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Rekomendacijų priedas Nr. 1 

 

VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ PARTNERYSTĖS (VPSP) 

KLAUSIMYNAS 

 
Bendrieji duomenys 

 
Turtiniai klausimai 

 
Projekto įgyvendinimo sritys ir apimtis 

 
VPSP tikslingumo kriterijai 

 Duomenys apie partnerystės projekto patrauklumą rinkai 
bei pirkimo būdus 

 Duomenys apie asmenis, atsakingus už partnerystės 
projekto įgyvendinimą 

 Partnerystės projektą įgyvendinančios institucijos 
deklaracija 

http://www.esparama.lt/
http://www.ppplietuva.lt/
http://www.cpva.lt/


A. BENDRIEJI DUOMENYS 

 

A B DC F GE
 

1. Ar parengtas investicijų projektas? 

☒ 

☐ 

taip 
ne, parengta SNA skaičiuoklė 

2. Ar IP, planuojamas įgyvendinti VPSP būdu, atitinka viešojo ir privataus sektorių partnerystės požymius? 

☒ 

☐ 

taip 
ne 

3. Kokios VPSP taikymo priežastys? 

2019 10 30 buvo parengtas Kauno miesto pramogų ir sporto rūmų „Žalgirio“ Arenos rekonstravimo projektas, kuriuo suprojektuotas 18 400 m2 
priestatas, talpinantis daugiafunkcę vandens sporto erdvę, bei statinio sąmata. 
2020 07 09 tarp Kauno miesto savivaldybės administracijos bei UAB Conresta buvo sudaryta Rangos sutartis Nr. 2020-07-09 Nr. SR-517, kuria 
susitarta pastatyti Techniniame projekte suprojektuotą vandens sporto centrą, sutarties vertė 25 799 999,99 EUR su PVM. 2021 01 26 buvo 
pasirašytas sutarties pakeitimas, kuriuo darbų apimtis patikslinta papildomai 219 170,45 EUR sumai. 
Projektu sprendžiama problema – Neužtikrintas Daugiafunkcio sveikatinimo ir laisvalaikio centro valdymas ir priežiūra. 
Projekto tikslas – gerinti Kauno miesto savivaldybės sveikatinimo paslaugų kokybę ir didinti sporto infrastruktūros prieinamumą užtikrinant sėkmingą 
Daugiafunkcio sveikatinimo ir laisvalaikio centro valdymą ir priežiūrą. 
Projekto uždavinys – užtikrinti Daugiafunkcio sveikatinimo ir laisvalaikio centro įveiklinimą, valdymą ir priežiūrą. 
Išanalizavus Projekto įgyvendinimo alternatyvius teisinius modelius, teisinę aplinką buvo atliktas viešojo ir privataus sektorių partnerystės (koncesija / 
valdžios ir privataus subjektų partnerystė) tinkamumo Projektui vertinimas. Siūlomas Projekto įgyvendinimo modelis – Koncesija. 

4. VPSP įgyvendinanti institucija 

☐ 

☒ 

☐ 

centrinės valdžios institucija 
vietos valdžios institucija 
nurodykite, jeigu investicijų projektą įgyvendins daugiau nei viena institucija 

5. Įgyvendinančios institucijos pavadinimas, juridinis statusas/tipas, juridinio asmens kodas 

Kauno miesto savivaldybės administracija, 188764867 

6. Ar investicijų projektas įgyvendinamas, taikant VPSP, yra numatytas galiojančiuose valstybės ir (ar) savivaldybių strateginio planavimo 
dokumentuose? 

☒ Taip, valstybės strateginio planavimo dokumentuose 
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Projektas atitinka Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018−2020 metų strateginio veik los plano, patvirtinto 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. balandžio 27d. įsakymu Nr. V-420, 3 kryptį – „Sudaryti sąlygas darniai kūno kultūros ir sporto 
plėtrai“, darbą – „Ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę sudaryti sąlygas profesionaliai rengti perspektyvius sportininkus“ ir prisideda prie siektinų rodiklių 
reikšmių pasiekimo. 
Plaukimo įgūdžių ugdymas yra išskirtas kaip svarbus Valstybei prioritetas. LR Vyriausybė 2008 m. spalio 22 d. nutarimu Nr. 1094 patvirtino „Vaikų 
mokymo plaukti bendrojo lavinimo mokyklose programą“ , kurios tikslas – sukurti veiksmingą vaikų mokymo plaukti sistemą – sudaryti palankią 
edukacinę ir socialinę aplinką ugdyti jiems gyvybiškai svarbius plaukimo įgūdžius, mokyti juos saugiai elgtis prie vandens, vandenyje ir teikti pagalbą 
kitiems. Programoje taip pat pabrėžiama, kad plaukimas – gyvybiškai svarbus gyvenimo įgūdis, būtina siekti, kad visi Lietuvos vaikai išmoktų plaukti, 
saugiai elgtis vandenyje ir prie vandens. Projekto paslaugos prieinamumo didinimas Kauno mieste tiesiogiai kurtų sąlygas vaikų ir jaunuolių plaukimo 
įgūdžių ugdymui. 

☒ Taip, savivaldybės strateginio planavimo dokumentuose 

Įgyvendindama LR vietos savivaldos jai paskirtas savarankiškąsias ir valstybės perduotas funkcijas, Kauno miesto savivaldybė planuoja savo ilgalaikę, 
vidutinės trukmės ir trumpalaikę veiklą. Šiuo metu savivaldybė įgyvendina Kauno miesto 2016-2022 m. strateginio plėtros plano  bei Kauno miesto 
savivaldybės 2019-2022 metų strateginio veiklos plano  tikslus, uždavinius ir sprendinius, kurie užtikrina miesto socialinius, ekonominius, 
technologinius, aplinkosauginius, inžinerinius ir kitus poreikius.  
Projekto paslauga ir su jos prieinamumo didinimu Kauno mieste susijęs Projektas yra tiesiogiai susijęs tiek su Kauno miesto strateginiais plėtros ir 
veiklos tikslais, tiek su Kauno miesto savivaldybės tiesioginėmis veiklos funkcijomis. Remiantis LR Vietos savivaldos įstatymu , savivaldybė yra 
atsakinga už viešųjų paslaugų teikimą gyventojams. 

☐ Ne, nėra numatytas 

Atsakymą paaiškinkite, tai yra trumpai (iki 1000 simbolių) nurodykite, kada ir kokius veiksmus viešasis subjektas atliks tam, kad investicijų projektas 
įgyvendinamas, taikant VPSP, būtų numatytas atitinkamuose strateginio planavimo dokumentuose. 

7. Planuojama VPSP sutarties trukmė (metais)  
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Nagrinėjamo Projekto ataskaitinis laikotarpis buvo apibrėžtas atsižvelgiant į ekonominės veiklos sektorių (toliau – EVS) ir į ekonomiškai pagrįstą 
Projektu kuriamo ilgalaikio turto eksploatavimo trukmę bei investicijų atsipirkimą. Atsižvelgiant į tai, kad Projektu kuriamo ilgalaikio turto eksploatavimo 
trukmė yra ilga, o sukurtos infrastruktūros naudingo tarnavimo laikas pagal specialistų rekomendacijas iki laikotarpio, kuomet formuojasi poreikis 
Objekto kapitaliniam remontui yra 15 metų, siūlomas Projekto ataskaitinis laikotarpis bei partnerystės sutarties trukmė – 15 metų. 
Pasiruošimas Projekto įgyvendinimui užtruktų apie 9 mėn. 
Rekomenduojama Operatoriui suteikti 3 mėn. laikotarpį investicijoms iki veiklos pradžios, neskaičiuojant Koncesininko mokesčio. 

 
 

8. Planuojamo partnerystės projekto finansiniai rodikliai 

 
 
Koncesininkui fiksuotas koncesijos mokestis nemokamas. 
 
 
 

Maksimalūs viešojo sektoriaus turtiniai įsipareigojimai PP (PVM įtrauktas) 10 498 650 14 085 939 17 924 688

Maksimalūs Viešojo subjekto mokėjimai Privačiam subjektui (PVM įtrauktas) 9 755 368 13 099 939 16 679 389

Prisiimami viešojo sektoriaus turtiniai įsipareigojimai PP (PVM įtrauktas) 743 282 986 000 1 245 299

PP vertė (PVM neįtrauktas) 25 279 600 34 054 556 37 012 779

Tikėtinas skolos dydis viešojo sektoriaus balanse (PVM neįtrauktas) 1 123 688 1 168 635 1 203 694

Tolygūs periodiniai viešojo subjekto mokėjimai GDV Reali reikšmė Nominali reikšmė

?

?
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1. Duomenys apie esamą turtą, tiesiogiai susijusį su planuojamo partnerystės projekto įgyvendinimu 

 

1.1. Jeigu privačiam subjektui numatoma privalomai perduoti esamą turtą, pasirinkite esamo turto tipus ir pateikite informaciją apie turtą. Jei 
esamą turtą sudaro daug atskirų vienetų, informaciją pateikite atskiru priedu 

 Žemės sklypas/ai Nekilnojamasis 
turtas (išskyrus 
žemę) 

Kilnojamasis 
ilgalaikis turtas 

Trumpalaikis 
turtas 

Kitas turtas 

1.1.1. Turto pavadinimas Dalis žemės sklypo Pastatas, inžineriniai 
statiniai 

  Pastato priklausiniai – 
inžinerinė įranga  

1.1.2. Unikalus numeris 4400-5040-5424 Dar neregistruota -  - 

1.1.3. Adresas Karaliaus Mindaugo 
pr. 50 

Karaliaus Mindaugo 
pr. 50 

  Karaliaus Mindaugo pr. 50 

1.1.4. Pagrindinės turto 
charakteristikos (bendrasis 
plotas, užstatymo plotas, 
aukštingumas ir pan.) 

32.8732 ha Bendras plotas 
18 400,9 m,. 
pagrindinis 
plotas10 137 m2, 1 
aukštas su 
antresole, 
Vandentiekio, ūkio - 
buities nuotėkų, 
lietaus nuotėkų 
tinklai 

  Šildymo, vėdinimo ir oro 
kondicionavimo dalis 
Procesų valdymo ir 
automatizavimo dalis 
Įspėjimo apie gaisrą ir 
evakuacijos sistema 
Elektroniniai ryšiai 
Foninio garsinimo sistema 
Švieslentė ir informacijos į ją 
perdavimo sistema 
Apsauginės signalizacijos 
dalis 
Gaisro aptikimo ir 
signalizacijos dalis 
Sporto technologinė dalis 
 

1.1.5. Turto naudojimo paskirtis Visuomeninės 
paskirties 
teritorijos 

Sporto paskirties 
pastatas 

  Sporto paskirties pastato 
priklausiniai 

1.1.6. Kokia teise viešasis 
subjektas valdo, naudoja ir (ar) 
disponuoja turtu 

Nuosavybės teise Nuosavybės teisė Pasirinkite iš sąrašo Pasirinkite iš 
sąrašo 

Nuosavybės teisė 

1.1.7. Kokia teise privačiam 
subjektui planuojama perduoti 
turtą VPSP sutarties galiojimo 
metu 

Nuomos teisė Nuomos teisė Pasirinkite iš sąrašo Pasirinkite iš 
sąrašo 

Nuomos teisė 

1.1.8. Ar viešojo subjekto 
turtinės teisės yra apribotos? 

Ne Ne Pasirinkite iš sąrašo Pasirinkite iš 
sąrašo 

Ne 



B. TURTINIAI KLAUSIMAI 

 

1.1.9. Ar turtas šiuo metu 
naudojamas? 

Taip Ne Pasirinkite iš sąrašo Pasirinkite iš 
sąrašo 

Ne 

1.1.10. Ar privatus subjektas 
bus įpareigojamas investuoti į 
jam perduodamą turtą? 

Ne Taip Pasirinkite iš sąrašo Pasirinkite iš 
sąrašo 

Taip 

1.1.11. Ar šio turto perdavimas 
privačiam subjektui yra 
privaloma planuojamo 
partnerystės projekto 
įgyvendinimo sąlyga? 

Taip Taip Pasirinkite iš sąrašo Pasirinkite iš 
sąrašo 

Taip 

1.2 Apibūdinkite privačiam subjektui perduodamą esamą turtą 

 Žemės sklypas/ai Nekilnojamasis 
turtas (išskyrus 
žemę) 

Kilnojamasis 
ilgalaikis turtas 

Trumpalaikis 
turtas 

Kitas turtas 

1.2.1. Turto sukūrimo metai  
- Kuriamas, numatyta 

sukurti 2022 m. 
  Kuriamas, numatyta sukurti 

2022 m.  

1.2.2. Paskutinių atliktų 
investicijų į turtą data (yyyy-mm) 
ir vertė  

2021-07 Kuriamas   Kuriamas 

1.2.3. Turto sukūrimo vertė 
pagal partnerystės projektą 
įgyvendinančios institucijos ar 
kito viešojo subjekto apskaitos 
duomenis  

Nevertinama 24 268 124,59 EUR 
su PVM 

  1 760 558,87 EUR su PVM 

1.2.4. Turto likutinė vertė pagal 
partnerystės projektą 
įgyvendinančios institucijos ar 
kito viešojo subjekto apskaitos 
duomenis  

Nevertinama 24 268 124,59 EUR 
su PVM 

  1 760 558,87 EUR su PVM 

1.2.5. Turto likutinės vertės data 
pagal partnerystės projektą 
įgyvendinančios institucijos ar 
kito viešojo subjekto apskaitos 
duomenis (yyyy-mm-dd)  

Nevertinama Numatoma 2022 
metų vertė sukūrimo 
metu. 

  Numatoma 2022 metų vertė 
sukūrimo metu. 

1.2.6. Paskutinis turto techninės 
būklės įvertinimas (data yyyy-
mm-dd; turto būklės įvertinimo 
aktas) 

- -   - 

1.2.7. Kaip privačiam subjektui 
bus sudaryta galimybė įvertinti 
perduodamo esamo turto būklę? 

Bus sudaryta galimybė savarankiškai įvertinti esamo turto būklę, vizualinės apžiūros metu. 
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1.2.8. Turto dabartiniai 
naudotojai 

Kauno miesto 
savivaldybė 

Kauno miesto 
savivaldybė 

  Kauno miesto savivaldybė 

1.3. Pristatykite reikalavimus, keliamus privačiam subjektui investuojant į esamą turtą. Jei esamą turtą sudaro daug atskirų vienetų, 
informaciją pateikite atskiru priedu 

 Žemės sklypas/ai Nekilnojamasis 
turtas (išskyrus 
žemę) 

Kilnojamasis 
ilgalaikis turtas 

Trumpalaikis 
turtas 

Kitas turtas 

1.3.1. Ar nustatomas 
reikalavimas investavimo 
laikotarpio pabaigai? 

Įranga turi būti veikianti pagal reikalavimus. 

1.3.2. Kokias turto savybes 
siekiama pagerinti investuojant? 

☐ Funkcines ☐ Ploto ir/ar tūrio ☐ Funkcines ☐ Funkci
nes 

☒ Funkcines 

☐ Kitas 
(nurodykite) 

☐ Konstrukcines ☐ Kitas 
(nurodykite) 

☐ Kitas 
(nurody
kite) 

☐ Kitas (nurodykite) 

  ☐ Funkcines       

  ☐ Kitas 
(nurodykite) 

      

1.3.3. Pristatykite siekiamas 
pagerinti turto savybes (iki 400 
simbolių). 

Turi būti pagerintos šios Objekto savybės: 
1. Baseino pagalbines patalpas aprūpinti reikiamais baldais – spintelėmis, darbo stalais, kėdėmis. 
2. Baseino patalpas aprūpinti švaros inventoriumi - tualetinio popieriaus dozatoriais, popierinių rankšluosčių 
dozatoriais, muilo dozatoriais, dezinfekantais, šiukšliadėžėmis.  
3. Pagerinti baseino technologinę įrangą, įdiegiant:  

 Filtrų skalavimo CRU visose baseinų sistemose 

 Baseinų technologinės įrangos valdikliai 

 Filtrų užpildai (aktyvuota anglis) 

 Ozonavimo sistemos visiems baseinams 

 Nuotolinis cozavimo sistemos stebėjimas  

 Elektroniniai vandens srauto davikliai 

 Skendimo prevencijos/aptikimo sistema 
4. Atlikti inžinerinių tinklų apskaitos atskyrimą nuo Žalgirio arenos; 
5. Aprūpinti Objektą reikalinga Org. technika, programine įranga, biuro baldais. 
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1.3.4. Pristatykite reikalavimus 
turto būklei VPSP sutarties 
pabaigoje (iki 400 simbolių). 

Siekiama išlaidyti turto funkcionalumą, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą 
Viso turto būklė turės atitikti kokybinius ir kiekybinius reikalavimus, nustatytus VPSP sutartyje ir Lietuvos 
Respublikos teisės aktuose. Rekomenduojama parengti atskirą VPSP sutarties priedą, kuriame būtų nustatyti 
reikalavimai grąžinant turtą bei jo atskirų elementų tarnavimo trukmė po VPSP sutarties pabaigos 

2. Duomenys apie naują turtą 

 

2.1. Apibūdinkite numatytus įpareigojimus privačiam subjektui sukurti naują turtą 

 Nekilnojamasis turtas 
(išskyrus žemę) 

Kilnojamasis ilgalaikis 
turtas 

Trumpalaikis turtas Kitas turtas 

2.1.1. Turto pavadinimas 
- Baseino įranga: Baldai ir 

švaros invendorius 
Org. technika  Baseino technologinė 

įranga 

2.1.2. Adresas  Karaliaus Mindaugo pr. 50 Karaliaus Mindaugo pr. 50 Karaliaus Mindaugo pr. 50 

2.1.3. Pagrindinės naujai 
kuriamo turto charakteristikos 

Paskirtis, pagrindiniai 
vartotojai ir jų skaičius, 
energinio efektyvumo 

klasė (jei taikoma) ir pan. 

Rūbinės spintelės, Darbo 
stalai su stalčiais, Darbo 
kėdės, Tualetinio 
popieriaus dozatoriai 
Popierinių rankšluosčių 
dozatoriai, Muilo dozatoriai 
Dezinfekantai 
Šiukšliadėžės, lentynėlės 
 

Org. technika – Objekto 
vadybininkų kompiuteriai, 

biuro technika, baldai. 
 

Filtrų skalavimas CRU 
visose baseinų sistemose, 

Baseinų technologinės 
įrangos valdikliai  

Filtrų užpildai (aktyvuota 
anglis) 

Ozonavimo sistemos 
visiems baseinams 
Nuotolinis cozavimo 
sistemos stebėjimas  
Elektroniniai vandens 

srauto davikliai 
Skendimo 

prevencijos/aptikimo 
sistema 

2.1.4. Kokia teise privatus 
subjektas valdys, naudos ir (ar) 
disponuos nauju turtu VPSP 
sutarties galiojimo metu? 

Pasirinkite iš sąrašo Nuosavybės teisė Nuosavybės teisė Nuosavybės teisė 

2.1.5. Ar privačiam subjektui 
planuojama palikti nuosavybės 
teisę į naują turtą pasibaigus 
VPSP sutarties įgyvendinimui? 

Pasirinkite iš sąrašo Ne Taip Ne 

2.2. Jeigu privačiam subjektui yra numatyta suteikti galimybę savo rizika sukurti naują turtą (išskyrus apibūdintą 2.1. punkte), nurodykite 
taikomus apribojimus 
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 Nekilnojamasis turtas 
(išskyrus žemę) 

Kilnojamasis ilgalaikis 
turtas 

Trumpalaikis turtas Kitas turtas 

2.2.1. Turto pavadinimas 
- - - - 

2.2.2. Apribojimai pagrindinėms 
turto charakteristikoms 
(pvz., <=100 m2 bendrasis 
plotas, 
<=5 aukštų aukštingumas, 40 % 
užstatymo intensyvumas ir pan.)  

    

2.2.3. Kokia teise privatus 
subjektas valdys, naudos ir (ar) 
disponuos nauju turtu VPSP 
sutarties galiojimo metu? 

Pasirinkite iš sąrašo Pasirinkite iš sąrašo Pasirinkite iš sąrašo Pasirinkite iš sąrašo 

2.2.4. Ar privačiam subjektui 
planuojama palikti nuosavybės 
teisę į naują turtą pasibaigus 
VPSP sutarties įgyvendinimui? 

Pasirinkite iš sąrašo Pasirinkite iš sąrašo Pasirinkite iš sąrašo Pasirinkite iš sąrašo 



C. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO SRITYS IR APIMTIS 

 

  

A B DC F GE 

1. Kokiose srityse, numatoma įgyvendinti investicijų projektą, taikant VPSP (kompleksiniam projektui gali būti pažymėta daugiau nei viena 
sritis)? 

☐ atliekų naudojimo, perdirbimo ir tvarkymo 

☐ energetikos, įskaitant šilumos ir elektros energijos, naftos ir gamtinių dujų išgavimą, perdavimą, skirstymą, tiekimą 

☐ kelių, tiltų, tunelių, parkavimo ir žemės transporto  

☐ vandentvarkos, įskaitant vandens išgavimą, tiekimą, valymą, gerinimą ir paskirstymą 

☐ viešojo transporto 

☐ geležinkelių linijų ir sistemų 

☐ vandens transporto, įskaitant uostus ir prieplaukas 

☐ oro transporto, įskaitant oro uostus 

☐ telekomunikacijų ir informacijos 

☐ turizmo paslaugų 

☒ kultūros, sporto ir laisvalaikio 

☐ sveikatos apsaugos 

☐ teisėtvarkos ir teisėsaugos 

☐ švietimo infrastruktūros 

☐ socialinių paslaugų 

☐ miesto infrastruktūros 

☒ renginių organizavimas, patalpų nuoma 

2. Duomenys apie Veiklas, kurias vykdys privatus subjektas 

 

2.1. Išvardinkite ir apibūdinkite Veiklas, kurias ketina vykdyti privatus subjektas 

Nr. Veiklos pavadinimas pagal IP Veiklos, kurią ketina vykdyti privatus 
subjektas, pavadinimas 

Veiklos perdavimo argumentai 
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1. Objekto įveiklinimas Pastačius Objektą taip, kaip numatyta 
Sąmatoje ir Rangos sutartyje, konkurso būdu 
parinkus Operatorių, jo įveiklinimas ir 
valdymas perduodamas Operatoriui; 
 

Kauno savivaldybė, įgyvendindama Projektą 

VPSP būdu, Privačiam subjektui įveiklinus 

Objektą, jam perduotų Objekto operavimo, 

techninės bei fizinę priežiūros, bei kitos 

komercinės veiklos vykdymą. Sporto ugdymo 

veiklą vykdytų Kauno plaukimo mokykla ar 

kitos sportinio ugdymo įstaigos, miesto 

mokiniams ir sportininkams teikiant sporto, 

kaip neformalaus ugdymo, paslaugą.  

Privatus operatorius taip pat užtikrintų sporto 

infrastruktūros prieinamumo didinimo 

paslaugas viso Projekto laikotarpio eigoje. Tuo 

pačiu Savivaldybei pavyktų išvengti 

komercinės veiklos vykdymo laisvomis nuo 

viešųjų paslaugų teikimo valandomis, o 

Privatus subjektas iki pat sutarties pabaigos 

būtų suinteresuotas efektyviu kokybiškų 

paslaugų teikimu bei Objekto operavimu ir 

priežiūra.  

Atrinktas operatorius turėtų užtikrinti paslaugų 

įvairovę, efektyvų pastato erdvių naudojimą, 

tikslinėms grupėms teikiamų paslaugų kokybę, 

taip pat garantuoti infrastruktūros 

prieinamumą neformaliajam švietimui 

(mokymui plaukti, nardyti, kt.). 

 

2.  Inžinerinės infrastruktūros apskaitos 
atskyrimas nuo Žalgirio arenos; baseino ir jo 
bendrųjų erdvių baldų, baseino technologinės 
įrangos įsigijimas ir montavimas 

Projekto papildomos investicijos vykdomos iki 
veiklos pradžios. 

3. Sporto infrastruktūros prieinamumo 
užtikrinimas viso Projekto laikotarpio eigoje 

Viso Projekto laikotarpio metu Objektas 
privalo pilnai funkcionuoti, įskaitant Baseiną, 
SPA zoną, sporto salę 
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3. Pastato ir teritorijos priežiūra ir valdymas, 
palaikomųjų investicijų vykdymas. 

• Pastato administravimo paslaugos; 
• Komunalinių paslaugų teikimas ir 
sistemų priežiūra (elektros ir šilumos energijos 
teikimas, oro kondicionavimas, karšto ir šalto 
vandens teikimas, nuotėkų šalinimas ir visų 
įvardintų sistemų priežiūra, silpnų srovių 
įrenginių priežiūra, gaisro gesinimo sistemų 
priežiūra, statinio techninė priežiūra ir pan.); 
• Pastato, teritorijos valymo ir atliekų 
tvarkymo paslaugos (įprastiniai ir avariniai 
valymo darbai, visų patalpų, baldų ir 
inžinerinių elementų valymas, atliekų 
tvarkymas ir šalinimas); 
• Teritorijos priežiūros paslaugos; 
• Apsaugos, užpuolimo ir gaisrinės 
signalizacijos sistemos priežiūra (vaizdo 
stebėjimo sistemos priežiūra, įsilaužimo ir 
pastato patalpų signalizacijos priežiūra, dūmų 
šalinimo sistemos priežiūra, garsinių 
pranešimų sistemos priežiūra, kt.); 
• Ryšio sistemų priežiūra ir pan 

2.2. Išvardinkite ir apibūdinkite Veiklas, kurias ketina vykdyti privatus subjektas savo iniciatyva (komercinės pajamos) 

Nr. Veiklos, kurią ketina vykdyti privatus 
subjektas, pavadinimas  

Veiklos perdavimo argumentai 

1. Objekto nuoma, reklama, renginiai Laisvų, sporto reikmėms tiesiogiai nereikalingų patalpų (SPA zonos laisvu nuo savivaldybės 
valandų metu, sporto klubo, kavinės patalpų) nuoma arba operavimas. Reklaminių plotų nuoma  
 
Privatus subjektas turi daugiau kompetencijų, išteklių bei galimybių efektyviau organizuoti 
Baseino įveiklinimą ir operavimą 
Privatus subjektas gali organizuoti komercines veiklas, kurių negali vykdyti viešasis subjektas. 
Objektas būtų nepakankamai išnaudojamas.  
Negaunant papildomų pajamų, santykinai didėtų Objekto išlaikymo sąnaudos. 

2. SPA zonos operavimas 

3.  

4.  

5.  

3. Ar perduodamoms viešosioms paslaugoms taikomi standartai (pildoma tuo atveju, jei konkretūs standartai yra nustatyti)? 

☒ Taip 

Veiklai ir renginiams taikomi Higienos normų reikalavimai. 
Sporto renginiams - standartai atitinkant įvairių sporto šakų federacijų reikalavimus. 

☐ Ne 
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1. Viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdas 

 

 Valdžios ir privataus subjekto partnerystė 
(VžPP) 

Koncesija 

Sutartinė partnerystė 
(kai viešasis subjektas ir privatus subjektas bendradarbiauja tik 
VPSP sutarties pagrindu, kartu nesteigdami juridinio subjekto) 

 

 

 

 

Institucinė partnerystė (kai viešasis subjektas kartu su privačiu 
subjektu įsteigia juridinį subjektą) 
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2. VPSP tikslingumo kriterijai ir jų vertinimas koncesijų atveju 

 

2.1. Paslaugas gali teikti daug rinkos dalyvių 

2.1.1. Dabartinis paslaugos teikėjas yra viešojo sektoriaus įsteigtas subjektas arba paslauga perkama rinkoje pagal Viešųjų pirkimų įstatymą 

☐ Taip 

 
 

☒ Ne 

2.1.2. Paslauga yra dar neteikiama 

☒ Taip 

Žr. 2.2.1 punktą. 

☐ Ne 

2.2. Mažinama techninė projekto rizika 

2.2.1. Suplanuotas projektas reikalauja naujų infrastruktūros sukūrimo ir/ar paslaugos teikimo įgūdžių, kurių neturi dabartinis paslaugos 
teikėjas 

☒ Taip 

Savivaldybės sporto įstaigos turi mažiau patirties komercinių paslaugų teikime, lyginant su privačiais operatoriais. 
SPA zonos veikla yra praktiškai išskirtinai komercinė veikla, kurios Savivaldybė prievolės vykdyti neturi. 
Atsižvelgiant į tai, kad Projektas yra komercines pajamas generuojantis bei į tai, kad didžiąją dalį pajamų Privatus partneris turi galimybę sugeneruoti iš 
trečiųjų šalių (Objekto lankytojų), Privatus partneris (operatorius) būtų atrenkamas vadovaujantis LR koncesijų įstatymu, kas sąlygotų paklausos rizikos 
didžiosios dalies perdavimą Privačiam partneriui.  
Konkursą laimėjusiam koncesininkui perėmus turto valdymą, Kauno miesto savivaldybė perleistų paklausos riziką ir sutaupytų lėšų, kurios kasmet 
skiriamos baseinų išlaikymui. 
 
☐ Ne 

2.2.2. Perduodama statybos rizika privačiam subjektui 

☒ Taip 

Atsižvelgiant į Savivaldybės pateiktą informaciją, statant Objektą, Objekto statybos apimtyje nebuvo įtraukti tokie elementai, kaip: baseino ir jo bendrųjų 
erdvių baldai, švaros inventorius, dalis baseino technologinės įrangos. Privatus subjektas, prieš pradėdamas veiklą turės atlikti investicijas į šią įrangą. 
Savivaldybės duomenimis, preliminari šios įrangos vertė siekia 974 492 EUR be PVM. 
Operatorius, turintis panašių objektų valdymo patirtį, bei atsižvelgdamas į savo veiklos pobūdį gebės geriau parinkti reikiamos įrangos ir baldų 
konfigūraciją, konkrečius modelius. 

☐ Ne 

2.3. Didinamas paslaugų teikimo efektyvumas 

2.3.1. Dabartinis paslaugos teikėjas veikia neefektyviai ir / arba neužtikrina tinkamos paslaugų kokybės 

☒ Taip 
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Tiek Kaune, tiek Lietuvoje šiuo metu yra mažas viešųjų baseinų prieinamumas gyventojams.  Tai sąlygoja tokias problemas kaip skendimai, kurių 
skaičius išlieka vienas didžiausių Europoje – 2020 m. Lietuvoje atsitiktinai paskendo 140  gyventojų, o tai sudarė 5,59 proc. visų išorinių mirčių 
priežasčių. 
Šiuo metu Kauno mieste nėra nei vieno tarptautinius FINA reikalavimus atitinkančio 50 metrų ilgio, 10 takelių baseino, kuriame galėtų treniruotis aukšto 
sportinio meistriškumo sportininkai ir kuriame galėtų būti organizuojami čempionatai. 
Iš esmės problema yra nepakankamas vandens sporto paslaugų prieinamumas, t. y. ne visi norintieji gali gauti susijusias paslaugas tinkama apimtimi. 
Tinkamai parinkus koncesininką: 

 Būtų pasiektas minimalus metinis baseino zonos lankytojų skaičius 88 566; 

 Minimalus metinis SPA zonos lankytojų skaičius 80 515; 

 Minimalus metinis sporto ir kitų zonų lankytojų skaičius 135 000. 

 

☐ Ne 

2.3.2. Šiuo metu paslaugos teikėjas užtikrina efektyvų paslaugos teikimą, tačiau dėl planuojamų ateityje paslaugų apimčių yra didelė rizika, 
kad nesugebės užtikrinti efektyvų ir kokybišką jos teikimą 

☐ Taip 

 

☒ Ne 

2.3.3. Paslaugos poreikis yra ilgalaikis 

☒ Taip 

2019 metais Kauno miesto savivaldybė atliko Kauno miesto baseinų infrastruktūros ir analizę, kurios metu paaiškėjo, jog Kauno miesto baseinai yra 
perpildyti, o lankančiųjų Kauno miesto savivaldybės baseinus skaičius kiekvienais metais auga. Tiek Lietuvoje, tiek Kaune šiuo metu yra žymiai 
mažesnis viešųjų baseinų prieinamumas gyventojams, lyginant su kitomis Europos Sąjungos šalimis. Vieno baseino infrastruktūros pasiūla Kauno 
miesto gyventojams yra nepakankama. Tai sąlygoja tokias problemas kaip skendimai, kurių skaičius išlieka vienas didžiausių Europoje – 2018 m. 
Lietuvoje atsitiktinai paskendo 155  gyventojai, o tai sudarė apie 4 proc. visų išorinių mirčių priežasčių. 
Kauno miesto gyventojų skaičius auga nuo 2020 metų, todėl infrastruktūros poreikis ilgalaikis ir nuolatinis. 

☐ Ne 

2.3.4. Perduodama turto ir paslaugos tinkamumo rizika privačiam subjektui 

☒ Taip 

Koncesininkas turės užtikrinti, jog sporto renginiai atitiks tarptautinės, šalies lygmens sporto šakų taisyklės ir reikalavimus sporto renginiams.  
Visa paklausos rizika yra perduodama koncesininkui. 
Privatus subjektas turės įsigyti ir įdiegti tinkamą paslaugų teikimui įrangą / įrenginius, prižiūrėti per visą VPSP sutarties laikotarpį, užtikrinti, kad baseino 
paslaugos būtų prieinamos Kauno miesto gyventojams ir svečiams, o taip pat, kad tiek teikiamos viešosios paslaugos (neformalus ugdymas), tiek ir 
vykdoma komercinė veikla (sporto, laisvalaikio renginių organizavimas) būti tinkamos kokybės. 

☐ Ne 

2.4. Mažinama finansinė našta 
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2.4.1. Perduodama paklausos rizika privačiam subjektui, nes paslaugų teikimo mokestis atperka (arba iš dalies atperka) investavimo 
sąnaudas    

☒ Taip 

Privačiam subjektu bus perleista visa veikla, susijusi su baseino įveiklinimu (tiek viešųjų paslaugų teikimas, tiek ir komercinė veikla), ir privataus 
subjekto (koncesininko) pajamas sudarys baseino lankytojų mokėjimai už paslaugas. 
Privatus operatorius taip pat užtikrintų sporto infrastruktūros prieinamumo didinimo paslaugas viso Projekto laikotarpio eigoje. Tuo pačiu Savivaldybei 
pavyktų išvengti komercinės veiklos vykdymo laisvomis nuo viešųjų paslaugų teikimo valandomis, o Privatus subjektas iki pat sutarties pabaigos būtų 
suinteresuotas efektyviu kokybiškų paslaugų teikimu bei Objekto operavimu ir priežiūra.  
 

Papildomi įpareigojimai Privačiam subjektui: 
1. Savivaldybė per metus gautų 260 nemokamo naudojimosi baseino infrastruktūra valandų (10 takelių) per metus, kurias skirtų socialiai 

pažeidžiamų grupių plaukimo reikmėms. 
2. Savivaldybės sporto organizacijoms būtų suteikiamos 1040 valandų (10 takelių), per metus; baziniu variantu ši paslauga būtų teikiama 

nemokamai, tačiau tai gali būti konkurso kriterijus, ir potencialus koncesininkas gali paprašyti papildomo valandinio atlygio už šį laiką (neigiami 
konkurso balai); 

3. Koncesininkas turi užtikrinti infrastruktūrą 700 antrokų mokymuisi plaukti, kiekvienam vaikui skiriant 32 val. per metus už 2,45 EUR su PVM 
valandinį įkainį. 

4. Koncesininkas turi pasiūlyti mokėti Savivaldybei metinį Koncesininko mokestį, pradinis dydis yra 106 663 EUR be PVM per metus (pusė IP 
įvertinto koncesininko mokesčio), konkurso metu Koncesininkas gali siūlyti didesnį mokestį. 

☐ Ne 

2.4.2. Galima generuoti papildomas pajamas 

☒ Taip 

Sporto klubo bei kavinės patalpas Operatorius gali operuoti pats arba subnuomoti tretiesiems asmenims; 
Galimos pajamos iš SPA zonos operavimo 

☐ Ne 

2.4.3. Maksimalūs  viešojo subjekto mokėjimai privačiam subjektui, jeigu tokie numatomi, yra priimtini 

☒ Taip 
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Fiksuoti koncesijos mokėjimai privačiam subjektui nėra numatomi - mokėjimas koncesininkui netaikomas (t.y. Savivaldybė už Objekto valdymą 
nemoka). Koncesininkas turi pasiūlyti mokėti Savivaldybei metinį Koncesininko mokestį, pradinis dydis yra 106 663 EUR be PVM per metus, konkurso 
metu Koncesininkas gali siūlyti didesnį mokestį. 
 
SNA skaičiuoklėje įvertinti Koncesininko veiklos rodikliai: 

Rodiklis Reikšmė 

GDV 134 564 

VGN (Projekto) 10,6% 

VGN (Nuosavo kapitalo) 20% 

Vidutinis veiklos pelningumas 8% 

Diskontuotas atsipirkimo laikas 12 

 
Papildomi įpareigojimai Privačiam subjektui numatyti 2.4.1. punkte. 
 
 

☐ Ne 
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1. Ar  parengtas partnerystės projekto komunikacijos planas? 

☐ 

☒ 

taip, komunikacijos planas pateikiamas kartu su PK 
ne 

2. Duomenys apie privačių subjektų pajėgumą įgyvendinti partnerystės projektą 

 

Partnerystės apimtis 

Apibrėžtas kvalifikaciją atitinkančių rinkos dalyvių indikatyvus skaičius 

Valdžios ir privataus 
subjekto partnerystė 
(VžPP) 

Koncesija 

projektavimas Neaktualu 
 

Neaktualu 

statybos darbai Neaktualu 

įrangos tiekimas ne mažiau kaip 3 

infrastruktūros administravimo paslaugos ne mažiau kaip 5 

infrastruktūros priežiūros paslaugos ne mažiau kaip 5 

infrastruktūros būklės užtikrinimo paslaugos ne mažiau kaip 5 

komunalinių paslaugų teikimas  ne mažiau kaip 3 

bendrojo ekonominio intereso paslaugų teikimas ne mažiau kaip 5 

projektui aktualių pajamas generuojančių paslaugų teikimas ne mažiau kaip 5 

kitos partnerystės projektui aktualios paslaugos ne mažiau kaip 5 

3. Ar įvertintas partnerystės projekto patrauklumas finansuotojams ir investuotojams? 

☒ Taip 

Taip, apklausti 3 potencialūs operatoriai, nuotolinių susitikimų būdu.  

☐ Ne 

4. Pasirinktas privataus subjekto atrankos būdas 

Atsakant į šio klausimyno D dalies 1 punktą, pasirinktas partnerystės projekto įgyvendinimo būdas 
yra: 

Koncesija 

Pasirinkite numatomą taikyti privataus subjekto atrankos būdą:     Koncesijos konkursas 
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1. Ar paskirti už partnerystės projekto įgyvendinimą atsakingi asmenys? 

☒ Taip 

2021-08-11 patvirtintas direktoriaus įsakymas A-2830 „DĖL PROJEKTŲ „SPORTO PASKIRTIES PASTATO (LEDO RŪMŲ), ESANČIO KOVO 11-
OSIOS G. 26, KAUNE, VALDYMO MODELIS“ IR „DAUGIAFUNKCIO VANDENS SPORTO CENTRO NEMUNO SALOJE (KAUNE) VALDYMO 
MODELIS“ĮGYVENDINIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“, kuriame yra paskirtas projekto 
vadovas, projekto koordinatorius, projekto finansininkas ir įgyvendinimo komanda. 

☐ Ne 

Nurodykite priežastis, dėl kurių atsakingi asmenys nėra paskirti. 
Nurodykite, kada (metai ir mėnuo) ir kokių kompetencijų konsultantai bus pasitelkti, taip pat kokiu teisiniu pagrindu (paslaugų sutartis, darbo sutartis, 
kt.) bus teikiamos konsultacijos 

2. Duomenys apie asmenų, atsakingų už partnerystės projekto įgyvendinimą, patirtį ir kompetencijas 

 

 
Kompetencijos įvertinimo balas Suteikto balo trumpas pagrindimas (iki 1000 simbolių) 

Projekto vadovas  
 

9-10 Paskirtas projekto vadovas: 
1) turi aukštąjį išsilavinimą (magistro laipsnį);  
2) turi ne mažesnę nei 5 metų darbo patirtį projektų rengimo ir įgyvendinimo srityje;  
3) nuolat dalyvauja mokymuose, kurių temos tiesiogiai susijusios su jam pavestomis projekto 
vadovo funkcijomis;  
4) yra  išklausęs VPSP įvadinius mokymu bei vienus iš toliau nurodytų temų: a) IP rengimas, 
b) PK rengimas, c) privataus subjekto atranka VPSP projektuose, d) VPSP sutarčių valdymas 
ir priežiūra;  
5) yra dalyvavęs bent 2 VPSP projektų rengime ir (arba) įgyvendinime. 

Projekto vadovo 
pavaduotojas 
 

7-8 Paskirtas projekto koordinatorius: 
1) turi aukštąjį išsilavinimą (magistro laipsnį); 
2) turi ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį projektų rengimo ir įgyvendinimo srityje;   
3) yra  išklausęs VPSP įvadinius mokymu bei vienus iš toliau nurodytų temų: a) IP 
rengimas, b) PK rengimas, c) privataus subjekto atranka VPSP projektuose, d) VPSP 
sutarčių valdymas ir priežiūra; 

Projekto vadovo 
pavaduotojo 
asistentas  

7-8 Paskirtas projekto vadovo pavaduotojo asistentas: 
1) turi finansų arba ekonomikos bakalauro ir (ar) magistro laipsnį;  
2) turi ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį projektų finansinės ir ekonominės dalies 
vykdymo srityje;  
3) yra dalyvavęs per paskutinius 1 metus mokymuose, kurių temos tiesiogiai susijusios su 
pavestomis funkcijomis, įgyvendinamame PP;  
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4) yra išklausęs VPSP įvadinius mokymu bei mokymus viena iš toliau nurodytų temų: a) IP 
rengimas, b) PK rengimas, c) privataus subjekto atranka VPSP projektuose, d) VPSP 
sutarčių valdymas ir priežiūra;  
5) yra dalyvavęs bent 1 VPSP projektų rengime ir (arba) įgyvendinime. 

Investicijų ekspertas  7-8 Paskirtas investicijų ekspertas: 
1) turi bakalauro ir (ar) magistro laipsnį;  
2) turi ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį srityje, kurioje yra paskirtas atsakingu asmeniu;  
3) yra dalyvavęs per paskutinius 1 metus mokymuose, kurių temos tiesiogiai susijusios su 
pavestomis funkcijomis, įgyvendinamame PP;  
4) yra išklausęs VPSP įvadinius mokymu bei mokymus viena iš toliau nurodytų temų: a) IP 
rengimas, b) PK rengimas, c) privataus subjekto atranka VPSP projektuose, d) VPSP 
sutarčių valdymas ir priežiūra;  
5) yra dalyvavęs bent 1 VPSP projektų rengime ir (arba) įgyvendinime. 

Teisės ekspertas 
 

9-10 Paskirtas projekto teisės ekspertas: 
1) turi teisės bakalauro ir (ar) magistro laipsnį;  
2) turi ne mažesnę nei 5 metų darbo patirtį srityje, kurioje yra paskirtas atsakingu asmeniu;  
3) nuolat dalyvauja mokymuose, kurių temos tiesiogiai susijusios su jam pavestomis 
funkcijomis;  
4) yra  išklausęs VPSP įvadinius mokymu bei vienus iš toliau nurodytų temų: a) IP rengimas, 
b) PK rengimas, c) privataus subjekto atranka VPSP projektuose, d) VPSP sutarčių valdymas 
ir priežiūra;  
5) yra dalyvavęs bent 2 VPSP projektų rengime ir (arba) įgyvendinime. 

Finansinės ir 
ekonominės srities 
ekspertas 
 

7-8 Paskirtas projekto finansinės ir ekonominės srities ekspertas: 
1) turi bakalauro ir (ar) magistro laipsnį;  
2) turi ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį srityje, kurioje yra paskirtas atsakingu asmeniu;   
3) yra išklausęs VPSP įvadinius mokymu bei vienus iš toliau nurodytų temų: a) IP rengimas, 
b) PK rengimas, c) privataus subjekto atranka VPSP projektuose, d) VPSP sutarčių 
valdymas ir priežiūra; 

Sutarčių valdymo 
ekspertas 
 

7-8 Paskirtas projekto sutarčių valdymo ekspertas: 
1) turi bakalauro ir (ar) magistro laipsnį;  
2) turi ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį srityje, kurioje yra paskirtas atsakingu asmeniu;  
3) yra dalyvavęs per paskutinius 1 metus mokymuose, kurių temos tiesiogiai susijusios su 
pavestomis funkcijomis, įgyvendinamame PP;  
4) yra  išklausęs VPSP įvadinius mokymu bei mokymus viena iš toliau nurodytų temų: a) IP 
rengimas, b) PK rengimas, c) privataus subjekto atranka VPSP projektuose, d) VPSP 
sutarčių valdymas ir priežiūra;  
5) yra dalyvavęs bent 1 VPSP projektų rengime ir (arba) įgyvendinime. 



F. DUOMENYS APIE ASMENIS, ATSAKINGUS UŽ PARTNERYSTĖS PROJEKTO ĮGYVENDINIMĄ 

 

  

Sporto srities 
ekspertas 
 

7-8 Paskirtas projekto sporto srities ekspertas: 
1) turi teisės bakalauro ir (ar) magistro laipsnį;  
2) turi ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį srityje, kurioje yra paskirtas atsakingu asmeniu;  
3) yra dalyvavęs per paskutinius 1 metus mokymuose, kurių temos tiesiogiai susijusios su 
pavestomis funkcijomis, įgyvendinamame PP;  



G. PARTNERYSTĖS PROJEKTĄ ĮGYVENDINANČIOS INSTITUCIJOS DEKLARACIJA 

 

A B DC F GE

 

 

Aš, toliau pasirašęs asmuo, patvirtinu, kad: 
 
1) Šiame klausimyne pateikti duomenys yra teisingi; 
2) Partnerystės projekto įgyvendinimas visiškai atitinka partnerystės projektą įgyvendinančios institucijos 
interesus, yra aktualus ir generuojantis socialinę-ekonominę naudą; 
3) Privatus partneris (-ai) nėra atrinktas (-i) ir partnerystės projektą įgyvendinanti institucija nėra atlikusi jokių 
veiksmų, galinčių suteikti diskriminacinį pranašumą bent vienam privačiam rinkos dalyviui; 
4) Partnerystės projektą įgyvendinanti institucija yra pajėgi prisiimti ilgalaikius finansinius įsipareigojimus 
įgyvendinti partnerystės projektą.   

Partnerystės projektą įgyvendinančios institucijos vardu      

            

Tadas Metelionis     

(vardas, pavardė)   (parašas) 

            

Administracijos direktorius    
(pareigos)   (atstovavimo pagrindas) 

            

 2022-06-01    Kaunas 

(data)     (vieta) 

          

Prie viešojo ir privataus sektorių partnerystės klausimyno gali būti pridedami kiti dokumentai, patvirtinantys ar 
pagrindžiantys klausimyne pateiktą informaciją. 

              


