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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 29

punktu, Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 152 straipsnio 9 dalimi ir Viešojo ir privataus

sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos

Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1480 „Dėl viešojo ir privataus sektorių

partnerystės“, 28 punktu, atsižvelgdama į VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA)

2022 m. birželio 27 d. raštu Nr. 2022/2-3039 „Dėl investicijų projektų vertinimo“ pateiktą Viešojo ir

privataus sektorių partnerystės projekto „Lopšelio-darželio „Eglutė“ modernizavimas energijos

taupymo tiekėjo pagrindu“ įgyvendinimo išvadą dėl projekto partnerystės socialinės ekonominės

naudos bei Anykščių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2022 m. liepos 15 d. raštu

Nr. SD-43 (2.4. E) „Dėl tikslingumo projektus „Lopšelio-darželio „Eglutė“ modernizavimas

energijos taupymo tiekėjo pagrindu“ ir „Lopšelio-darželio „Žilvitis“ modernizavimas energijos

taupymo tiekėjo pagrindu“ įgyvendinti valdžios ir privataus subjekto partnerystės būdu išvados

pateikimo“ pateiktą išvadą Nr. KTA-4 „Dėl tikslingumo projektus „Lopšelio-darželio „Eglutė“

modernizavimas energijos taupymo tiekėjo pagrindu“ ir „Lopšelio-darželio „Žilvitis“

modernizavimas energijos taupymo tiekėjo pagrindu“ įgyvendinti valdžios ir privataus subjekto

partnerystės būdu“, Anykščių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti tikslingumui projektą „Lopšelio-darželio „Eglutė“ modernizavimas energijos

taupymo tiekėjo pagrindu“ (toliau – Projektas) įgyvendinti viešojo ir privataus sektorių partnerystės

(toliau – VPSP) būdu šiomis sąlygomis:

1.1. Projektą įgyvendinanti institucija – Anykščių rajono savivaldybės administracija;

1.2. Projekto tikslas – pagerinti Anykščių rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo

paslaugų kokybę, užtikrinant energetiškai efektyvią bei higienos normų ir esminius statinio

reikalavimus atitinkančią infrastruktūrą;
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1.3. Projektui taikomas VPSP būdas – valdžios ir privataus subjektų partnerystė (toliau –

VžPP);

1.4. VPSP sutarties laikotarpis – 12 metų;

1.5. Privačiam subjektui perduodamos vykdyti veiklos:

1.5.1.  Projektavimo paslaugos;

1.5.2. Rangos darbai, siekiant kad pastato energinio naudingumo klasė po modernizavimo

darbų būtų ne žemesnė, kaip „C“;

1.5.3.  Pastato modernizuotų elementų priežiūros paslaugos.

1.6. Didžiausi savivaldybės turtiniai įsipareigojimai privačiam subjektui, kurie

apskaičiuojami grynąja dabartine verte (toliau – GDV), įvertinant investicijų projekto rizikos vertę

(privačiam subjektui perduodamų veiklų vykdymo išlaidos, kartu su šių veiklų vykdymu susijusiomis

rizikomis – 1 715 328,00 Eur (vienas milijonas septyni šimtai penkiolika tūkstančių trys šimtai

dvidešimt aštuoni eurai), įskaitant pridėtinės vertės mokestį.

2. Įgalioti Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti VPSP sutartį su

privačiu subjektu, konkurso laimėtoju, ir atlikti kitus būtinus veiksmus, susijusius su Projekto

įgyvendinimu.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Anykščių rajono savivaldybės tarybai

(J. Biliūno g. 23, 29111, Anykščiai) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta

tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g.

62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos

įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams

(Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo

nustatyta tvarka.
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