežinomi
rangos darbų apribojimai dėl
Maža
Mažas
archeologinių ir kultūros paveldo
apsaugos reikalavimų
Rangos darbų vykdymo etape
pakeičiami reikalavimai rangos
Maža
Didelis
darbų kokybei (įskaitant neesminius
pakeitimus)
Pasireiškia nenugalimos jėgos
aplinkybės rangos darbų vykdymo
Maža
Didelis
metu
Įsigyjamos (pagaminamos) įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto rizika
Sukeliama žala aplinkai, kuriant
įrangą, įrenginius ar kitą ilgalaikį
turtą

3.4.

Rizikos
tikimybė

KONFIDENCIALU
PROJEKTAS

X

X

X

Mažas

X

Įrangos, įrenginių ar kito turto
sukūrimo kokybė neužtikrinama dėl
subrangovų veiksmų.

Vidutinė

Mažas

X

Įrangos, įrenginių ar kito turto
sukūrimo kokybė neužtikrinama dėl
žmogiškųjų išteklių

Didelė

Mažas

X

Maža

Didelis

X

Maža

Vidutinis

X

Įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio
turto gamybos ir tiekimo metu
pakeičiami reikalavimai jų kokybei
(įskaitant neesminius pakeitimus)
Vėluoja įrangos, įrenginių ar kito
ilgalaikio turto įsigijimas

sąnaudų bei žalos tretiesiems asmenims
atlyginimo rizika tenka Privačiam subjektui.
ETPT modelio naudojimas, kur visa
nepasiekto
sutaupymo,
padidėjusių
sąnaudų bei žalos tretiesiems asmenims
atlyginimo rizika tenka Privačiam subjektui.
ETPT modelio naudojimas, kur visa
nepasiekto
sutaupymo,
padidėjusių
sąnaudų bei žalos tretiesiems asmenims
atlyginimo rizika tenka Privačiam subjektui.
ETPT modelio naudojimas, kur visa
nepasiekto
sutaupymo,
padidėjusių
sąnaudų bei žalos tretiesiems asmenims
atlyginimo rizika tenka Privačiam subjektui.

X

Maža

Rizikos valdymo priemonės

Sutartinės priemonės, leidžiančios tokias
situacijas spręsti.
ETPT modelio naudojimas, kur visa
nepasiekto
sutaupymo,
padidėjusių
sąnaudų bei žalos tretiesiems asmenims
atlyginimo rizika tenka Privačiam subjektui.
ETPT modelio naudojimas, kur visa
nepasiekto
sutaupymo,
padidėjusių
sąnaudų bei žalos tretiesiems asmenims
atlyginimo rizika tenka Privačiam subjektui.
ETPT modelio naudojimas, kur visa
nepasiekto
sutaupymo,
padidėjusių
sąnaudų bei žalos tretiesiems asmenims
atlyginimo rizika tenka Privačiam subjektui.
ETPT modelio naudojimas, kur visa
nepasiekto
sutaupymo,
padidėjusių
sąnaudų bei žalos tretiesiems asmenims
atlyginimo rizika tenka Privačiam subjektui.
ETPT modelio naudojimas, kur visa
nepasiekto
sutaupymo,
padidėjusių
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Eil.
Nr.

3.6.
4.

Rizikos pavadinimas

Pasireiškia nenugalimos jėgos
aplinkybės kuriant įrangą, įrenginius
ar kitą ilgalaikį turtą

Rizikos
tikimybė

Maža

Rizikos
poveikis

Didelis

KONFIDENCIALU
PROJEKTAS

Rizikos pasidalijimas
Viešasis
Privatus
Bendra
subjektas
subjektas

X

Rizikos valdymo priemonės
sąnaudų bei žalos tretiesiems asmenims
atlyginimo rizika tenka Privačiam subjektui.
ETPT modelio naudojimas, kur visa
nepasiekto
sutaupymo,
padidėjusių
sąnaudų bei žalos tretiesiems asmenims
atlyginimo rizika tenka Privačiam subjektui.

Įsigyjamų Paslaugų rizika

4.1.

Įsigyjamų Paslaugų kokybė
neužtikrinama dėl žmogiškųjų
išteklių kokybės ir prieinamumo

4.2.

Didelė

Mažas

X

Įsigyjamų Paslaugų trukmė
nukrypsta nuo planuotos

Vidutinė

Mažas

X

4.3.

Paslaugų kaina nukrypsta nuo
planuotos

Vidutinė

Mažas

X

4.4.

Paslaugų teikimo metu pakeičiami
nustatyti reikalavimai (įskaitant
neesminius pakeitimus) Paslaugų
kokybei

Vidutinė

Mažas

X

4.5.

Įrangos, įrenginių ar kito turto
sukūrimo kokybė neužtikrinama dėl
subrangovų veiksmų.

Vidutinė

Mažas

X

4.6.

Sukeliama žala aplinkai teikiant
paslaugas, kai už paslaugų teikimą
atsakingas PS

Maža

Mažas

X

4.7.

Paslaugų teikimo kokybė
neužtikrinama dėl infliacijos, kurios
faktinis dydis neatitinka naudoto
finansiniame veiklos modelyje

Vidutinė

Mažas

X

ETPT modelio naudojimas, kur visa
nepasiekto
sutaupymo,
padidėjusių
sąnaudų bei žalos tretiesiems asmenims
atlyginimo rizika tenka Privačiam subjektui.
ETPT modelio naudojimas, kur visa
nepasiekto
sutaupymo,
padidėjusių
sąnaudų bei žalos tretiesiems asmenims
atlyginimo rizika tenka Privačiam subjektui.
ETPT modelio naudojimas, kur visa
nepasiekto
sutaupymo,
padidėjusių
sąnaudų bei žalos tretiesiems asmenims
atlyginimo rizika tenka Privačiam subjektui.
ETPT modelio naudojimas, kur visa
nepasiekto
sutaupymo,
padidėjusių
sąnaudų bei žalos tretiesiems asmenims
atlyginimo rizika tenka Privačiam subjektui.
ETPT modelio naudojimas, kur visa
nepasiekto
sutaupymo,
padidėjusių
sąnaudų bei žalos tretiesiems asmenims
atlyginimo rizika tenka Privačiam subjektui.
ETPT modelio naudojimas, kur visa
nepasiekto
sutaupymo,
padidėjusių
sąnaudų bei žalos tretiesiems asmenims
atlyginimo rizika tenka Privačiam subjektui.
ETPT modelio naudojimas, kur visa
nepasiekto
sutaupymo,
padidėjusių
sąnaudų bei žalos tretiesiems asmenims
atlyginimo rizika tenka Privačiam subjektui.
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Eil.
Nr.

4.8.

4.9.
4.10.
5.

Rizikos pavadinimas
Paslaugų teikimo kokybė
neužtikrinama dėl technologinių
procesų organizavimo
VS paslaugų teikimo metu pakeičia
nustatytus reikalavimus (įskaitant
neesminius pakeitimus)
Pasireiškia nenugalimos jėgos
aplinkybės (Paslaugų teikimo metu)
Finansavimo prieinamumo rizika

Rizikos
tikimybė

Rizikos
poveikis

Vidutinė

Vidutinis

Maža

Didelis

Maža

Didelis

KONFIDENCIALU
PROJEKTAS

Rizikos pasidalijimas
Viešasis
Privatus
Bendra
subjektas
subjektas

Rizikos valdymo priemonės

X

ETPT modelio naudojimas, kur visa
nepasiekto
sutaupymo,
padidėjusių
sąnaudų bei žalos tretiesiems asmenims
atlyginimo rizika tenka Privačiam subjektui.
Sutartinė pareiga tokių reikalavimų nekeisti.

X
X

5.1.

Nuostoliai dėl skirtingų finansavimo
sąnaudų ir veiklos pajamų valiutų

Maža

Mažas

X

5.2.

Finansavimo poreikis pasikeičia dėl
padidėjusių investicijų išlaidų

Vidutinė

Vidutinis

X

5.3.

Pagrindinės paskolos suteikimo
sąlygų įvykdymas

Vidutinė

Vidutinis

X

5.4.

Pasikeičia pagrindinės paskolos
tarpbankinių paskolų palūkanų
norma.

Didelė

Mažas

X

5.5.

Finansavimo poreikis pasikeičia dėl
pridėtinės vertės mokesčio tarifo
pasikeitimo

Maža

Mažas

X

5.6.

Finansavimo poreikis pasikeičia dėl
bet kurio mokesčio išskyrus
pridėtinės vertės mokestį ar
rinkliavos tarifo pasikeitimo iki
VPSP sutarties įsigaliojimo

Maža

Mažas

X

Sutartinės priemonės
ETPT modelio naudojimas, kur visa
nepasiekto
sutaupymo,
padidėjusių
sąnaudų bei žalos tretiesiems asmenims
atlyginimo rizika tenka Privačiam subjektui.
ETPT modelio naudojimas, kur visa
nepasiekto
sutaupymo,
padidėjusių
sąnaudų bei žalos tretiesiems asmenims
atlyginimo rizika tenka Privačiam subjektui.
ETPT modelio naudojimas, kur visa
nepasiekto
sutaupymo,
padidėjusių
sąnaudų bei žalos tretiesiems asmenims
atlyginimo rizika tenka Privačiam subjektui.
ETPT modelio naudojimas, kur visa
nepasiekto
sutaupymo,
padidėjusių
sąnaudų bei žalos tretiesiems asmenims
atlyginimo rizika tenka Privačiam subjektui.
ETPT modelio naudojimas, kur visa
nepasiekto
sutaupymo,
padidėjusių
sąnaudų bei žalos tretiesiems asmenims
atlyginimo rizika tenka Privačiam subjektui.
ETPT modelio naudojimas, kur visa
nepasiekto
sutaupymo,
padidėjusių
sąnaudų bei žalos tretiesiems asmenims
atlyginimo rizika tenka Privačiam subjektui.
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Eil.
Nr.

Rizikos pavadinimas

5.7.

Finansavimo poreikis pasikeičia dėl
subrangovų veiksmų ar neveikimo

6.
6.1.
6.2.

Rizikos
tikimybė
Maža

Rizikos
poveikis

KONFIDENCIALU
PROJEKTAS

Rizikos pasidalijimas
Viešasis
Privatus
Bendra
subjektas
subjektas

Rizikos valdymo priemonės

X

ETPT modelio naudojimas, kur visa
nepasiekto
sutaupymo,
padidėjusių
sąnaudų bei žalos tretiesiems asmenims
atlyginimo rizika tenka Privačiam subjektui.

Mažas

Rinkai pateikiamų produktų (paslaugų, prekių) tinkamumo rizika
Pakeičiami nustatyti kokybės
Maža
Didelis
reikalavimai paslaugoms
Pasikeičia teisės aktai,
reglamentuojantys teikiamas
Maža
Didelis
Paslaugas

6.3.

Nėra gauti reikalingi leidimai
(licencijos)

Maža

Mažas

X

6.4.

Žmogiškųjų išteklių kvalifikacija ir
kompetencija nėra tinkama

Didelė

Mažas

X

6.5.

Naudojamos netinkamos
technologijos

Maža

Didelis

X

6.6.

Naudojamos netinkamos žaliavos ir
medžiagos

Vidutinė

Mažas

X

6.7.

Sukeliama žala aplinkai teikiant
paslaugas

Maža

Vidutinis

X

Maža

Didelis

Vidutinė

Mažas

6.8.
7.
7.1.

Pasireiškia nenugalimos jėgos
aplinkybės (Paslaugų teikimo metu)
Paklausos rinkoje rizika
Vėluojama pradėti teikti paslaugas,
realizuoti rinkoje prekes ar
produktus

X

Sutarties sąlygų keitimo bendrosios
nuostatos.

X

Sutarties sąlygų keitimo bendrosios
nuostatos
ETPT modelio naudojimas, kur visa
nepasiekto
sutaupymo,
padidėjusių
sąnaudų bei žalos tretiesiems asmenims
atlyginimo rizika tenka Privačiam subjektui.
ETPT modelio naudojimas, kur visa
nepasiekto
sutaupymo,
padidėjusių
sąnaudų bei žalos tretiesiems asmenims
atlyginimo rizika tenka Privačiam subjektui.
ETPT modelio naudojimas, kur visa
nepasiekto
sutaupymo,
padidėjusių
sąnaudų bei žalos tretiesiems asmenims
atlyginimo rizika tenka Privačiam subjektui.
ETPT modelio naudojimas, kur visa
nepasiekto
sutaupymo,
padidėjusių
sąnaudų bei žalos tretiesiems asmenims
atlyginimo rizika tenka Privačiam subjektui.
ETPT modelio naudojimas, kur visa
nepasiekto
sutaupymo,
padidėjusių
sąnaudų bei žalos tretiesiems asmenims
atlyginimo rizika tenka Privačiam subjektui.

X

X

Sutartinės priemonės
ETPT modelio naudojimas, kur visa
nepasiekto
sutaupymo,
padidėjusių
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Eil.
Nr.

Rizikos pavadinimas

7.2.
7.3.

Pakeičiama kainodara
Pasikeičia demografiniai veiksniai

7.4.

Senėja technologijos

7.5.
8.

Pasireiškia nenugalimos jėgos
aplinkybės (Paslaugų teikimo metu)
Turto likutinės vertės rizika

Rizikos
tikimybė

Rizikos
poveikis

Maža
Didelė

Vidutinis
Mažas

Vidutinė

Mažas

Maža

Didelis

KONFIDENCIALU
PROJEKTAS

Rizikos pasidalijimas
Viešasis
Privatus
Bendra
subjektas
subjektas

sąnaudų bei žalos tretiesiems asmenims
atlyginimo rizika tenka Privačiam subjektui.
Rizika valdoma prisiėmimo būdu.
Rizika valdoma prisiėmimo būdu.
ETPT modelio naudojimas, kur visa
nepasiekto
sutaupymo,
padidėjusių
sąnaudų bei žalos tretiesiems asmenims
atlyginimo rizika tenka Privačiam subjektui.

X
X
X

X

8.1.

Nukrypstama nuo infrastruktūros
būklės palaikymo plano

Vidutinė

Vidutinis

X

8.2.

Netiksliai suplanuotos
infrastruktūros būklės palaikymo
išlaidos

Maža

Vidutinis

X

8.3.

Informacijos trūkumas apie turto
naudojimą per ataskaitinį laikotarpį

Maža

Vidutinis

X

8.4.

Nustatyti perduodamo/grąžinamo
turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo teisių apribojimai dėl
sandorių su trečiosiomis šalimis

Maža

Vidutinis

X

Rizikos valdymo priemonės

Sutartinės priemonės
ETPT modelio naudojimas, kur visa
nepasiekto
sutaupymo,
padidėjusių
sąnaudų bei žalos tretiesiems asmenims
atlyginimo rizika tenka Privačiam subjektui.
ETPT modelio naudojimas, kur visa
nepasiekto
sutaupymo,
padidėjusių
sąnaudų bei žalos tretiesiems asmenims
atlyginimo rizika tenka Privačiam subjektui.
ETPT modelio naudojimas, kur visa
nepasiekto
sutaupymo,
padidėjusių
sąnaudų bei žalos tretiesiems asmenims
atlyginimo rizika tenka Privačiam subjektui.
ETPT modelio naudojimas, kur visa
nepasiekto
sutaupymo,
padidėjusių
sąnaudų bei žalos tretiesiems asmenims
atlyginimo rizika tenka Privačiam subjektui.

Šaltinis: autorių analizė, remiantis CPVA pateikiamu rizikų sąrašu.
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7. PROJEKTO VYKDYMO PLANAS
7.1.

Projekto trukmė ir etapai

Projektą numatoma įgyvendinti VPSP būdu, viešojo konkurso būdu parenkant privatų
partnerį, kuris bus atsakingas už Projekto veiklų įgyvendinimą. Numatomi Projekto
įgyvendinimo etapai bei jų trukmės pateikiamos Lentelėje 35.
Lentelė 35. Projekto vykdymo etapai
Eil.
Nr.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

7.2.

Veikla
Privataus subjekto (partnerio)
atrankos konkurso dokumentų
parengimas ir suderinimas su
atsakingomis institucijomis
Privataus subjekto (partnerio)
atrankos konkurso organizavimas
bei sutarties pasirašymas
Techninio projekto parengimas
Techninio projekto ekspertizės
vykdymas
Rangos darbų atlikimas
Infrastruktūros eksploatavimas,
administravimas ir priežiūra
VPSP sutarties įgyvendinimo
stebėsena bei kontrolė

Atsakingas

Numatomi veiklos terminai
Trukmė

Pradžia

Pabaiga

3 mėnesiai

2017.10

2017.12

12 mėnesių

2018.01

2018.12

6 mėnesiai

2019.01

2019.06

2 mėnesiai

2019.07

2019.08

Projekto
komanda

Privatus
subjektas
(partneris
Projekto
komanda

18 mėnesių
VPSP sutarties
galiojimo laikotarpiu
VPSP sutarties
galiojimo laikotarpiu

2019.09
2021.02
VPSP sutarties galiojimo
laikotarpiu
VPSP sutarties galiojimo
laikotarpiu

Projekto vieta

Projekto vieta – Savivaldybės teritorija (gatvės). Projekto teritorinės ribos apibrėžtos bei jų
pasirinkimo argumentai nurodyti skyrelyje 2.3.2.

7.3.

Projekto komanda

Įgyvendinant Projektą planuojama suburti Projekto komandą ir paskirti šiuos asmenis iš
Projekto vykdytojo organizacijos – Savivaldybės administracijos (žr. 36 lentelę):
Lentelė 36. Projekto vykdymo struktūra ir komanda
Pozicija

Priskirtas asmuo

Projekto
savininkas
ir kokybės
vadovas

Tomas
Jukna,
Panevėžio
miesto
savivaldybės
administracijos
direktoriaus
pavaduotojas

Projekto
vadovas

Arvydas Šatas, Panevėžio
miesto
savivaldybės
administracijos
Miesto
infrastruktūros
skyriaus
vyriausiasis specialistas

Su Projekto įgyvendinimu susijusios funkcijos bei
atsakomybės
 Projekto formalizavimas, įskaitant tikslų, uždavinių,
biudžeto, darbų grafikų patvirtinimą;
 finansinių, organizacinių bei žmogiškųjų išteklių
reikalingų Projekto įgyvendinimui užtikrinimas;
 Projekto kokybės bei Projekto vadovo darbų kontrolė;
 Projekto komandos motyvavimas ir palaikymas.
Atsakingas už bendrą Projekto įgyvendinimo veiklų
valdymą ir kontrolę. Funkcijos bei atsakomybės apima:
 Projekto įgyvendinimo valdymą, stebėseną ir kontrolę;
 vadovavimą Projekto komandai;
 projekto veiklų organizavimą, planavimą, įgyvendinimo
užtikrinimą;
 bendradarbiavimą su suinteresuotomis šalimis,
Savivaldybės atstovais, tarybos nariais;
 informacijos projekto įgyvendinimo ataskaitos rengimui
pateikimas;
 Projekto įgyvendinimo eigos kontrolė;
 Projekto pasiekimų kontrolė;
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Projekto
komanda

Ekspertai

7.4.

Investicijų bei finansinės ir
ekonominės srities ekspertė Lina Bareikienė, Panevėžio
miesto
savivaldybės
administracijos
Strateginio
planavimo,
investicijų
ir
biudžeto skyriaus Investicijų
projektų poskyrio vedėja
Teisės ekspertas – Karolina
Grubinskienė,
Panevėžio
miesto
savivaldybės
administracijos
Teisės
ir
viešosios tvarkos skyriaus
vyriausioji specialistė
Sutarčių valdymo ekspertė Jolanta Valužienė, Panevėžio
miesto
savivaldybės
administracijos Viešųjų pirkimų
skyriaus vedėja
Atskirų klausimų sprendimui ar
projektinių veiklų vykdymui gali
būti pasitelkiami vidiniai ir (ar)
išorės ekspertai (pvz. finansų,
teisės ar technologijų sričių
specialistai ir kt.).

KONFIDENCIALU
PROJEKTAS

 finansavimo ir administravimo sutarties vykdymo
kontrolė;
 operatyvinių
klausimų,
susijusių
su
projekto
įgyvendinimu, sprendimas;
 dokumentų, susijusių su projekto įgyvendinimu,
rinkimas ir saugojimas;
 teisės aktų, susijusių su funkcijų atlikimu ir projekto
įgyvendinimu analizė;
 Projekto tęstinumo ir projekto metu įgyto turto
naudojimo pagal paskirtį užtikrinimas.
Projekto komandos nariai atsakingi už Projekto vadovo
nurodymų bei jų atsakomybių sričiai priskirtinų projektinių
veiklų vykdymą, darbų vykdymo grafiko laikymąsi.

Konsultavimas ir (ar) priskirtų projektinių veiklų vykdymas
pagal kompetencijos sritį.

Projekto prielaidos ir tęstinumas

Savalaikiam projekto veiklų įvykdymui pagal numatomą projekto veiklų planą turės būti
įgyvendintos šios prielaidos:
1. Privataus subjekto (partnerio) atrankos konkurso organizavimas ir VPSP sutarties su
pasirinktu partneriu pasirašymas numatytais terminais. Perkančioji organizacija
atsakinga už savalaikį viešojo konkurso paskelbimą, vykdymą, savalaikį atsakymų
pateikimą suinteresuotiems dalyviams. Numatoma, kad viešojo pirkimo metu
perkančiosios organizacijos ir pagal poreikį pasitelktų išorinių ekspertų gebėjimų užteks,
kad pirkimas ir rangovo parinkimas būtų atliktas per numatytus 11 mėnesių.
2. Privataus subjekto (partnerio) su pakankamais techniniais gebėjimais ir patirtimi
parinkimas. Viešojo pirkimo dokumentuose nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai
užtikrins, kad bus pasirinktas privatus partneris su panašių projektų įgyvendinimo
patirtimi ir reikiamais žmogiškaisiais, finansiniais ir organizaciniais ištekliais. Perkančioji
organizacija bus atsakinga už tinkamo partnerio parinkimą.
3. Projektavimo darbų savalaikis vykdymas. Numatoma, kad viešajam pirkimui bus
parengta visa reikalinga dokumentacija ir reikalavimai, pagal kuriuos parinktas privatus
partneris iš karto po sutarties pasirašymo galės pradėti projektavimo darbus.
4. Projekto ekspertizės savalaikis vykdymas. Numatoma, kad parinktas patyręs privatus
partneris sugebės parengti techninį projektą, kuriam atliekama ekspertizė neužtruks
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ilgiau nei 1 mėnesį ir po ekspertizės nebus gauta esminių pastabų, dėl kurių reikės
papildomai skirti laiko techninio projekto koregavimui.
5. Rangos (gatvių apšvietimo modernizavimo) darbų savalaikis vykdymas. Numatyta, kad
numatyti gatvių apšvietimo modernizavimo darbai užtruks 12 mėnesių. Pagal panašių
projektų įgyvendinimo patirtį tokia darbų trukmė yra pakankama, kad būtų įgyvendintos
numatytos modernizavimo priemonės. Numatoma, kad parinktas privatus partneris
turės patirties atliekant numatytus modernizavimo darbus, darbai bus vykdomi
kokybiškai ir techninės priežiūros metu nebus nustatomi pažeidimai, dėl kurių
koregavimo galėtų užtrukti modernizavimo darbų pridavimas.
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1:

ALTERNATYVŲ

ANALIZĖS
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SKAIČIAVIMŲ

Alternatyvų analizės skaičiavimuose naudojamos prielaidos dėl keičiamų infrastruktūros
elementų įkainių remiasi inžinerinių konsultacijų bendrovės „GMS Studio Associato“ atlikta
rinkos kainų analize bei preliminariais neįpareigojančiais pasiūlymais (žr. Priedas Nr. 2).
Žemiau pateikiamos elementų vienetų kainos, įskaitant įrengimo sąnaudas.
Eil.
Nr.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
7.
8.
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Veikla
Šviestuvų keitimas (LED) diegimas
LED 76 W 4000 K
LED 63 W 4000 K
LED 44 W 4000 K
LED 29 W 4000 K
LED 148 W 4000 K
LED 118 W 4000 K
LED 75 W 4000 K
LED 29 W 4000 K
LED 15 W 4000 K
LED 21 W 3000 K
Atramų keitimas
Gelžbetoninės atramos išmontavimas ir
naujos atramos sumontavimas
Metalinės atramos išmontavimas ir naujos
atramos sumontavimas
Valdymo spintų keitimas
Modernizuotų valdymo spintų keitimas
linijinio temdymo pritaikymui
Senų valdymo spintų keitimas linijinio
temdymo pritaikymui
Modernizuotų valdymo spintų keitimas
„Point to point“ pritaikymui
Senų valdymo spintų keitimas „Point to
point“ pritaikymui
Modernizuotų valdymo spintų keitimas
savaiminio temdymo šviestuvų pritaikymui
Senų valdymo spintų keitimas savaiminio
temdymo šviestuvų pritaikymui
Valdymo sistemos diegimas
Jutiklių įrengimas
LED modulių diegimas
Iš jų, miesto centre
Iš jų, už miesto centro ribų
Elektros kabelių tiesimas (100 m)
Operatoriaus mokestis 1 valdymo punktui
per metus

Vieneto kaina (EUR be PVM
įskaitant įrengimą)
Alternatyva Nr.
0
I
II
III

Naudingas
tarnavimo
laikotarpis
(metai)

Likutinė
vertė
(EUR)

-

335
290
281
281
356
350
293
281
278
278

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-

650

20

0

-

650

20

0

-

1.647

1.647

-

20

0

-

3.300

3.300

-

20

0

-

-

-

1.647

20

0

-

-

-

3.300

20

0

-

-

-

1.647

20

0

-

-

-

3.300

20

0

-

81

203
50
130
1.907

130

20
20
20
20
20
20

0
0
0
0
0
0

-

60

-

60

-

-

20
-

130
5

Rodiklis

Matavimo vnt.

Įrenginių galia
Faktinė metinė įrenginių naudojimo trukmė
Metinė įrenginių naudojimo trukmė pagal teisės aktuose
numatytus galiojančius reikalavimus
Faktinis elektros energijos suvartojimas per metus
Skaičiuojamasis elektros energijos suvartojimas per
metus
Elektros energijos kaina
Standartinis PVM tarifas
Faktinis elektros energijos suvartojimas per metus
Skaičiuojamasis elektros energijos suvartojimas per
metus

kW
valandos per metus

Alternatyva Nr.
0
I
II
III
752
257
2.841
2 841

valandos per metus

3.984

3.984

MWh/metus

2.136

1.025

MWh/metus

2.996

1.025

EUR/kWh be PVM
%
EUR/metus su PVM

0,089
21%
230.012
110.337

EUR/metus su PVM

322.535

110.337
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PRIEDAS NR. 2: KOMERCINIAI PASIŪLYMAI
Pridedami atskiru dokumentu.
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PRIEDAS NR. 3: ELASTINGUMO ANALIZĖS REZULTATAI
-25%

-20%

Alternatyvos Nr. 3 FGDV(I) reikšmė, pakeitus kintamojo reikšmę nurodytu dydžiu (mln. EUR)
-15%
-10%
-5%
-3%
-1%
0%
1%
3%
5%
10%

15%

20%

25%

323,019

241,661

163,038

87,053

13,612

-15,072

-43,369

-57,374

-71,285

-98,825

-125,994

-192,331

-256,464

-318,471

-378,426

Finansinė diskonto
norma

Alternatyvos
Nr. 3 FGDV(I)
Reikšmė,
EUR

Įranga, įrenginiai ir
kitas ilgalaikis turtas

Reikšmė,
EUR

910,212

716,694

523,177

329,661

136,143

58,736

-18,671

-57,374

-96,078

173,485

250,892

444,410

637,926

831,444

1,024,961

Reikšmė,
EUR

-972,183

-654,173

-500,102

-349,294

-201,727

-201,727

-57,374

-57,374

-57,374

-57,374

-57,374

-57,374

-57,374

-57,374

-57,374

-442,527

-365,496

-288,467

-211,436

-134,406

-103,595

-72,782

-57,374

-41,970

-11,157

19,654

96,685

173,715

250,746

327,777

-663,125

-541,975

-420,825

-299,677

-178,525

-130,066

-81,605

-57,374

-33,146

15,315

63,773

184,923

306,074

427,223

548,375

-972,183

-654,173

-500,102

-349,294

-201,727

-201,727

-57,374

-57,374

-57,374

-57,374

-57,374

-57,374

-57,374

-57,374

-57,374

Kintamasis

Projektavimo,
techninės priežiūros ir
kitos su investicijomis į
ilgalaikį turtą (A.1.A.4.) susijusios
paslaugos
Elektros energijos
išlaidos
Infrastruktūros būklės
palaikymo išlaidos
Projekto ataskaitinis
laikotarpis

Kintamasis
Įranga, įrenginiai ir
kitas ilgalaikis turtas
Projektavimo,
techninės priežiūros ir
kitos su investicijomis į
ilgalaikį turtą (A.1.A.4.) susijusios
paslaugos
Elektros energijos
išlaidos
Infrastruktūros būklės
palaikymo išlaidos
Projekto ataskaitinis
laikotarpis

Reikšmė,
EUR
Reikšmė,
EUR
Reikšmė,
EUR
Alternatyvo
s Nr. 3
FVGN(I)

Alternatyvos Nr. 3 FVGN(I) reikšmė, pakeitus kintamojo reikšmę nurodytu dydžiu (%)
-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

-3%

-1%

0%

1%

3%

5%

10%

15%

20%

25%

Reikšmė, %

7.20%

6.40%

5.67%

5.01%

4.40%

4.17%

3.95%

3.84%

3.73%

3.52%

3.32%

2.83%

2.38%

1.95%

1.55%

Reikšmė, %

3.90%

3.89%

3.88%

3.86%

3.85%

3.85%

3.84%

3.84%

3.84%

3.83%

3.82%

3.81%

3.80%

3.79%

3.77%

Reikšmė, %

2.72%

2.95%

3.17%

3.40%

3.62%

3.71%

3.79%

3.84%

3.88%

3.97%

4.06%

4.27%

4.48%

4.70%

4.91%

Reikšmė, %

2.05%

2.42%

2.78%

3.14%

3.49%

3.63%

3.77%

3.84%

3.91%

4.04%

4.18%

4.52%

4.85%

5.18%

5.50%

Reikšmė, %

-0.04%

1.65%

2.32%

2.89%

3.40%

3.40%

3.84%

3.84%

3.84%

3.84%

3.84%

3.84%

3.84%

3.84%

3.84%
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Alternatyvos Nr. 3 EGDV reikšmė, pakeitus kintamojo reikšmę nurodytu dydžiu (mln. EUR)
-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

-3%

-1%

0%

1%

3%

5%

10%

15%

20%

25%

26,410,530

30,327,346

32,264,360

34,187,424

36,096,766

36,096,766

37,996,639

37,996,639

37,996,639

37,996,639

37,996,639

37,996,639

37,996,639

37,996,639

37,996,639

44,492,036

43,089,708

41,741,331

40,444,520

39,197,009

38,711,321

38,233,041

37,996,639

37,762,039

37,298,186

36,841,357

35,729,210

34,658,335

33,626,961

32,633,401

38,724,687

38,579,078

38,433,468

38,287,858

38,142,248

38,084,005

38,025,761

37,996,639

37,967,517

37,909,273

37,851,029

37,705,419

37,559,810

37,414,200

37,268,590

38,015,310

38,011,575

38,007,841

38,004,107

38,000,373

37,998,879

37,997,386

37,996,639

37,995,892

37,994,398

37,992,905

37,989,170

37,985,436

37,981,702

37,977,968

37,713,110

37,769,816

37,826,522

37,883,227

37,939,933

37,962,615

37,985,298

37,996,639

38,007,980

38,030,662

38,053,344

38,110,050

38,166,756

38,223,462

38,280,167

37,588,262

37,669,938

37,751,613

37,833,288

37,914,963

37,947,634

37,980,304

37,996,639

38,012,974

38,045,644

38,078,314

38,159,989

38,241,665

38,323,340

38,405,015

Reikšmė,
EUR

37,892,485

37,913,315

37,934,147

37,954,976

37,975,807

37,984,138

37,992,471

37,996,639

38,000,804

38,009,137

38,017,468

38,038,298

38,059,129

38,079,960

38,100,790

Pastatų energetinių
charakteristikų pagerėjimas

Reikšmė,
EUR

37,738,315

37,789,980

37,841,645

37,893,309

37,944,973

37,965,639

37,986,305

37,996,639

38,006,971

38,027,636

38,048,303

38,099,966

38,151,631

38,203,296

38,254,961

Nelaimingų atsitikimų
sumažėjimas (žūtis)
Nelaimingų atsitikimų
sumažėjimas (sunkus
sužalojimas)

Reikšmė,
EUR

35,645,781

36,115,954

36,586,125

37,056,295

37,526,466

37,714,535

37,902,603

37,996,639

38,090,672

38,278,741

38,466,808

38,936,980

39,407,152

39,877,323

40,347,492

Reikšmė,
EUR

31,145,401

32,515,647

33,885,894

35,256,143

36,626,391

37,174,490

37,722,589

37,996,639

38,270,686

38,818,786

39,366,886

40,737,133

42,107,380

43,477,628

44,847,876

Projekto ataskaitinis laikotarpis
Socialinė diskonto norma
Įranga, įrenginiai ir kitas
ilgalaikis turtas
Projektavimo, techninės
priežiūros ir kitos su
investicijomis į ilgalaikį turtą
(A.1.-A.4.) susijusios paslaugos
Elektros energijos išlaidos
Infrastruktūros būklės
palaikymo išlaidos
Anglies dioksido (kaip šiltnamio
efektą sukeliančių dujų)
emisijos sumažėjimas

Reikšmė,
EUR
Reikšmė,
EUR
Reikšmė,
EUR
Reikšmė,
EUR
Reikšmė,
EUR
Reikšmė,
EUR
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Kintamasis

Alternatyvos Nr. 3 EVGN reikšmė, pakeitus kintamojo reikšmę nurodytu dydžiu (%)

Alternatyvos Nr. 3 EVGN
-25%

-20%

-15%

-10%

Panevėžio
sistemos
modernizavimo
investicijų
projektas
Projekto ataskaitinis
laikotarpisgatvių apšvietimo
Reikšmė,
%
88.59%
88.60%
88.61%
88.61%
Galutinė ataskaita

-5%

-3%

-1%

0%

1%

3%

5%

10%

15%

20%

25%

88.61%

88.61%

88.61%

88.61%

88.61%

88.61%

88.61%

88.61%

88.61%

87.91%

86.56%

85.24%

82.14%

79.27%

76.61%

74.13%

Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas

Reikšmė, %

110.87%

105.51%

100.66%

96.27%

KONFIDENCIALU
88.61%
88.61%
88.61%
PROJEKTAS
92.27%
90.77%
89.32%

Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su
investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios
paslaugos

Reikšmė, %

89.41%

89.25%

89.09%

88.93%

88.77%

88.70%

88.64%

88.61%

88.58%

88.51%

88.45%

88.29%

88.14%

87.98%

87.83%

Elektros energijos išlaidos

Reikšmė, %

87.97%

88.10%

88.23%

88.35%

88.48%

88.53%

88.58%

88.61%

88.63%

88.68%

88.74%

88.86%

88.99%

89.12%

89.24%

Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos

Reikšmė, %

86.92%

87.25%

87.59%

87.93%

88.27%

88.40%

88.54%

88.61%

88.68%

88.81%

88.95%

89.30%

89.64%

89.99%

90.34%

Anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių
dujų) emisijos sumažėjimas

Reikšmė, %

88.45%

88.48%

88.51%

88.55%

88.58%

88.59%

88.60%

88.61%

88.61%

88.63%

88.64%

88.67%

88.70%

88.73%

88.77%

Pastatų energetinių charakteristikų pagerėjimas

Reikšmė, %

88.15%

88.24%

88.33%

88.42%

88.52%

88.55%

88.59%

88.61%

88.63%

88.66%

88.70%

88.79%

88.88%

88.98%

89.07%

Nelaimingų atsitikimų sumažėjimas (žūtis)

Reikšmė, %

82.79%

83.97%

85.14%

86.30%

87.46%

87.92%

88.38%

88.61%

88.84%

89.30%

89.75%

90.89%

92.02%

93.15%

94.27%

Nelaimingų atsitikimų sumažėjimas (sunkus
sužalojimas)

Reikšmė, %

78.72%

80.74%

82.74%

84.71%

86.67%

87.45%

88.22%

88.61%

88.99%

89.76%

90.53%

92.43%

94.32%

96.19%

98.04%
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