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Naudojamos santrumpos 

Santrumpa Reikšmė 

AMS Automobilių ir motociklų sportas 

asm. Asmuo(-enys) 

BĮ Biudžetinė įstaiga 

CPVA Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra 

d. Diena(-os) 

EGDV Ekonominė grynoji dabartinė vertė 

ENIS Ekonominės naudos ir išlaidų santykis 

ES Europos Sąjunga 

ES SIF Europos Sąjungos struktūriniai investicijų fondai 

EUR Euras(-ai) 

EVGN Ekonominė vidinė grąžos norma 

FGDV Finansinė grynoji dabartinė vertė 

FIA Tarptautinė automobilių federacija 

FNIS Finansinės naudos ir išlaidų santykis 

FVGN Finansinė vidinė grąžos norma 

ha Hektaras(-ai) 

HN Higienos norma 

g. Gatvė 

Gairės Europos Komisijos Sąnaudų ir naudos analizės metodinės gairės 

k. Kaimas 

ketv. Ketvirtis (-iai) 

km Kilometras(-ai) 

kompl. Komplektas(-ai) 

kt. Kitas 

kV Kilovoltas(-ai) 

kW Kilovatas(-ai) 

kWh Kilovatvalandė(-ės) 

LASF Lietuvos automobilių sporto federacija 

LMSF Lietuvos motociklų sporto federacija 

LR Lietuvos Respublika 

LSC Lietuvos sporto centras 

m Metras(-ai) 

m2 Kvadratinis metras(-ai) 

m. Metai 

Metodika 
Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės 
paramos ir/ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika 

mėn. Mėnuo(-iai) 

mln. Milijonas(-ai) 

Nr. Numeris 

pav. Paveiksliukas (grafikas) 

proc. Procentas (-ai) 

Projektas Projektas „Žiedinių lenktynių trasos „Nemuno žiedas“ atnaujinimas“ 

Projekto teikėjas Biudžetinė įstaiga Lietuvos sporto centras 

PVM Pridėtinės vertės mokestis 

pvz. Pavyzdžiui 

SNA Sąnaudų – naudos analizė 

STR Statybos techninis reglamentas 

str. Straipsnis 

Šalis Lietuva 

ŠMSM Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija 

t Tona(-os) 

TNŽ Techninių sporto šakų kompleksas ir žiedinių lenktynių trasa „Nemuno žiedas“ 

TP Transporto priemonė 

TSRS Tarybinių sovietinių respublikų sąjunga 

tūkst. Tūkstantis (-čiai) 

UAB Uždaroji akcinė bendrovė 

Valstybė Lietuvos Respublika 

vnt. Vienetas(-ai) 

VPSP Viešojo ir privataus sektorių partnerystė 

VšĮ Viešoji įstaiga 

žr. Žiūrėti 
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SANTRAUKA 

Paskutiniai dešimtmečiai žymi intensyvų sporto ir aktyvaus laisvalaikio galimybių plėtros Lietuvoje 
tarpsnį. Visoje šalyje kuriami skirtingo dydžio, orientacijos ir funkcionalumo sportiniai ir laisvalaikio 
objektai (arenos, salės, centrai ir t.t.), šalyje vyksta vis daugiau tarptautinio lygmens varžybų, 
organizuojama vis daugiau nuolatinių reguliarių sporto ir susijusių laisvalaikio renginių, 
pritraukiančių vis daugiau lankytojų ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio.  

Tačiau yra vienas sporto ir laisvalaikio segmentas, kuris per visą atkurtos Valstybės 
nepriklausomybės laikotarpį nebuvo prioretizuotas ir, atitinkamai, vystomas.  

Šis segmentas yra auto- ir moto- sportas, t.y. techninės sporto šakos, kurios išsivysčiusiose 
valstybėse užima išskirtinę vietą ne tik sporto srityje, bet ir ekonominėje laisvalaikio ir pramogų (taip 
pat atitinkamų pramonės ir komercijos šakų) konjunktūroje, pvz., Australijoje 2018 m. duomenimis, 
auto- ir moto- sporto veiklose dalyvauja daugiau nei 150 tūkst. gyventojų, šios šakos generuojamas 
ekonominis rezultatas vertinamas 2,7 mlrd. dolerių, tiesioginė pridėtinė vertė vertinama 1,5 mlrd. 
dolerių, o pats sektorius sukuria daugiau nei 16 tūkst. darbo vietų, o Italijoje ir Ispanijoje, 2017 m. 
Nielsen sports duomenimis, prie aktyvių autosporto mėgėjų kategorijos save priskiria 30 proc. šių 
šalių gyventojų. 

Lietuvoje auto- ir moto- sporto sritis 3 dešimtmečius buvo palaikoma sporto entuziastų pastangomis, 
kurios gali užtikrinti sportinės veiklos vykdymą ir rezultatų pasiekimą trumpojo ir vidutinio laikotarpio 
perspektyvoje, tačiau, atsižvelgiant į šio sporto specifiką, negali suformuoti pagrindo ilgalaikei 
perspektyvai. Tokią padėtį lemia auto- ir moto- sporto infrastruktūros, be kurios neįmanoma sudaryti 
adekvačių sąlygų profesionaliai ir mėgėjiškai sportuojantiems, problema.  

Vienintelis Lietuvoje didelio masto auto- ir moto- sportui skirtas infrastruktūrinis objektas yra prieš 
daugiau nei 60 m. pastatytas techninių sporto šakų kompleksas ir žiedinių lenktynių trasa „Nemuno 
žiedas“. Tačiau šis objektas nepaisant daugybinių administracinių ir kt. pastangų valdomas 
neefektyviai, o jo infrastruktūra neatitinka minimalių saugos ir techninių reikalavimų, taikomų tokio 
tipo objektų naudojimui, tad negali patenkinti esamos paklausos infrastruktūra, kurioje būtų galima 
vykdyti auto- ir moto- sporto veiklas bei gauti susijusias paslaugas. 

Siekiant užtikrinti šios paklausos kiekybinių ir kokybinių parametrų tenkinimą, tuo pačiu užtikrinant 
techninių sporto šakų komplekso ir žiedinių lenktynių trasos „Nemuno žiedas“ infrastruktūros 
plėtojimą ir įveiklinimą, Lietuvos sporto centras, disponuojantis šia infrastruktūra, inicijavo ir teikia 
projektą „Žiedinių lenktynių trasos „Nemuno žiedas“ atnaujinimas“.  

Projekto tikslas – sukurti sporto profesionalams ir mėgėjams prieinamą aukšto lygio kompleksinę 
infrastruktūrą, orientuotą į automobilių ir motociklų sporto vystymą ir susijusio aktyvaus laisvalaikio 
poreikių tenkinimą. 

Projekto tikslo įgyvendinimui yra iškeltas uždavinys – atnaujinti ir išplėsti žiedinių techninių sporto 
šakų komplekso ir žiedinių lenktynių trasos „Nemuno žiedas“  infrastruktūrą, kurio rėmuose 
planuojama įgyvendinti šias veiklas: 

- rekonstruoti lenktynių trasos važiuojamąją dalį; 
- suformuoti reikalingą lydinčią infrastruktūrą; 
- įsigyti reikalingą įrangą, mašinas, įrenginius ir baldus. 

Projekto įgyvendinimo ir rezultatų naudojimo vieta – Nemuno g. 20, Gaižėnėlių k., Kauno rajono 
savivaldybė.  

Projektas bus įgyvendinamas kaip atskiras vienetas, juo yra siekiama aiškaus tikslo ir iš anksto 
apibrėžtų rezultatų, kurie bus pasiekti įgyvendinus suformuluotas veiklas. Visi projekto elementai 
(tikslas, veiklos, rezultatai, įgyvendinimo vieta) yra apibrėžti ir tarpusavyje susiję aiškiais loginiais ir 
priežastiniais ryšiais, todėl projektas traktuotinas kaip nedalomas analizės vienetas. 

Projektas yra orientuotas į šias prioritetines tikslines grupes, kurių nariai yra suinteresuoti Projekto 
rezultatais ir tiesiogiai jais naudosis:  
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- auto- ir moto- sporto profesionalai (organizuojamų sporto varžybų dalyviai ir besitreniruojantys 
sportininkai); 

- auto- ir moto- sporto mėgėjai (renginių lankytojai (žiūrovai)); 
- auto- ir moto- sporto entuziastai (trasos nuomos važiavimams paslaugos gavėjai (fiziniai 

asmenys ir nedidelės organizacijos)); 
- edukacinių vairavimo paslaugų gavėjai. 

Taip pat šis projektas generuos naudą kitoms grupėms ir subjektams:  

- pačiam Lietuvos sporto centrui, kuris Projekto dėka geriau išpildys savo funkcijas; 
- Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, kurios atsakomybės srityje bus 

suformuotas modernus tarptautinio lygio objektas; 
- savivaldos subjektai (Kauno miesto ir Kauno rajono savivaldybės bei jų administracijos), kurie 

naudosis socialine ir ekonomine Projekto grąža; 
- lydinčių paslaugų teikėjai, kurie Projekto dėka galės išplėsti savo rinką ir paklausos bazę. 

Projektas vertintas analizuojant atitinkamas alternatyvas: 

- naujų inžinerinių statinių statyba / esamų pakeitimas; 
- inžinerinių statinių nuoma / panauda; 
- trūkstamų paslaugų užtikrinimas perkant paslaugas rinkoje; 
- esamų inžinerinių statinių techninių savybių gerinimas. 

Dvejoms iš aukščiau išvardintų alternatyvų (Naujų inžinerinių statinių statyba / esamų pakeitimas – 
Naujo auto- ir moto- sporto ir laisvalaikio komplekso statyba ir įrengimas ir Esamų inžinerinių statinių 
techninių savybių gerinimas – Lenktynių trasos Nemuno žiedas rekonstrukcija ir lydinčios 
infrastruktūros suformavimas) įvertinti naudota finansinė ir socialinė bei ekonominė poveikio analizė, 
atskleidusi, kad tikslinga įgyvendinti alternatyvą Lenktynių trasos Nemuno žiedas rekonstrukcija ir 
lydinčios infrastruktūros suformavimas, kadangi ji, lyginant su Naujo auto- ir moto- sporto ir 
laisvalaikio komplekso statyba ir įrengimo alternatyva, generuoja didesnę socialinę – ekonominę 
naudą, todėl laikytina optimalia. 

Socialinė – ekonominė nauda ir reikalingi problemos sprendimui rezultatai yra neįmanomi pasiekti 
išlaikant vadinamąjį status quo, kadangi objektyvios aktualios infrastruktūros funkcionavimo sąlygos 
ir jos aprėptis didins tiek techninius, tiek administracinius, tiek finansinius, tiek socialinius ir 
ekonominius kaštus. 

Į infrastruktūros išvystymą planuojama investuoti daugiau nei 6,1 mln. EUR.  

Numatoma projekto veiklų trukmė – 60 mėn. 

Projektas yra pageidaujamas socialine – ekonomine prasme, o jo teikiama socialinė – ekonominė 
nauda yra didesnė už planuojamas patirti išlaidas.  

Projekto finansinių ir ekonominių rezultatų suvestinė 

FGDVI - 6 387 958 EUR 

FVGNI -13,96 proc. 

Finansinis naudos ir išlaidų santykis 0,41 

FGDVK - 11 257 755 EUR 

EGDV 3.537.562 EUR 

EVGN 13,22 proc. 

Ekonominis naudos ir išlaidų santykis 1,38 

Projekto rezultatas – suformuotas kompleksinis sporto objektas (sutvarkyta ir aukščiausio lygmens 
auto- ir moto- sporto veiklos vykdymui pritaikyta daugiau nei 70 ha ploto teritorija), kuriame bus 
pradėtos vykdyti naujos veiklos ir teikti kokybiškai naujos paslaugos, susijusios su auto- ir moto- 
sporto veiklos ir susietomis bei lydinčiomis sritimis, užtikrintas sporto veiklų ir susijusių paslaugų 
prieinamumas ir kokybė. 



                                                                                                                                  LIETUVOS SPORTO CENTRAS 

ŽIEDINIŲ LENKTYNIŲ TRASOS „NEMUNO ŽIEDAS“ ATNAUJINIMAS 

Investicijų Projektas          8 

Projekto pasekmė – padidėjusi sporto materialinės aplinkos kokybė, o pagerėjus šiai aplinkai ir, 
atitinkamai, sporto veiklų vykdymo ir susijusių paslaugų teikimo kokybei, padidėjęs esamų ir 
potencialių tikslinių grupių narių, t.y. auto- ir moto- sporto objekto lankytojų ir paslaugų gavėjų 
metinis skaičius.  

Jautrumo ir rizikos analizė leido nustatyti, kad Projekto įgyvendinimo rizika priimtina, o pats 
Projektas priskirtinas prie nerizikingų projektų kategorijos. Be to, analizėje identifikuoti pagrindiniai 
kintamieji, kurių įtaka Projekto sėkmei yra didžiausia, todėl iš anksto yra numatyti šių rizikų valdymo 
būdai, kurie leis užtikrinti sėkmingą rizikos valdymą. 

Projektas (vertinant viešajam sektoriui aktualios veiklos ir susijusių paslaugų teikimo elementą) yra 
nekomercinio pobūdžio ir nenumato pelno generavimo, todėl dėsninga, kad finansinių naudingumo 
rodiklių reikšmės yra neigiamos.  

Bet vertinant Projekto poveikį per socialinės – ekonominės naudos prizmę, privalu pastebėti, kad jo 
ekonominė grynoji dabartinė vertė investicijoms (siekianti daugiau nei 3,5 mln. EUR) rodo, kad 
įvertinus gaunamą ekonominę naudą, Projektas atsiperka per vertinimo laikotarpį, ekonominė 
vidinės grąžos norma (daugiau nei 13 proc.) rodo didelę ekonominę grąžą ilguoju laikotarpiu, o 
ekonominės naudos ir išlaidų santykis (siekiantis beveik 1,4) rodo, kad ekonominė Projekto 
įgyvendinimo nauda viršija ekonomines sąnaudas. 

Projektą numatoma įgyvendinti viešojo ir privataus sektorių partnerystės pagrindu, pasitelkiant 
privatų subjektą, kompetentingą specifinėje auto- ir moto- sporto bei susijusių paslaugų srityje, 
turintį panašių infrastruktūrinių objektų vystymo ir eksploatavimo gebėjimų ir patirties. Šis subjektas 
bus atsakingas tiek už Projekto investicijoms reikalingų išteklių skyrimą, tiek už ekonominės veiklos 
vykdymą, tiek už objekto eksploatavimą pagal paskirtį ir jo (bei atskirų jo elementų) atitiktį 
numatytiems reikalavimams. Įgyvendinant tokį modelį viešasis sektorius užtikrintų esamos 
infrastruktūros įveiklinimą ir tobulinimą, aktualių paslaugų teikimą, minimalų rizikingumo (viešajam 
sektoriui) laipsnį, perkeliant infrastruktūrines, ekonomines ir operacines rizikas privačiam subjektui. 
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Įvadas 

Nepaisant pastarųjų metų vystymosi, pažymėto daugybės sporto ir aktyvaus laisvalaikio objektų 
atsiradimo, šalies sporto ir susijusių laisvalaikio bei pramogų sektorių generuojama pasiūla vis dar 
vertintina kaip labai ribota. 

Vakarų, Pietų ir Šiaurės Europos šalyse, Šiaurės Amerikoje, pažangiose Azijos valstybėse sporto ir 
susijusios industrijos išsiskiria dideliu diversifikuotumu, asortimentu ir plačia pasiūla. Tuo tarpu 
Lietuvoje šioje plotmėje stebimas vakuumas, kuris siekiant optimalaus socialinio ir ekonominio 
rezultato turi būti užpildytas potencialiai didelę grąžą generuojančios pasiūlos. 

Viena iš perspektyviausių šia prasme sporto ir laisvalaikio šakų yra auto- ir moto- sportas bei su juo 
susijusios paslaugos. Daugelyje pasaulio valstybių auto- ir moto- sportas kaip kultivuojamas aktyvus 
laisvalaikis arba pramoga (varžybų stebėjimas) yra populiaresnis už tokias tradicines šakas kaip 
tenisas, ledo ritulys. 

Tačiau Lietuvoje šis sportas ir susijusios paslaugos šiandien egzistuoja labai ribotos pasiūlos 
sąlygomis, didele dalimi lemiamomis infrastruktūrų problemų – Lietuvoje nėra infrastruktūros, 
tinkamos aukšto lygio auto- ir moto- sporto veiklų vykdymui ir susijusių paslaugų teikimui. 

Siekiant išspręsti šią problemą rengiamas projektas „Žiedinių lenktynių trasos „Nemuno žiedas“ 
atnaujinimas“.  

Projekto rengimo metu atliekama konteksto analizė, kurios dėka bus išnagrinėta projekto sritis, 
specifinės sąlygos ir strateginės nuostatos, nustatančios sektoriaus, kuriame įgyvendinamas 
projektas esmines vystymosi kryptis, įvertinta reglamentuojanti aplinka ir identifikuotos esminės 
projekto problemos bei problemos apraiškos. Įvertinus šiuos elementus nustatomi projekto esminiai 
normatyviniai konstruktai, tarnausiantys kaip orientyras analizuojant įgyvendinimo galimybes ir 
vėliau įgyvendinant projektą – tikslas, uždaviniai, tikslinės grupės, subjektai, pageidaujami ir 
planuojami rezultatai, santykis su kitais projektais. Suformavus esminius orientyrus privalu 
išanalizuoti skirtingas kryptingo judėjimo pagal pastaruosius galimybes, įvertinant esamos padėties 
išlaikymo aplinkybes bei rezultatus, skirtingas situacijos pokyčių įgyvendinimo opcijas, analizuojant 
pastarąsias pagal skirtingus pjūvius, panaudojant tiek normatyvinius, tiek finansinius ir ekonominius 
vertinimo pagrindus. Nustačius patį palankiausią projekto tikslo pasiekimo ir keliamos problemos 
sprendimo scenarijų būtina detaliai aprašyti visas šio scenarijaus įgyvendinimo aplinkybes, nuo 
detalaus reikalingų išteklių išskaidymo ir panaudojimo sąlygų iki rezultato tęstinumo užtikrinimo 
aspektų analizės. 

Aukščiau išvardinti žingsniai leis suformuoti projektą, kaip tvirtą nedalomą vienetą, kurio 
įgyvendinimas didele tikimybe bus sėkmingas ir spręs iškeltas kultūros sektoriaus problemas. 
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1. Projekto kontekstas ir aplinkos identifikavimas 

Ši dalis skirta projekto „Žiedinių lenktynių trasos „Nemuno žiedas atnaujinimas“ (toliau – Projektas) 
išorinei ir vidinei aplinkai pristatyti. Atskleidžiant Projekto kontekstą vertinama socialinė – ekonominė 
aplinka, teisinė aplinka, vertinama atitinkamos veiklos paklausos ir pasiūlos situacija, aprašomos 
Projektu sprendžiamos problemos, kartu suformuojant pagrindą Projekto turinio (tikslų, uždavinių 
bei veiklų įgyvendinimo prielaidų ir rezultatų) vertinimui. 

 

1.1. Projekto socialinis – ekonominis kontekstas 

Sporto praktikos ir aktyvus laisvalaikis nuo XIX a. pabaigos yra visuotinai suprantami ir pripažįstami 
kaip būtini tvaraus asmens ir visuomenės vystymosi atributai. Jų paplitimas, sklaida bei taikymas 
įvairiuose vertikaliuose lygmenyse ir horizontaliose srityse suformuoja svarbų bet kurios valstybės ir 
visuomenės formavimosi ir funkcionavimo elementą. 

Tiek Lietuvoje (toliau taip pat – Šalyje), tiek kitose šalyse auga sporto ir laisvalaikio populiarumas, 
paklausa organizuotai tokio tipo veiklai bei atitinkamai šios srities infrastruktūrai. Pvz., Šalyje 
sparčiai auga sporto klubų ir juos lankančių asmenų skaičius, populiarėja sportiniai renginiai, kurie 
vis dažniau organizuojami reguliariu pagrindu. Šie procesai parodo sporto ir laisvalaikio galimybių 
aktualumą šiuolaikinėje visuomenėje, orientuotoje į gyvenimo kokybę ir diversifikuotus jos atributus. 

Išsivysčiusiose pasaulio šalyse sportas ir aktyvus laisvalaikis traktuojami kaip integrali ir labai svarbi 
visos socialinės ir ekonominės politikos dalis. Todėl visose valstybėse kaip integrali ir savaime 
suprantama sudėtinė bet kurios socialinės ir ekonominės politikos dalis yra plėtojama sporto ir 
aktyvaus laisvalaikio sfera. Tai yra vykdoma: 

- formuojant, vystant ir modernizuojant sporto ir laisvalaikio infrastruktūrą; 
- vystant sportinio švietimo sistemą; 
- propaguojant ir populiarinant sveiką ir aktyvią gyvenseną.  

Šiuolaikinė konkurencinga sporto ir laisvalaikio sistema, atitinkanti XXI a. poreikius ir tendencijas, 
Lietuvoje kol kas tik pradedama formuoti, tačiau bendroji jų kryptis – atitiktis suinteresuotų asmenų ir 
paslaugos gavėjų lūkesčiams ir poreikiams – yra esminis jos tapsmo orientyras. Šis orientyras leis 
Lietuvai ir jos sporto ir laisvalaikio objektų tinklui integruotis į šiuolaikinius globalius sporto, 
kultūrinius, socialinius ir ekonominius procesus, greičiau reaguoti į besikeičiančius (augančius) 
poreikius ir optimaliai spręsti skirtingų kategorijų problemas. 

Tuo tarpu sporto ir laisvalaikio sąlygos1 kaip ir visa sistema Lietuvoje šiandien vertinama 
kontraversiškai. Ši sritis yra administruojama nepakankamai efektyviai, paslaugų teikėjai dažnai 
nesugeba patenkinti tiesioginių paslaugų gavėjų ir galutinių naudos gavėjų kokybinių bei kiekybinių 
poreikių, o sporto ir laisvalaikio įstaigų ir objektų įstaigų funkcionavimas neatspindi reikalavimų, 
keliamų šiuolaikinei sporto ir laisvalaikio sistemai ir atsilieka nuo tarptautinių standartų. 

Dar prieš beveik 3 dešimtmečius paskelbtoje Europos sporto chartijoje, priimtoje Europos Tarybos 
ministrų komiteto 1992 rugsėjo 24 d. ir peržiūrėtoje 2001 m. gegužės 16 d., buvo pažymėta, kad 
sporto skatinimas yra svarbus žmogaus vystymosi veiksnys, o valstybės turi užtikrinti, kad 
kiekvienam suinteresuotam ir turinčiam gabumų privalo būti suteikta galimybė pagerinti savo 
sportinės veiklos standartą ir pasiekti asmeninių ir/ar viešai pripažįstamą aukštą rezultatų lygį. 4 
chartijos straipsnis skelbia, kad viešosios valdžios institucijos turi užtikrinti prieigą prie įvairių 
sportinių poreikių tenkinimui pritaikytos infrastruktūros, tuo tarpu 7 chartijos straipsnis numato, kad 
aukšto lygio sporto veikla turi būti lydima atitinkamų paramos ir skatinimo faktorių, tarp kurių prieigos 
prie tinkamų infrastruktūrinių objektų  užtikrinimas. 

Sporto ir laisvalaikio sektorius, nepaisant intensyvios virtualių praktikų plėtros, vis dar yra 
priklausomas nuo materialinės bazės ir esamai paklausai adekvačių (kiekybiškai ir kokybiškai) 

                                                 
1 Nevertinant krepšinio sistemos, kuri veikia efektyviai, išsiskiria tarptautiniu pripažinimu ir jos atskirų elementų 
(infrastruktūros, klubų, komandų, sportininkų, vadybinės sistemos, neformalus švietimo sistemos) atitiktimi aukščiausio 
lygio tarptautiniams standartams ir yra išplėtota net ir mažiausiose Lietuvos teritoriniuose – administraciniuose dariniuose 
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infrastruktūrinių objektų tinklo. Viena didžiausių aukščiau minėtų problemų apraiškų yra būtent 
nepakankamai išvystyta infrastruktūra, t.y. sporto ir laisvalaikio elementas, kuris be pačios veiklos 
(paslaugos gavimo galimybės) užtikrina proceso kokybę ir saugumą. Tik aukšto lygio infrastruktūra, 
atitinkanti poreikius, lūkesčius bei atitinkamas sritis administruojančių institucijų reikalavimus, 
suformuoja prielaidas, užtikrinančias tikslų, keliamų sporto ir laisvalaikio srityje, pasiekimą. 

Teikiamas projektas priskiriamas būtent sporto ir laisvalaikio infrastruktūriniams projektams. 
Išskirtinis šio projekto bruožas yra kompleksiškumas. Šis kompleksiškumas pasireiškia tuo, kad 
projekto rezultatas yra daugia-orientacinis, vertinant pagal pritaikymo sritį.  

Auto- ir moto- sportas (angl. motorsport) (toliau - AMS) yra išskirtinė sporto ir aktyvaus laisvalaikio 
plotmė, kardinaliai besiskirianti nuo tradicinių sporto ir praktikų, susijusių su fiziniu aktyvumu, 
reikalaujančiu nedidelio santykinai nebrangių priemonių komplekso. AMS yra glaudžiai susijusi su:  

- ekonomika (aukšto lygio AMS objektai yra tik santykinai turtingose pasaulio valstybėse, nes tik 
pastarosios sugeba generuoti adekvačią paklausą AMS ir susijusioms paslaugoms),  

- specifine kultūra (nesant atitinkamos automobilių ir kitų transporto priemonių (toliau – TP) 
gamybos arba eksploatavimo kultūros nėra paklausos bazės AMS plėtrai),  

- sudėtinga infrastruktūra (atsižvelgiant į AMS specifiką, šiam sportui yra būtini dideli 
kompleksiniai objektai, kurie (siekiant saugumo ir rizikų minimizavimo) maksimaliai techniškai 
išvystyti ir pažangūs)  

- privačia iniciatyva (viešasis sektorius nesugeba akumuliuoti pakankamų finansų norint 
įveiklinti specifinę aukščiau minėtų 3 aspektų derinį, tuo pačiu nedisponuoja ekspertize, būtina 
tokiam specifiniam ir santykinai siaurą entuziastų bendruomenę turinčiam sportui). 

Šie aspektai yra atspindėti svarbiose strateginėse Valstybės dokumentų nuostatose.  

Pagrindinis dokumentas, apibrėžiantis esmines Lietuvos sporto vystymosi kryptis ir orientyrus, yra 
2011–2020 metų valstybinė sporto plėtros strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos (toliau – LR) 
Seimo 2011 m. kovo 24 d. nutarimu Nr. XI-1296. Strategijoje numatyta, kad sporto plėtros  tikslas 
yra sudaryti sąlygas visų Lietuvos socialinių grupių įtraukimui į sporto veiklą, taip sprendžiant itin 
svarbius visuomenės sanglaudos, gyvenimo kokybės gerinimo, gyventojų sveikatos ir sveikos 
gyvensenos, didesnio darbingumo, laisvalaikio užimtumo uždavinius ir kartu sukuriant socialinį 
pagrindą didelio meistriškumo sportininkų rengimo sistemai.  

Strategijoje akcentuojamas Lietuvos Respublikos (toliau – Valstybės) galimybių užtikrinti visavertį 
sporto plėtros procesą ribotumas, todėl tarp esminių Strategijos įgyvendinimo principų išskiriami:  
privačių iniciatyvų skatinimas sporto srityje; sporto srities valstybės funkcijų perdavimas 
nevyriausybinėms organizacijoms. 

Strategijoje pažymima, kad Lietuvoje sporto veikloje, ypač sporto bazių plėtros srityje, dominuoja 
viešojo sektoriaus institucijos. Neskatinamos privačios investicijos į sporto infrastruktūros plėtros 
programas ir projektus, nenustatyti viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimo sporto srityje 
principai. Valstybė nesiekia sudaryti patrauklių sąlygų privačiam verslui investuoti į sporto plėtrą . 
Didele dalimi tai lemia, kad sporto infrastruktūra neatnaujinama, didėja jos nusidėvėjimas, nuolat 
mažėja sporto bazių; valstybė ir savivaldybių institucijos beveik neinvestuoja į naujus sporto 
objektus; nėra šiuolaikinių sporto bazių didelio meistriškumo sportininkams rengti. Sporto plėtra 
nesiejama su sistemingu sporto infrastruktūros objektų atnaujinimu ir statyba. Valstybė neinvestuoja 
ir į Šalies sporto tarptautinį konkurencingumą, kiek tai susiję su fizinėmis sąlygomis didelio 
meistriškumo sportininkams rengti. Lietuvos sportininkams nesudarytos lygios galimybės varžytis su 
užsienio šalių sportininkais (dėl to didėja gabių Lietuvos sportininkų emigracijos tikimybė).  

Strategijoje konstatuojama, kad Valstybės institucijos ir įstaigos negali iš esmės pakeisti 
susidariusios padėties be privataus verslo pagalbos, ypač tokioje prioritetinėje sporto plėtros 
kryptyje, kaip bazinės sporto infrastruktūros mėgėjams ir didelio meistriškumo sportininkams plėtra 
(apimanti palankių sąlygų infrastruktūrai kurti ir sporto paslaugoms teikti sudarymą). 

Dėsningai, atsižvelgiant į tokią padėtį, Strategijoje formuluojamas tikslas Sukurti ir tobulinti 
horizontalią sporto viešojo administravimo struktūrą, apimančią daugelį valstybės valdymo sričių ir 
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savivaldybių institucijas, kuri sudarytų sąlygas plėtoti bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis 
sporto organizacijomis ir privačiu sporto veiklos sektoriumi (2). Šiam tikslui įgyvendinti numatyti 
atitinkami uždaviniai: Sukurti ir tobulinti tiesioginio viešųjų ir privačių investicijų skatinimo sistemą 
sporto srityje, sudaryti jai palankias sąlygas (2.4.) (kurio rėmuose numatytos priemonės Palankių 
sąlygų sudarymas privačiam verslui, investuojančiam į viešosios sporto infrastruktūros kūrimą 
(2.4.3.), Valstybės prioritetų sporto infrastruktūros objektų statybai nustatymas ir įgyvendinimas 
(2.4.5.), Valstybinės žemės sklypų sporto infrastruktūros objektams skyrimas lengvatine tvarka 
(2.4.6)), Sukurti, tobulinti ir plėtoti viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimo sporto srityje 
sistemą (2.5.) (kurio rėmuose numatomi Valstybės remiami nacionalinių sporto objektų projektai ir 
statyba bei privataus verslo skatinimas plėtoti sporto ir sveikatinimo priemones (2.5.5.)).  

Taip pat Strategijoje yra formuluojamas tikslas Sukurti ir (arba) atnaujinti sporto infrastruktūrą (4). 
Šiam tikslui įgyvendinti numatyti atitinkami uždaviniai: Sutelkti investicijų lėšas universalių sporto 
infrastruktūros objektų tinklui optimizuoti nacionaliniu ir regionų lygiu, kad būtų pasiekti Lietuvos 
sporto infrastruktūros prieinamumo rodikliai, artimi vidutiniams tiek universalių, tiek specializuotų 
sporto infrastruktūros objektų Europos Sąjungos (toliau – ES) rodikliams (4.5.) (kurio rėmuose 
numatytos priemonės Specializuotų sporto bazių tinklo plėtra (4.5.2.), Sporto infrastruktūros plėtrai ir 
jos naudojimui taikyti ir tobulinti Lietuvos Respublikos koncesijos įstatyme apibrėžtus teisinius 
mechanizmus, siekiant į viešųjų sporto bazių statybą, įrengimą ir naudojimą plačiau įtraukti privačius 
subjektus (4.5.4.), arba Sukurti infrastruktūros objektų, atitinkančių tarptautinius reikalavimus ir 
pritaikytų didelio meistriškumo sportininkams rengti, tinklą, kad strateginių sporto šakų sportininkai 
turėtų sąlygas konkuruoti tarptautiniu lygiu (4.7.).  

Šią strategiją detalizuojančiame 2011–2020 metų valstybinės sporto plėtros strategijos 
įgyvendinimo tarpinstituciniame veiklos plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2014 m. vasario 5 d. nutarimu Nr. 112 (suvestinė redakcija nuo 2018 m. rugpjūčio 7 d.), 
numatančiame skatinti tarpinstituciniu bendradarbiavimu grindžiamą ir koordinuotą požiūrį į visų 
Lietuvos Respublikos gyventojų fizinio aktyvumo skatinimą ir sporto plėtrą, užtikrinti racionalų 
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų kūno kultūros ir sporto politikai įgyvendinti, 
naudojimą. Vienas iš šiame plane keliamų tikslų yra Sudaryti tinkamas sąlygas Lietuvos 
Respublikos gyventojų fiziniam aktyvumui ir sportavimui (2), kuriam įgyvendinti numatytas 
uždavinys Atnaujinti sporto infrastruktūrą (2.1.), kuris numatomas realizuoti Statant ir (ar) 
rekonstruojant savivaldybių sporto infrastruktūros objektus – stadionus, plaukimo baseinus, sporto 
sales, sporto ir sveikatingumo kompleksus (2.1.4.). 

Taigi svarbios strateginės nuostatos sporto srityje skelbia infrastruktūros plėtros būtinybę ir privačių 
subjektų įtraukimo į šią plėtrą galimybių išnaudojimą, t.y. kertinių AMS plėtojimo prielaidų2 derinį. 

Nepaisant to, kad AMS,  Lietuvoje praktikuojamas nuo 1931 m., po nepriklausomybės atkūrimo 
1990 m. niekada nebuvo priskirtas prioritetinėms arba strateginėms sporto šakoms, taip pat, 
neatsižvelgiant į tai, kad Lietuvos AMS atstovai niekada neiškovojo prizinių vietų žymiausiose 
tarptautinėse varžybose, o pats AMS negali būti priskirtas prie demokratiškų sporto šakų, prieinamų 
visiems norintiems, ir nereikalaujančių reikšmingų sąnaudų, be to, pasižymi santykinai dideliu rizikos 
laipsniu, AMS populiarumas Lietuvoje auga. 

Socialinės ekonominės padėties gerėjimas, gyvenimo lygio augimas, leidžiantis skirti didesnę dalį 
laiko savo sportinei veiklai, arba pajamų laisvalaikiui ir pomėgiams, globalizacijos procesai leidžia 
pasirinkti ir praktikuoti mažai kultivuojamas sporto šakas arba pomėgius bei integruotis į tarptautinę 
šių šakų bendruomenę. 

Tai grindžiama LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau – ŠMSM) skelbiamų duomenų. 

Dviejų didžiausių AMS asocijuotų struktūrų Lietuvoje Lietuvos automobilių sporto federacijos (toliau 
– LASF) ir Lietuvos motociklų sporto federacijos (toliau – LMSF) oficialiai organizuotų varžybų 
skaičius per 2014 m. – 2018 m. laikotarpį išaugo 55,4 proc. 

                                                 
2 Atsižvelgiant į tai, kad Lietuva yra pakankamai išsivysčiusi ekonomine prasme valstybę AMS kultivavimui ir pasižymi 
atitinkama kultūra, susijusia su TP naudojimu ir eksploatavimu 
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Lietuvos automobilių sporto ir motociklų sporto federacijų organizuotų varžybų skaičius 

 

1.1.1 pav. 

Duomenų šaltinis: Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija 

Nors, pažymėtina, augimas nebuvo nuoseklus, bet tiek LASF organizuotų varžybų skaičius, tiek 
LMSF organizuotų varžybų skaičius per nurodytą penkmetį augo (atitinkamai, 121,7 proc. ir 8,1 
proc.), o neigiamos tendencijos kiekvienos iš AMS struktūrų atveju buvo stebimos tik 1 metus iš 
penkių, tuo tarpu 4/5 nagrinėjamo laikotarpio pasižymėjo augimu. 

Augant AMS oficialių varžybų skaičiui, auga jų dalyvių (AMS profesionalų ir mėgėjų) skaičius. 

Lietuvos automobilių sporto ir motociklų sporto federacijų organizuotų sporto varžybų 
dalyvių skaičius 

 

1.1.2 pav. 

Duomenų šaltinis: Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija 

Oficialiais duomenimis, AMS sporto varžybų, organizuotų LASF ir LMSF, dalyvių skaičius išaugo 
nuo 6275 asm. 2014 m. iki 8119 asm. 2018 m. (29,4 proc. augimas) ir nors šiuo atveju augimas yra 
nenuoseklus, o varžybų dalyvių skaičius kinta švytuoklės principu, projektuojant tendencijas, 
stebima kaita greičiau rodo ilgalaikes augimo perspektyvas, nei AMS varžybų dalyvių skaičiaus 
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stabilumą ar mažėjimą. Vertinant oficialių AMS varžybų dalyvių skaičių taip pat privalu pabrėžti, kad 
žymią jų dalį sudaro užsieniečiai, dalyvaujantys tarptautinėse varžybose. Pvz., 2018 m. duomenimis 
užsieniečiai sudarė 29,8 proc. visų LMSF organizuotų varžybų dalyvių skaičiaus. 

Taip pat apie AMS populiarumo augimą šalyje liudija atvirų su AMS susijusių renginių paklausa.  

Lietuvos motociklų sporto federacijos organizuotų sporto visiems renginių dalyvių skaičius 

 

1.1.3 pav. 

Duomenų šaltinis: Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija 

2018 m. LMSF organizuotose AMS populiarinimo  renginiuose dalyvavo 2,2 tūkst. asmenų (daugiau 
nei 700 asm. vienam renginiui), o 2014 m. tokiose renginiuose dalyvavo mažiau nei 1,8 tūkst. 

Savo ruožtu LASF veiklos populiarumo augimą rodo AMS entuziastų noras dalyvauti su jų 
pomėgiais susijusioje oficialioje veikloje.  

Lietuvos automobilių sporto federacijoje dirbančių savanorių skaičius 

 

1.1.4 pav. 

Duomenų šaltinis: Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija 
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2018 m. duomenimis, LASF savanoriai sudarė 95,8 proc. visų LASF darbuotojų, o jų skaičius per 
2014 – 2018 m. laikotarpį išaugo daugiau nei 1/3 (36,1 proc.). 

Taip pat išskirtinas šių asocijuotų AMS struktūrų aprėpties aspektas, iš vienos pusės žymintis sporto 
klubų norą įsitraukti į oficialią AMS veiklą, iš kitos – pačių AMS sporto klubų skaičiaus augimą.  

Lietuvos motociklų sporto federacijos narių skaičius 

 

1.1.5 pav. 

Duomenų šaltinis: Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija 

Vadovaujantis oficialiais ŠMSM duomenimis, LMSF narių skaičius per 2014 – 2018 m. laikotarpį 
padidėjo 35,7 proc. nuo 42 iki 57, o pačios LMSF skelbiamais duomenimis 2020 m. narių skaičius 
pasiekė 65 (http://lmsf.lt/nariai). LASF narių skaičius ilgalaikėje perspektyvoje taip pat rodo augimo 
tendencijas ir nepaisant to, kad per 2018 m. LASF narių skaičius sumažėjo nuo 137 iki 111, nuo 
2014 m. iki 2017 m. buvo stebimos aiškios augimo tendencijos. Be to, pačios LASF skelbiamais 
duomenimis, šiuo metu tikrųjų LASF narių skaičius yra didžiausias per paskutinius 5 m. (58 tikrieji 
LASF nariai 2019 m. (https://www.lasf.lt/lt/lasf-nariai/)), tuo tarpu bendro narių skaičiaus neigiama 
kaita yra sąlygojama asocijuotų narių skaičiaus mažėjimo.  

Atsižvelgiant į aukščiau pateiktą informaciją (paklausos AMS veiklai ir susijusioms paslaugoms 
nenuoseklų bet tvarų augimą), dėsninga, kad vienintelio Šalies stambaus infrastruktūrinio objekto, 
skirto AMS, t.y. techninių sporto šakų komplekso ir žiedinių lenktynių trasos „Nemuno žiedas“ (toliau 
– TNŽ), veiklos rodiklių reikšmės tendencingai auga. 

Remiantis viešosios įstaigos (toliau – VšĮ) Nacionalinis žiedas pateikta informacija, 2018 m. TNŽ 
užimtumas sezono metu viršijo 92 proc., tuo tarpu užimtumas ne sezono metu siekia 43 proc.  

Pažymėtina, kad šios organizacijos TNŽ organizuojamų renginių rodiklių reikšmės auga, 
atspindėdamos poreikio AMS infrastruktūrai augimą. 2019 m. VšĮ Nacionalinis žiedas TNŽ 
organizavo 34 renginius (tiek pat, kiek 2018 m.), kuriuose dalyvavo 1369 dalyviai (30,1 proc. 
daugiau nei 2018 m.), ir kuriuos aplankė 13377 lankytojai (29 proc. daugiau nei 2018 m.). 

VšĮ Nacionalinis žiedas duomenimis, 2019 m. TNŽ organizuota beveik 150 AMS ir susijusių renginių 
(67,8 proc. daugiau nei 2017 m.), kuriuose dalyvavo beveik 5,5 tūkst. dalyvių (38,5 proc. daugiau 
nei 2017 m.) ir kuriuos aplankė 35 tūkst. lankytojų (40 proc. daugiau 2017 m.).  
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Techninių sporto šakų komplekse ir lenktynių trasoje Nemuno žiedas organizuoti renginiai 

 
2017 m. 2018 m. 2019 m. Pokytis 

Renginiai 87 138 146 67,82 % 

Iš jų autosporto 70 112 118 68,57 % 

Iš jų motosporto 17 26 28 64,71 % 

Dalyviai 3900 4800 5400 38,46 % 

Iš jų autosporto renginių 3000 3500 4000 33,33 % 

Iš jų motosporto renginių 900 1300 1400 55,56 % 

Lankytojai 25000 28900 35000 40,00 % 

Iš jų autosporto renginių 22000 25000 30000 36,36 % 

Iš jų motosporto renginių 3000 3900 5000 66,67 % 

Besitreniruojantys 700 900 1000 42,86 % 

1.1.1. lentelė 

Duomenų šaltinis: VšĮ Nacionalinis žiedas 

Didžiąja dalį renginių sudarė autosporto renginiai: 2019 m. duomenimis, 80,8 proc. renginių buvo 
autosporto renginiai, 74,1 proc. dalyvių buvo autosporto renginių dalyviai, 85,7 proc. renginių 
lankytojų apsilankė autosporto renginiuose. Bet reikia pastebėti, kad šie santykiniai dydžiai mažėja, 
o motosporto renginiai kasmet sudaro vis didesnę AMS renginių, vykdomų TNŽ, dalį. 

Tokį su TNŽ naudojimu susijusios paklausos augimą lemia konkurencinės aplinkos specifika.  

Kaip buvo minėta, TNŽ yra vienintelis tokio masto AMS objektas Lietuvoje. Išskyrus TNŽ, 
vieninteliai objektai, kuriuos AMS mėgėjai gali tenkinti savo poreikius yra 5 atviro lauko kartodromai: 

- Speedway kartodromas Elektrėnų savivaldybėje – naujausias (2015 m. atidarytas) 
kartodromas Lietuvoje, skirtas kartingo, motociklų ir motorolerių sportui, užimantis 4 ha plotą. 
Kartodromo trasa unikali – jos ilgis net 900 m, plotis 8 m ir tai vienintelė trasa Lietuvoje su 
žymiais reljefo pokyčiais bei neigiamo pasvyrimo kampo posūkiu. Galimos kelios trasos 
konfigūracijos ir važiavimas tiek prieš, tiek ir pagal laikrodžio rodyklę. Kartodrome rengiamos 
sporto varžybos (pvz., Lietuvos kartingo čempionato etapai), vyksta sportininkų treniruotės, 
sporto renginiai, norintiems sudaromos galimybės nuomotis trasą ir/ar atitinkamą techniką; 

- Smalininkų kartodromas – nuo 1980 veikiantis kompleksas su 1000 metrų kartingų trasa, kuri 
pasižymi dideliu greičiu (greičiausios tarptautinės KZ2 klasės kartingai čia gali išvystyti didesnį 
nei 150 km/val. greitį), todėl nepaisant santykinai nusidėvėjusios trasos dangos vis dar 
priimantis oficialias sporto varžybas (Lietuvos kartingo čempionato etapus, „ARTkart“ taurės 
bei „Rotax Lithuania Challenge“ taurės lenktynių serijos varžybas), kuriame siūlomos įvairios 
paslaugos, įskaitant vaikų sporto (kartingo) stovyklų organizavimo; 

- Aukštadvario kartodromas – 1130 m (8-12 m pločio) 14 posūkių trasa, pasižyminti santykinai 
lėta, tačiau techniška ir sudėtinga konfigūracija, reikalaujančia atitinkamo vairavimo technikos 
lygio, kurioje rengiamos varžybos (pvz., Baltijos kartingo žiemos taurės etapai) ir teikiamos 
įvairios paslaugos (nuo renginių organizavimo iki motociklų treniruočių organizavimo, kadangi 
trasa tinkama treniruotis visais motociklų tipais (supermoto, superbike, streetbike ir kt.); 

- Anykščių kartodromas - profesionalioms kartingų lenktynėms pritaikytas objektas, su 4 
konfigūracijų lenktynių trasa, pritaikyta sportininkams ir mėgėjams, kurios danga atnaujinta 
2014 m. Kartodrome įrengta kompiuterizuota laiko matavimo sistema. Trasa išsiskiria 
skirtingomis konfigūracijomis su posūkiais, reikalaujančiais iš anksto vertinti trajektoriją. Joje 
ne tik vyksta varžybos ir treniruotės bet ir organizuojami edukaciniai renginiai bei kt. veiklos; 

- Plytinės kartodromas Vilniuje – seniausias (pradėjęs veikti daugiau nei prieš 50 m.) 
kartodromas Lietuvoje, su aukšto lygio 2 konfigūracijų (vasaros (680 m ir 10 posūkių) ir 
žiemos (620 m ir 7 posūkiai)) 8 – 12 m pločio lenktynių trasa, kuri gali būti naudojama tiek 
laisvalaikiui (objekte organizuojami įvairūs sporto visiems ir pramoginiai renginiai), tiek 
profesionaliam sportui (objekte yra nustatytas konkretus laikas, kuriuo metu gali treniruotis 
kartingų sporto sportininkai, turintys galiojančią Lietuvos Kartingo Federacijos išduotą 
sportininko licenciją), tiek edukacijai (Plytinės kartodrome veikia vaikų kartingo būrelis). 
Kartodromo infrastruktūra nuolat atnaujinama, įrengtas papildomas apšvietimas, skirtas 
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važiuoti tamsiuoju paros metu, įmontuota nauja šviesoforų sistema, atnaujinta laiko fiksavimo 
sistema, numatoma sumontuoti šiuolaikišką rezultatų vaizdavimo įrangą. 

Speedway kartodromo trasa (fotofiksacija) 

 

1.1.6 pav. 

Duomenų šaltinis: Kartodromas Speedway 

Tačiau nepaisant santykinai didelės kartingo trasų pasiūlos, šie objektai negali tenkinti paklausos 
AMS infrastruktūrai, kadangi yra orientuoti į siaurą kartingo kategoriją, kurios infrastruktūra gali būti 
naudojama motosporto treniruotėms, tačiau negali formuoti pasiūlos, reikalingos kitų autosporto 
šakų (pirma, žiedinių lenktynių) kultivavimui ir, taip pat, pastarųjų šakų bei motosporto šakų varžybų 
organizavimui. Taigi esamas tokio tipo objektų tinklas šalyje yra orientuotas į santykinai siaurą 
kartingo segmentą su galimybe naudoti motosporto treniruotėms, atitinkamai, nepritaikytas aukšto 
lygio varžybų organizavimui populiariausio AMS segmento atveju, tad pasiūla negali būti vertinama 
kaip pakankama, siekiant bent minimaliai tenkinti Šalies AMS profesionalų ir mėgėjų poreikius3. 

Dalinai šiuos poreikius galima tenkinti siūlomomis alternatyvomis užsienyje. 

Šiandien kaimyninėse valstybėse veikia 3 trasos, kuriose galima organizuoti žiedines lenktynes: 

- Tor Poznań trasa Poznanėje Lenkijoje; 
- Biķernieku trasa Rygoje Latvijoje; 
- Auto24ring trasa Parnu Estijoje. 

Tor Poznań trasa yra didžiausias Lenkijos AMS objektas, pastatytas 1977 m. karinio oro poligono 
vietoje. 4083 m ilgio ir 12 m. pločio trasa pasižymi geromis įsibėgėjimo zonomis ir todėl santykinai 
dideliu greičiu. Trasoje, turinčioje Tarptautinės automobilių federacijos (pranc. Fédération 
Internationale de l'Automobile) (toliau – FIA) Grade III lygio licencija4, reguliariai vyksta Lenkijos 
žiedinių lenktynių čempionatas ir kitos varžybos. Taip pat trasa pritaikyta kartingo lenktynėms 
(kadangi kartingo trasa (1480 m ilgio) integruoja žiedinės trasos dalį, abiejų disciplinų varžybos arba 
važiavimai negali vykti paraleliai). Nepaisant to, kad tai yra vienas pagrindinių AMS infrastruktūrinių 
objektų Lenkijoje, kurio trasa atnaujinta 2013 m. ir kurią yra išbandę garsūs AMS atstovai, tokie kaip 
M. Šumacheris arba L. Hamiltonas,  šiandien jo infrastruktūra yra dalinai nusidėvėjusi, jam trūksta 
lydinčių objektų,  be to, nepaisant objekto lokacijos vieno didžiausių Lenkijos miestų teritorijoje, 
trasa yra žymiai arčiau Vokietijos nei Lenkijos sostinės (trasa nuo Varšuvos yra nutolusi apie 320 
km atstumu), atitinkamai geografiškai yra labai nutolusi nuo Baltijos šalių ir negali būti traktuojama, 
kaip esminis šio regiono AMS objektas.  

                                                 
3 Tokia padėtis lemia, kad didžiausias kasmetinis Šalies AMS renginys (1006 km žiedinės lenktynės) organizuojamas 
nenuolatinėje trasoje (A13 ir A11 kelių sankirtoje netoli Palangos). 
4 2020 m. kovo 2 d. FIA duomenimis, licencija galioja iki 2022 m. gegužės mėn. 
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Tor Poznań trasa (fotofiksacija) 

 

1.1.7 pav. 

Duomenų šaltinis: Tor Poznań 

Biķernieku trasa yra daugiafunkcis AMS kompleksas, kuriame gali vykti skirtingų AMS disciplinų 
varžybos,. treniruotės ir renginiai. Nuo 1966 m.5 veikianti ir 2015 m. renovuota trasa šiandien turi 5 
konfigūracijas (nuo 1730 m iki 5500 m ilgio ir nuo 8 iki 16 m pločio) ir kartingo trasą, tad gali pasiūlyti 
AMS profesionalams ir mėgėjams santykinai plataus profilio AMS ir susijusių laisvalaikio paslaugų 
komplektą. Tačiau šis objektas turi aiškią prioritetinę orientaciją – ralio kroso varžybos ir treniruotės. 
Ši orientacija leido trasoje nuo 2016 m. rengti pasaulio ralio kroso čempionato (World RX) varžybas 
specialioje 1250 m trasoje. Tokio lygio šios mišrios disciplinos varžybos rodo daugiau nei 120 ha 
ploto komplekso daugiafunkciškumą (trasa aktyviai naudojama dviratininkų, slidininkų ir kt.), tuo 
pačiu, ši orientacija lemia, kad objekto pritaikomumas kitoms disciplinoms yra ribotas. Be to, trasa 
turi objektyviu apribojimų – trasa yra Rygos miesto ribose, tai turi žymų poveikį trasos naudojimo 
intensyvumui ir įveiklinimui, taip pat trasa yra išsidėsčiusi 5 žemės sklypuose, kuriais disponuoja 4 
subjektai (2 iš kurių - privatūs). Toks išskaidymas apsunkina trasos valdymą, administravimą ir 
plėtrą (pvz., šiuo metu numatoma nauja kartingo trasa ir dviračių trekas negali būti įrengti, kadangi 
nėra pritarimo iš visų žemės sklypų savininkų). 

Ralio kroso varžybos Biķiernieku trasoje (fotofiksacija) 

 

1.1.8 pav. 

Duomenų šaltinis: Biķiernieku trasa 

                                                 
5 Pirmasis TSRS specializuotas techninių sporto šakų kompleksas 
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Auto24ring trasa (Audru žiedas arba Pärnu žiedas) yra vienintelė Baltijos šalyse trasa, kuriai buvo 
suteikta FIA licencija. 3,2 km ilgio trasai 2014 m. buvo suteikta FIA Grade IV licencija, galiojusi iki 
2016 m. 2013 m. rekonstruotas objektas apima ne tik 4 konfigūracijų žiedinių lenktynių trasą, bet ir 
ralio kroso trasą bei bekelės trasą. Tai yra vienintelis Estijoje išimtinai AMS (žiedinėms lenktynėms) 
naudojamas kompleksas, dažnai įvardijamas kaip geriausia žiedinių lenktynių trasa Baltijos ir 
Skandinavijos šalyse. Trasos plotis siekia nuo 12 iki 14 m, jos konfigūracija leidžia tiesiosiose 
išvystyti iki 250 km/h greitį, be to, trasa yra aprūpinta visa reikalinga infrastruktūra (29 pit-boksai, 
didelės administracinės ir konferencijų salės, 22 tūkst. m2 dalyvių aikštelė). Tai leidžia Auto24ring 
bazėje siūlyti platų paslaugų spektrą – nuo edukacinių užsiėmimų iki profesionalių varžybų 
organizavimo paslaugų (maršalų, greitosios medicinos pagalbos, laiko kontrolės ir kt. paslaugas). 
Tačiau nepaisant savo pranašumų Auto24ring trasa nepasižymi dideliu įveiklinimu. Tai yra sąlygota 
objekto lokacijos: Auto24ring trasa yra įsikūrusi kurortiniame Estijos regione, nutolusi 130 km nuo 
Talino, atitinkamai, nuo pagrindinių Estijos magistralinių koridorių ir santykinai sudėtingai 
pasiekiama, kas, atsižvelgiant į atstumą (pvz., atstumas nuo Rygos iki trasos sudaro 190 m, o nuo 
Vilniaus iki trasos – apie 500 km), neigiamai veikia šio objekto patrauklumą.  

Auto24ring trasos starto-finišo tiesioji ir lydinti infrastruktūra 

 

1.1.9 pav. 

Duomenų šaltinis: Auto24ring trasa 

Atsižvelgiant į AMS objektų pasiūlos Šalyje ir kaimyninėse valstybėse specifiką, konstatuotina, kad 
šiandien Lietuvoje pasiūla, galinti tenkinti Šalies AMS poreikius, nėra suformuota, o kaimyninių šalių 
objektų specifika (atstumas iki objektų, objektų orientacija į konkrečias AMS disciplinas ir pan.) 
lemia santykinai mažą jų patrauklumo lygį Šalies AMS atstovams ir entuziastams. Be to, vertinant 
minėtas užsienio AMS objektų silpnybes, galima teigti kokybinis pasiūlos nepakankamumas ir 
neatitiktis paklausai dalinai fiksuojamas ir kaimyninėse šalyse.  

Galima teigti, kad aukšto lygio AMS infrastruktūros, galinčios konkuruoti tarptautiniu lygmeniu, 
visame Baltijos šalių regione, taip pat kaimyninėse šalyse (jų regionuose, arba kituose teritoriniuose 
vienetuose, besiribojančiose su Lietuva) adekvačios AMS objektų, galinčių tenkinti paklausą AMS 
veikloms ir su jomis susijusioms paslaugoms nėra. Geriausi regiono AMS objektai yra nutolę nuo 
esminių magistralių, be to, yra regiono pakraščiuose ir konkuruoja su kitų (labiau išvystytų AMS 
bazių) regionų objektais6, todėl negali užtikrinti pakankamo infrastruktūros įveiklinimo. 

                                                 
6 Pvz., Auto24ring yra 450 km nutolęs nuo Igora Drive autodromo Rusijoje (FIA Grade II licencija), kuriame 
organizuojamos aukšto lygio varžybos (DTM, W Series, pasaulio ralio kroso čempionato etapas), tuo tarpu Tor Poznań 
trasa yra netoli Vokietijos, kurioje yra 8 trasos (konfigūracijos) licencijuotos FIA, tad tik 270 km nutolusi nuo Eurospeedway 
Lausitz trasos (FIA Grade II licencija), kuri naudojama DEKRA (didžiausia Europoje TP patikros, bandymų ir sertifikavimo 
bendrovė) automobilių bandymams ir kurioje nuolat vyksta aukšto lygio AMS varžybos, pvz., DTM. 
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Tokia situacija sudaro tinkamas prielaidas formuoti aukšto lygio AMS infrastruktūrą Lietuvoje, kurioje 
fiksuojama paklausa AMS infrastruktūrai, taip pat stebimas šios paklausos augimas, o aplinkinėse 
šalyse (rytinėje Lenkijos dalyje, Baltarusijoje, Kaliningrado srityje) nesant pasiūlos, tikėtina, 
paklausa taip pat yra, ypatingai atsižvelgiant į regiono AMS objektų tinklo dydį ir kokybę, 
pasižyminčia minimaliomis pasirinkimo galimybėmis.  

2020 m. kovo 2 d. FIA duomenimis FIA Grade I – IV lygio licencijomis disponavo 155 trasos (dalis 
kurių yra viename AMS objekte, pvz., Nürnburgring AMS kompleksas Vokietijoje turi 3 FIA licencijas 
skirtingoms trasoms (konfigūracijoms)), iš kurių tik 62 buvo Europoje, dauguma iš jų Jungtinėje 
Karalystėje, Ispanijoje, Italijoje, Prancūzijoje ir Vokietijoje. Visame Vidurio ir Rytų Europos regione 
yra tik 4 FIA licencijuotos trasos: Hungaroring Vengrijoje, Masaryk (Brno) ir Autodrom Most trasos 
Čekijoje ir minėta Tor Poznań trasa Lenkijoje. 

Konstatuotina, kad Baltijos šalių regione ir kaimyninėse valstybėse, kokybinė ir kiekybinė AMS 
infrastruktūros pasiūla nėra pakankama, AMS objektų (trasų) tinklas neišvystytas, esami objektai 
nepilnai pritaikyti adekvačiam naudojimui yra netinkamose lokacijose, nutolę nuo didžiųjų miestų bei 
transporto koridorių. Vertinant per Šalies prizmę, teigtina, kad aukšto lygio AMS objektai (licencijuoti 
FIA Grade I – IV licencijomis) yra nutolę nuo Šalies didmiesčių (Kauno ir Vilniaus) ne mažesniu nei 
750 km atstumu, tuo tarpu kaimyninėse valstybėse esantys konkurentai susiduria su įveiklinimo 
problemomis dėl specializacijos, artumo kitų regionų aukšto lygio AMS objektams ir kt. veiksnių.  

FIA Grade I – IV lygių licencijas turinčios7 trasos iki 1,2 tūkst. km spinduliu nuo Kauno 

 

1.1.10 pav. 

Duomenų šaltinis: tarptautinė automobilių federacija, Lietuvos sporto centras, Google LLC 

Ribota AMS objektų pasiūla Baltijos šalyse ir atstumas iki artimiausių aukšto lygio (FIA licencijuotų) 
objektų suformuoja geografinį pasiūlos vakuumą (žr. pav. 1.1.10) ir žymi palankias perspektyvas 
aukšto lygio AMS infrastruktūros formavimui būtent Lietuvoje, ypatingai atsižvelgiant į tai, kad 

                                                 
7 2020 m. kovo 2 d. FIA duomenimis 
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bazinės infrastruktūrinės prielaidos tokiam formavimui yra: TNŽ yra veikiantis AMS objektas, objekto 
subjektinė turtinė situacija yra aiški (skirtingai nei Biķierniekų trasos atveju), objektas yra 
geografiškai patogioje padėtyje (iki 150 km atstumu nutolęs nuo 4 užsienio valstybių sienų), 
pasižymintis geru susisiekimu ir pasiekiamumu (skirtingai nei Auto24ring trasa), neturintis 
konkurentų šalyje ir net minimalių investicijų dėka sugebėjęs pritraukti oficialias LASF ir LMSF 
varžybas, kurios dėl trasos būklės ir kt. infrastruktūrinių problemų dar 2016 m. nebuvo vykdomos 
(atšauktos) 8, tuo tarpu atlikus minimalias investicijas 2017 – 2018 m., jau 2017 m. TNŽ buvo 
organizuotas Lietuvos „Wolf race“ žiedinių lenktynių čempionato etapas, 2018 m. TNŽ buvo 
organizuoti 2 Lietuvos RACE žiedinių lenktynių čempionato etapai ir 2 CBET ring challenge žiedinių 
lenktynių etapai, 2019 m. TNŽ buvo organizuoti 2 Lietuvos žiedinių lenktynių čempionato etapai, 4 
Lique Moly Lietuvos mėgėjų žiedinių lenktynių čempionato etapai, 3 Lietuvos time attack 
čempionato etapai, taip pat 3 Liqui Moly Lietuvos Street Taurės etapai, Lietuvos Plento žiedinių 
lenktynių Čempionato III etapas ir C klasės varžybos. 

Konstatuotina, kad kertinė Šalies ir viso Baltijos šalių regiono AMS problema vis dar yra 
nepakankamai išvystyta materialinė infrastruktūra, t.y. specializuoto kompleksinio AMS objekto, 
atitinkančio tarptautinius standartus (turinčio FIA Grade I – IV lygio licencijas), trūkumas.  

Tokie sporto ir laisvalaikio objektai – tai infrastruktūrinės bazės, galinčios kompleksiškai tenkinti 
įvairius paslaugų gavėjų poreikius ir teikti platų paslaugų spektrą. Tokie objektai yra tapę 
neatskiriama didžiausių pasaulio miestų ir regioninių centrų dalimi bei puikiu ekonomikos skatinimo 
instrumentu, kuris: 

- Užtikrina sporto ir susijusių renginių organizavimą (varžybos, parodos, suvažiavimai  ir t.t.); 
- Užtikrina kitų su specifine objekto orientacija susijusių ir kitų, atsižvelgiant į infrastruktūros 

apribojimus, galimų pramogų organizavimą; 
- Sukuria sinerginį efektą bendram turizmo vystymuisi, ir tokiu būdu skatina papildomų privačių 

investicijų pritraukimą, kt. Sektorių (pvz., apgyvendinimo ir maitinimo) plėtrą bei kitos 
susijusios turizmo infrastruktūros ir ekonomikos šakų vystymąsi 

Stambūs sporto ir laisvalaikio kompleksai yra tapę rinkodariniu ir strateginiu plėtros instrumentu, 
pritraukiant tarptautinio lygio renginius, gerinant įvaizdį. Tokie sporto ir laisvalaikio objektai yra tapę 
ir puikiais regionų plėtros instrumentais.  

Jeigu šalyje šiandien yra suformuota pakankama uždaro tipo daugiafunkcių arenų pasiūla (Siemens 
arena Vilniuje, Žalgirio arena Kaune, Klaipėdos Švyturio arena, Panevėžio Cido arena, Šiaulių 
arena, Utenos arena ir t.t.), specializuotų su aiškia orientacija ir siauros pakraipos objektų (tokių kaip 
AMS kompleksai) situacija šalyje vertinima neigiamai. Dar 2006 m. Kūno kultūros ir sporto 
departamento (2019 m. reorganizuotas prijungiant prie ŠMSM) užsakymu, Vilniaus Gedimino 
technikos universiteto ekspertų atliktoje studijoje, kurios  pagrindinis tikslas buvo išsiaiškinti, koks ir 
kokių sporto bazių poreikis yra Lietuvoje, buvo konstatuotas bendras Lietuvos atsilikimas sporto 
bazių srityje yra labai didelis, labai trūksta universalių ir daugiafunkcių sporto kompleksų, stadionų, 
uždarųjų ir specializuotų sporto kompleksų ir t.t. Ir nors detalaus sporto objektų tinklo būklės 
vertinimo Šalies mastu vis dar nėra atlikta, galima teigti, kad nors universalių ir daugiafunkcių 
uždarų sporto kompleksų problema didele dalimi šalyje išspręsta, šiandien vis dar akivaizdus 
specializuotų sporto bazių trūkumas, kuris ypatingai ryškus specifinių sporto šakų, ypač AMS, 
atveju.  

Tik aukšto lygio infrastruktūra, atitinkanti AMS profesionalius standartus, su AMS susijusių paslaugų 
gavėjų poreikius, sporto ir laisvalaikio sritį administruojančių subjektų ir kt. suinteresuotų šalių 
lūkesčius bei reikalavimus, suformuoja prielaidas, užtikrinančias aukšto lygio AMS ir laisvalaikio, 
susijusio su AMS, galimybes Lietuvos gyventojams ir svečiams bei AMS ir susijusių paslaugų 
indėlio į socialinį ir ekonominį vystymąsi didėjimą. Kompleksinis AMS objektas Lietuvoje išsiskirtų 
tarptautiškumu ir plačiu paslaugų gavėjų spektru, t.y. požymiai, kurie leidžia prognozuoti sėkmingą 

                                                 
8 Pvz., 2016 m., vertinant LASF organizuojamas varžybas, neįvyko numatytas Lietuvos Endurance čempionato II etapas, 
Lietuvos automobilių žiedinių lenktynių čempionato II etapas, Baltijos šalių žiedininių lenktynių čempionato (BaTCC) II 
etapas, Baltijos šalių ilgų distancijų čempionato (BEC 4H) II etapas, Mini žiedinių lenktynių čempionato III etapas 
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ekonominę objekto veiklą bei teigiamą poveikį Šalies vystymuisi. Sukūrus tokio tipo ir lygio AMS 
objektą Lietuvoje, artimoje geografinėje aplinkoje (tiek kitose Baltijos šalyse, tiek Kaliningrado 
srityje, tiek Lenkijos rytiniuose regionuose, tiek Baltarusijos šiaurės ir vakarų teritorijoje) inicijuoti 
stambios AMS infrastruktūros formavimą ir plėtojimą būtų itin sudėtinga dėl jau užimtos nišos, tad 
tikėtinas tik vietinio lygmens AMS objektų atsiradimas. Todėl konkurencija tokio tipo objektui 
trumpuoju – vidutiniu laikotarpiu po jo veiklos pradžios nenumatytina.  

 

1.2. Projekto teisinė aplinka 

Lietuvos teisinėje sistemoje nėra vieno specifinio teisės akto, tiesiogiai reglamentuojančio AMS bei 
AMS objektų veiklą bei jos kontrolę. Šalyje veikiančių AMS objektų veikla yra vykdoma remiantis 
kitų visuotinai privalomų įstatymų, reguliuojančių Lietuvos Respublikoje veikiančių juridinių asmenų 
ir sporto ir laisvalaikio objektų veiklą, nuostatomis.  

Projekto įgyvendinimo metu aktualūs bus teisės aktai, kurie susiję tiek su fiziniu veiklų vykdymu, tiek 
su administraciniais Projekto įgyvendinimo aspektais. 

Projektą teikiantis subjektas (toliau – Projekto teikėjas) – Lietuvos sporto centras (toliau – LSC) – 
yra Valstybės biudžetinė įstaiga (toliau – BĮ), todėl Projekto kontekste svarbus yra LR biudžetinių 
įstaigų įstatymas, priimtas 1995 m. gruodžio 5 d. Nr. I-1113 (suvestinė 2019 m. liepos 2 d. 
redakcija), kadangi pastarasis reglamentuota teisinius aspektus susijusius su BĮ turto klausimais. 
Įstatymo 10 str. pažymima, kad BĮ savininko jai perduotas ir BĮ įgytas turtas nuosavybės teise 
priklauso BĮ savininkui, o BĮ šį turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo teisės aktų nustatyta tvarka.  

Taip pat LSC disponuojamo turto valdymo, naudojimo tvarka ir sąlygos yra reglamentuotos LR 
valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, nauja redakcija 
patvirtintu Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. kovo 25 d. įstatymu Nr. XII-802 

Kadangi Projektas priskirtinas infrastruktūrinių projektų kategorijai, svarbu pažymėti, kad šiuo metu 
Projekto dėka planuojama atnaujinti ir sukurti infrastruktūra nuosavybės teise priklauso (ir po 
Projekto įgyvendinimo priklausys) Lietuvos Respublikai. Šiuo metu LSC Projekto kontekste aktualius 
žemės sklypus valdo panaudos teise, o pastatus ir statinius – patikėjimo teise. 

Projekto įgyvendinimo metu sukurtų rezultatų savininkas – privatus investuotojas, kuris investuos į 
sporto infrastruktūros objektą. Investuotojas bus atsakingas už veiklų organizavimą ir paslaugų 
teikimą. Tuo pačiu Projektas numato BĮ valdomo turto plėtojimą ir galimą perdavimą viešojo ir 
privataus sektorių partnerystės (toliau – VPSP) privačiam subjektui (koncesijos pagrindu), todėl 
pabrėžtina, kad Projekto įgyvendinimas neprieštarauja pastarųjų teisės aktų nuostatoms. 

Atsižvelgiant į minėtą privataus subjekto dalyvavimą, tikslinga išskirti LR investicijų įstatymą, priimtą   
1997 m. liepos 7 d. Nr. VIII-1312 (suvestinė 2018 m. kovo 1 d. redakcija), kuris apibrėžia VPSP kaip 
valstybės arba savivaldybės institucijos ir privataus subjekto įstatymuose nustatytus 
bendradarbiavimo būdus, kuriais valstybės arba savivaldybės institucija perduoda jos funkcijoms 
priskirtą veiklą privačiam subjektui, o privatus subjektas investuoja į šią veiklą ir jai vykdyti reikalingą 
turtą, už tai gaudamas įstatymų nustatytą atlyginimą.  

Vadovaujantis LR koncesijų įstatymu, nauja redakcija priimtu 2017 m. birželio 15 d. Nr. XIII-440 
(suvestinė 2019 m. birželio 11 d. redakcija), koncesija – tai suteikiančiosios institucijos 
koncesininkui pagal Koncesijų įstatymą ir sudaromą sutartį suteikiamas leidimas vykdyti ūkinę 
komercinę veiklą, apimančią paslaugų teikimą ir (ar) darbų vykdymą, ir (ar) viešųjų paslaugų 
teikimą, kai koncesininkas prisiima visą ar didžiąją dalį su tokia veikla susijusios rizikos bei 
atitinkamas teises ir pareigas, o jo atlygį už tokią veiklą sudaro tik teisės užsiimti atitinkama veikla 
suteikimas ir pajamos iš tokios veiklos arba tokios teisės suteikimas ir pajamos iš tokios veiklos 
kartu su atlygiu, mokamu koncesininkui suteikiančiosios institucijos, atsižvelgiant į jos prisiimtą 
riziką. 

Būtent tokios formos bendradarbiavimas remiantis visais galiojančiais teisės aktais numatomas 
Projekto atveju. 
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Atsižvelgiant į tai, kad Projektas bus vykdomas sporto srityje, privalu pastebėti, kad privatus 
subjektas, kaip ir LSC, įgyvenant Projektą bei naudojantis suformuotais rezultatais turės vadovautis 
teisės aktais, apibrėžiančiais šios srities normas. Tarp tokių teisės aktų prioritetine tvarka 
paminėtinas LR sporto įstatymas, nauja redakcija priimtas 2018 m. spalio 18 d. Nr. XIII-1540 
(suvestinė 2020 m. vasario 1 d. redakcija), nustatantis sporto principus, sporto sistemą ir jos 
valdymą, sporto organizavimą ir kt. aspektus, aktualius Projekto kontekste, pvz., nuostata, kad 
sporto renginio organizatorius, prieš vykdydamas technikos sporto šakų (pvz., automobilių, 
motociklų, laivų, lėktuvų ir kt.) sporto renginį privačiose ar viešose vietose, privalo apie tai informuoti 
nacionalinę ir (ar) tarptautinę tos technikos sporto šakos federaciją ir pranešti savivaldybės tarybos 
nustatytai savivaldybės institucijai, teikiančiai pritarimą organizuoti sporto renginį. 

Tarp kitų teisės aktų, susijusių su Projekto įgyvendinimu, paminėti atitinkami statybos techniniai 
reglamentai (toliau – STR) ir Higienos normos (toliau – HN): 

- STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga, 
patvirtintas LR aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 420 (suvestinė redakcija 
nuo 2002 m. lapkričio 9 d.) 

- HN 42:2009 Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų mikroklimatas, patvirtinta LR sveikatos 
apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-1081; 

- STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas, patvirtintas LR aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 4 
d. įsakymu Nr. D1-653; 

- HN 123:2013 Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai, patvirtinta LR sveikatos 
apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-551; 

Pvz., pastaroji nustato sporto objektų paslaugų sveikatos saugos reikalavimus ir kuri yra privaloma 
juridiniams ir fiziniams asmenims, projektuojantiems, statantiems, įrengiantiems, 
rekonstruojantiems, eksploatuojantiems statinius ir patalpas, kuriose teikiamos sporto klubo 
paslaugos, šių paslaugų teikėjams. 

Taip pat įgyvendinant Projektą vadovaujamasi bendrojo pobūdžio aktais, privalomais vykdyti 
atitinkamo tipo juridiniams asmenims vykdant savo veiklą bei atitinkamus veiksmus: 

- LR civiliniu kodeksu, priimtu 2000 m. liepos 18 d. įstatymu Nr. VIII-1864 (suvestinė redakcija 
nuo 2020 m. balandžio 24 d.); 

- LR visuomenės informavimo įstatymu, priimtu 1996 m. liepos 2 d. Nr. I-1418, nauja redakcija 
patvirtintu 2006 m. liepos 11 d. Nr. X-752;  

- LR darbo kodeksu, priimtu 2016 m. rugsėjo 14 d. įstatymu Nr. XII-2603 (suvestinė 2020 m. 
balandžio 8 d. redakcija); 

- kt. 

Vadovaujantis anksčiau nurodytais teisiniais aspektais galima teigti, kad Projekto įgyvendinimui yra 
sudarytos teisinės prielaidos, tuo pačiu teisinių kliūčių Projekto įgyvendinimui nėra.  

Projekto teikėjo įstatymais apibrėžta veikla apima tokio pobūdžio Projektų inicijavimą bei vykdymą 
numatyta forma, o visas aktualių sričių reglamentavimas yra žinomas ir Projekto įgyvendinimas 
nekelia prieštaravimų jo teisinėms nuostatoms. 

 

1.3. Problemos, kurioms spręsti yra parengtas Projektas 

Šiandien didelė dalis viešojo sektoriaus subjektų susiduria su savo valdomos ir disponuojamos 
sporto infrastruktūros eksploatavimo ir naudojimo efektyvumo problemomis, sąlygojamomis 
pastarosios elementų būklės, nusidėvėjimo, t.y. charakteristikų nulemiančių ne tik paklausą, bet ir 
galimybes vykdyti veiklą nepažeidžiant bazinių saugumo ir kt. reikalavimų. 

Šios problemos pasireiškia infrastruktūros trūkumais, finansinių sąnaudų objektų funkcionalumo 
palaikymui apimčių ir viešųjų investicijų į objektų atnaujinimo apimčių neadekvatumu, paklausos 
nepakankamumu, tinkamų ir patogių sąlygų funkcionavimui ir veiklos vykdymui šiuose objektuose 
neužtikrinimu.  
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Viešojo sektoriaus subjektų atveju toks neefektyvus ir nerezultatyvus funkcijų atlikimas reikalauja 
neproporcingai didelių viešojo sektoriaus išteklių, kurie priešingu atveju galėtų būti panaudoti kitoms 
visuomeninėms reikmėms .  

Šios problemos ypatingai aktualios, kai kalbama apie specializuotą didelio masto infrastruktūrą, 
praktiškai nepritaikytiną kitoms, nei numatytoms tikslinėms, veikloms, tokią kaip TNŽ. 

TNŽ yra AMS sporto kompleksas, įsikūręs netoli Kačerginės miestelio, Nemuno g. 20, Gaižėnėlių k., 
Kauno rajone, kuriame vyksta AMS, taip pat dviračių ir kitų techninių sporto šakų varžybos ir 
treniruotės, organizuojami įvairūs renginiai, siūlomos trasos nuomos važiavimams paslaugos. 
Bendras komplekso plotas – 74 ha, o pačios žiedinės trasos apimamas plotas – 60,99 ha. 

Sporto komplekso pagrindą sudarančios žiedinės lenktynių trasos ilgis šiuo metu siekia 3,35 km. 

Lenktynių trasos važiuojamosios dalies, kuri turi asfalto dangą, plotis svyruoja tarp 7,5 – 9,5 m. 
Sporto komplekse taip pat yra įrengta įvairi infrastruktūra, šiandien nusidėvėjusi, anksčiau skirta 
aptarnauti varžybų dalyvius, organizatorius ir žiūrovus: trys nedideli pastatai – administracinis 
pastatas (73 m2 bendro ploto), viešbutis (72 m2 bendro ploto), garažai (641 m2 bendro ploto; visi trys 
šie pastatai yra sklypo vakarinėje dalyje, netoli pagrindinių vartų, per kuriuos patenkama į TNŽ 
teritoriją, ir esamos automobilių stovėjimo aikštelės), žiūrovų tribūnos, automobilių stovėjimo 
aikštelės, privažiavimo keliai, priešgaisrinis vandens rezervuaras ir kita. 

Prieš beveik 60 metų sukurta infrastruktūra niekada nebuvo reikšmingai atnaujinta. Per visą 
laikotarpį nuo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, renovuota tik fragmentiškai, pvz., 2013 m. buvo 
įrengtos nedidelės nedengtos tribūnos žiūrovams, tačiau jokių kompleksinių TNŽ atnaujinimo 
veiksmų atlikta nebuvo (2012 m. buvo parengtas ženklios dalies trasos (daugiau nei 1 km ilgio 
ruožo) atnaujinimo techninis projektas, tačiau jokie darbai numatyti pastarajame nebuvo atlikti, o 
pačių techninių sprendinių kokybė kvestionuotina (dėl saugumo elementų stokos, kt. aspektų)).   

Nemuno žiedo trasos dangos remonto darbų fotofiksacija 

 

1.3.1 pav. 

Duomenų šaltinis: VšĮ Nacionalinis žiedas 

Santykinai didelis TNŽ infrastruktūros atnaujinimo darbų kompleksas buvo atliktas 2018 m.: 

- atnaujintos nusidėvėjusios trasos kraštus žyminčios linijos; 
- surištos ir saugos zonose išdėstytos padangos (450 m); 
- išpjauti nereikalingi krūmai ir medžiai (12 ha teritorijoje); 
- išlygintos ir praplėstos buvusios stabdymo zonos ir įrengtos naujos; 
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- pakeisti / įrengti atitvarai (432 m perkeliant maksimaliu atstumu nuo lenktynių trasos 
važiuojamosios dalies); 

- sumontuoti apsauginiai tvoros borteliai ir įrengta nauja tvora aplink pit-zoną (150 m); 
- sumontuota vaizdo stebėjimo sistema; 
- įrengti automatiniai užtvarai prie įvažiavimo į trasą ir pit-zoną. 

Tačiau visi šie darbai yra traktuotini kaip fragmentiniai. Projekto kontekste aktuali infrastruktūra buvo 
formuojama labai seniai, nesivadovaujant jokiais standartais, pretenduojančiais į atitiktį 
šiuolaikiniams, naudojant senas technologijas, ir niekada nebuvo reikšmingai rekonstruota arba 
atnaujinta. Jos techninė būklė yra prasta, kokybė nepakankama norint užtikrinti efektyvų ir 
rezultatyvų funkcionavimą. TNŽ neatitinka tokio tipo infrastruktūriniams objektams keliamų 
reikalavimų, taip pat dalies statybos techninių reglamentų bei higienos normų reikalavimų. 

Kadangi reikšmingas TNŽ infrastruktūros atnaujinimas seniai nebuvo daromas, šiandien TNŽ 
mechaniniai ir techniniai parametrai neatitinka jokių tarptautinių standartų, vietomis netenkinami 
esminiai statinio reikalavimai, neužtikrinamas saugumas ir minimalūs tokio tipo objektams taikomi 
normatyvai. 

Važiuojamosios trasos dalies asfalto dangos kokybė yra prasta. Šiandien tik apie 1 km ilgio trasos 
ruožas pasižymi patenkinamos būklės danga. Likusi trasos dalis kiekvienais metais vis labiau 
nusidėvi, atsiveria duobės, asfalto danga trupa ir daugelyje vietų stebimas išilginių ir skersinių plyšių 
ir įtrūkimų tinklas. Taip pat, pažymėtina, dangos asfaltas yra šiurkštus, tai lemia transporto 
priemonių naudojamų padangų dilimą.   

Trasos važiuojamosios dalies paviršius yra deformuotas ir nelygus, todėl sportinių transporto 
priemonių naudojimas TNŽ kelia papildomus kaštus, susijusius su važiuoklės greitesniu 
nusidėvėjimu. 

Nemuno žiedo trasos dangos būklės fotofiksacija 

 

1.3.2 pav. 

Duomenų šaltinis: VšĮ Nacionalinis žiedas 

TNŽ nėra būtinų šiuolaikinio AMS objekto atributų – pit-boksų, būtinos sanitarinės ir higienos 
infrastruktūros ir t.t. Be to, TNŽ trūksta bazinės saugumo infrastruktūros elementų, o pačią trasą 
vienoje vietoje kerta 10 kV įtampos elektros oro linija (stulpas yra šalia važiuojamosios dalies), 
žiūrovams nesudarytos saugios sąlygos lenktynių stebėjimui. 

 



                                                                                                                                  LIETUVOS SPORTO CENTRAS 

ŽIEDINIŲ LENKTYNIŲ TRASOS „NEMUNO ŽIEDAS“ ATNAUJINIMAS 

Investicijų Projektas          26 

Varžybų Nemuno žiedo trasoje stebėjimo fotofiksacija 

 

1.3.3 pav. 

Duomenų šaltinis: R. Teinio nuotraukų archyvas 

Dėl saugumo elementų nepakankamumo pavieniai asmenys TNŽ gali treniruotis tik automobiliais, 
tuo tarpu su motociklais treniruotis galima tik renginių metu, kai budi greitosios medicinos pagalbos 
ekipažas ir dirba teisėjai (maršalai). Pažymėtina, kad TNŽ per metus vidutiniškai įvyksta apie 20 
avarijų su automobiliais (kuriose dažniausiai nepatiriama sužalojimų) ir ne mažiau nei 30 kritimų nuo 
motociklų, didelėje dalyje kurių įvykio dalyvis patiria sužalojimus. 

Taip pat pažymėtini TNŽ funkcionalumo probleminiai aspektai nesusiję su infrastruktūros būkle, t.y. 
konfigūracijos elementai, darantys TNŽ mažiau patrauklią AMS veiklų vykdymui ir susijusių 
paslaugų teikimui, kurie buvo išskirti dalies apklaustų AMS bendruomenės atstovų: 

- posūkių (ypatingai dešiniųjų) trūkumas; 
- važiuojamosios dalies plotis per mažas (siekia iki 9,5 m); 
- trasos greitis dėl ilgųjų tiesiųjų yra per didelis; 
- trasos užimamas žemės plotas (~60 ha), didelė dalis kurio racionaliai neįveiklinama(-tina); 
- trasos važiuojamosios dalies ribojimasis su sklypo ribomis; 
- įvažiavimų į trasą ir privažiavimų skaičiaus ir jų pločio nepakankamumas ir kt. 

Nemuno žiedo trasos dangos būklės fotofiksacija (2) 

 

1.3.4 pav. 

Duomenų šaltinis: R. Teinio nuotraukų archyvas 
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Tokia infrastruktūros būklė, būtinų AMS elementų kiekybinis ir kokybinis nepakankamumas 
neleidžia užtikrinti AMS veiklų vykdymo ir susijusių paslaugų optimalumo, efektyvumo, kokybės ir 
atitikties norminiams reikalavimams ir AMS profesionalų ir mėgėjų poreikiams.  

Paslaugų kokybės ir atitikties poreikiams problemos sąlygoja patrauklumo ir paklausos mažėjimą, 
kuris, savo ruožtu, minimizuoja finansines prielaidas situacijos gerinimui. 

TNŽ, kaip ir bet kuris kitas sudėtingas sporto ir laisvalaikio kompleksas šiandien veikia nuolat 
kintančioje aplinkoje ir yra veikiama permanentinės sporto ir laisvalaikio padėties kaitos ir 
konkurencijos bei daugelio kitų politinio, ekonominio, socialinio, technologinio ir kitokio pobūdžio 
veiksnių. AMS aplinka vertintina kaip palyginti nepalanki: nepakankamas finansavimas, vadybinio 
potencialo nepakankamumas ir kt. faktoriai formuoja neapibrėžtumo lauką ir lydinčias rizikas. 
Svarbiausias iš šių faktorių yra vis dar nepakankamos apimties finansavimas, trukdantis efektyviam 
atitinkamos infrastruktūrinės bazės plėtojimui. Nuolatinis lėšų stygius sudaro neapibrėžtų 
ekonominių veiksnių lauką, trukdantį ne tik sėkmingai planuoti AMS plėtrą, bet ir neleidžiantį 
išnaudoti esamos padėties (santykinai palankios konkurencinės aplinkos).  

Taigi konstatuotina, kad viena didžiausių AMS problemų (ir, tuo pačiu, priežasčių) yra 
nepakankamai išvystyta materialinė infrastruktūra, t.y. kertinis šio sporto elementas. Tik aukšto lygio 
AMS infrastruktūra, atitinkanti tarptautinius reikalavimus, AMS profesionalų ir mėgėjų poreikius ir 
lūkesčius, suformuoja prielaidas, užtikrinančias AMS vystymą ir plėtojimą. 

Būtent šios infrastruktūrinės problemos sprendimui ir yra numatytas Projektas, kurio dėka bus 
formuojamas aukštus tarptautinius standartus atitinkantis kompleksinis AMS objektas.  

Konstatuotina, kad TNŽ yra centrinis visos Šalies AMS plotmės elementas, kurio potencialas nėra 
išnaudojamas turint galimybę efektyviau valdyti paklausos srautus užtikrinant atitiktį vartotojų ir 
suinteresuotų šalių poreikiams ir lūkesčiams. TNŽ objektyviai turi aiškiai apibrėžtas funkcionavimo 
ribas ir plėtros orientyrus, pasižymi pakankamu potencialu. Tačiau norint užtikrinti maksimalų tokio 
potencialo išnaudojimą, yra privalu suformuoti tam reikalingas sąlygas.  

Teikiamas Projektas yra skirtas būtent vienai iš sąlygų – perspektyvoje itin svarbaus tarptautinio 
lygmens (Baltijos šalių ir platesnio Vidurio ir Rytų Europos regiono lygmens) AMS objekto 
infrastruktūros modernizavimui ir maksimaliam pritaikymui sporto bendruomenės, su AMS susijusių 
paslaugų gavėjų ir paties objekto lankytojų poreikiams ir aukštiems šiuolaikinių AMS standartų 
reikalavimams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                  LIETUVOS SPORTO CENTRAS 

ŽIEDINIŲ LENKTYNIŲ TRASOS „NEMUNO ŽIEDAS“ ATNAUJINIMAS 

Investicijų Projektas          28 

2. Projekto turinys 

Aprašytos infrastruktūrinės problemos sprendimui yra numatytas Projektas, kurio dėka sutvarkant ir 
išplečiant TNŽ, bus kiekybiškai išplėsta ir kokybiškai išvystyta Šalies AMS infrastruktūra, o pačioje 
TNŽ bus pradėtos įgyvendinti aukštus tarptautinius standartus atitinkančios AMS iniciatyvos, 
pradėtos teikti naujos aukštos kokybės AMS paslaugos, taip pat galės būti pradėtos vykdyti 
papildomos su AMS ir atitinkama infrastruktūra susijusios (edukacinės programos ir kt.) ir lydinčios 
(pvz., maitinimo ir transporto priemonių priežiūros bei kt.) veiklos. Tai leis geriau išnaudoti 
disponuojamą AMS infrastruktūrą, pagerinti dabartines TNŽ funkcionavimo charakteristikas ir 
padidinti objekto patrauklumą AMS bendruomenei, entuziastams, renginių lankytojams, kitiems 
subjektams (pvz., auto- ir moto- pramonės subjektams). 

Šioje dalyje aprašyti Projekto turinio elementai: tikslas, uždaviniai, sąsajos su kitais projektais, 
Projekto ribos, tikslinės Projekto grupės, kurioms Projekto įgyvendinimas turės tiesioginę įtaką ir 
kurios pajus socialinę – ekonominę Projekto įgyvendinimo naudą (žalą). Taip pat šioje dalyje 
pristatytas Projekto teikėjas (Projekto organizacija) ir siekiami rezultatai. Kartu vertinamas Projekto 
turinio (įgyvendinimo prielaidų ir rezultatų) realumas, pagrįstumas ir optimalumas. 

 

2.1. Projekto tikslas ir uždaviniai 

Dabartinė TNŽ infrastruktūros būklė neleidžia ja saugiai, efektyviai ir rezultatyviai naudotis ne tik 
AMS varžybų organizavimui ir vykdymui, bet ir einamųjų infrastruktūros nuomos AMS mėgėjams ir 
entuziastams paslaugų teikimui, t.y. veiklai, paklausa kuriai šiandien viršija pasiūlą.  

Tokiomis aplinkybėmis TNŽ kaip AMS objektas negali išnaudoti įveiklinimo potencialo, o LSC, kaip 
TNŽ infrastruktūros valdytojas, neturi galimybės išpildyti savo funkcijų, numatytų Lietuvos sporto 
centro nuostatuose, patvirtintuose LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. balandžio 9 d. 
įsakymu Nr. V-541, ir suteikti suinteresuotiems asmenims (tiek AMS šakų federacijoms, tiek AMS 
mėgėjams ir kt. su AMS infrastruktūra susijusių paslaugų gavėjams) tinkamą prieigą prie aktualios 
AMS infrastruktūros. Be to, tokia situacija mažina galimybes panaudoti TNŽ AMS turistų, arba 
turistų, susijusių su auto- ir moto- pramone, pritraukimui.  

Kokybinė ir kiekybinė TNŽ infrastruktūros plėtra leistų užtikrinti adekvatų šiandienos poreikiams ir 
pasaulinėms AMS vystymosi tendencijoms ir TNŽ naudojimo specifikai kompleksinio objekto tvarų, 
efektyvų ir rezultatyvų funkcionavimą ir plataus spektro AMS veiklų vykdymą ir susijusių paslaugų 
teikimą, infrastruktūriškai aprūpintą Šalies AMS sistemos funkcionavimą, atitinkantį visų 
suinteresuotų šalių lūkesčius, pasižymintį aukšta veiklos kokybe, paslaugų įvairove, atitiktimi 
poreikiams ir patogumu, optimaliu disponuojamų išteklių panaudojimu ir finansiniu subalansuotumu. 

Projekto tikslas yra sukurti sporto profesionalams ir mėgėjams prieinamą aukšto lygio kompleksinę 
infrastruktūrą, orientuotą į automobilių ir motociklų sporto vystymą ir susijusio aktyvaus laisvalaikio 
poreikių tenkinimą.  

Šiuo metu suformuluotam tikslui įgyvendinti kokybinės LSC dispozicijoje esančių materialinių - 
infrastruktūrinių sąlygų charakteristikos yra nepakankamos9. 

Siekiant tikslo ir sukuriant visus tarptautinius standartus ir normatyvinius reikalavimus atitinkantį 
AMS infrastruktūrinį kompleksą, bus tobulinama ir plėtojama LSC dispozicijoje esanti TNŽ 
infrastruktūra, gerinama jos techninė būklė, didinamas jo įveiklinimas ir prieinamumas, gerinama 
AMS veiklų ir susijusių paslaugų teikimo sistema, sąlygos, kokybė bei atitiktis reikalavimams. 

Įvertinant tikslo formuluotę, Projekto įgyvendinimui tikslingos tik tos veiklos, kurių pagrindu bus 
kokybiškai ir kiekybiškai išvystytas TNŽ infrastruktūrinis kompleksas, naudotinas AMS veiklų 
vykdymui ir su AMS susijusių paslaugų teikimui.  

Tikslui įgyvendinti yra suformuotas uždavinys atnaujinti ir išplėsti žiedinių techninių sporto šakų 
komplekso ir žiedinių lenktynių trasos „Nemuno žiedas“  infrastruktūrą. 

                                                 
9 žr. skyrių 1.3. Problemos, kurioms spręsti yra parengtas Projektas 
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Analogiškai tikslui, uždavinio formuluotė apibrėžia tolimesnių normatyvinių darinių (veiklų) ribas ir 
uždaviniui yra numatytas konkretus veiksmų kompleksas.  

Investicijų projekto loginis pagrindimas 

Projekto 
uždavinys 

Projekto veikla 
Rodiklio pavadinimas, matavimo 

vienetas 

Preliminari 
rodiklio siekiama 

reikšmė 

Atnaujinti ir išplėsti 
techninių sporto 
šakų komplekso ir 
žiedinių lenktynių 
trasos „Nemuno 
žiedas“ 
infrastruktūrą 

Rekonstruoti lenktynių 
trasos važiuojamąją dalį 

Objektai, kuriose rekonstruota 
lenktynių trasos važiuojamoji dalis 

1 

Suformuoti reikalingą 
lydinčią infrastruktūrą 

Objektai, kuriose suformuota 
reikalinga lydinčioji trasos  
infrastruktūra 

1 

Įsigyti reikalingą įrangą, 
mašinas, įrenginius ir 
baldus 

Įsigyti ir sumontuoti (įdiegti) įrangos, 
mašinų, įrenginių ir baldų komplektai 

7 

2.1.1. lentelė 

Duomenų šaltinis: Lietuvos sporto centras 

Uždaviniui įgyvendinti yra būtina atlikti atitinkamus veiksmus ir įgyvendinti konkrečias veiklas, 
numatytas aukščiau pateiktoje lentelėje (neapsiribojant jomis) ir numatytas 6 dalyje, kurių dėka bus 
tobulinama ir plečiama TNŽ infrastruktūra, modernizuojama AMS veiklų vykdymo ir susijusių 
paslaugų teikimo aplinka. 
 
 
2.2. Projekto sąsajos su kitais įgyvendintais (-amais), planuojamais įgyvendinti projektais 

Projektas nėra tiesiogiai arba netiesiogiai susijęs su kitais LSC arba kitų subjektų įgyvendintais, 
įgyvendinamais arba planuojamais įgyvendinti projektais. Projekto teikėjas, arba Projekto rezultatais 
tiesiogiai besinaudosiantys subjektai (pvz., AMS asocijuotos struktūros) šiandien neplanuoja 
įgyvendinti kitų projektų, susijusių su konkrečios infrastruktūros, kurios atnaujinimui skirtas 
Projektas, tobulinimu. 

Bet, atsižvelgiant į tai, kad LSC įgyvendino ir įgyvendina ne vieną projektą, skirtą svarbių sporto 
infrastruktūrinių objektų atnaujinimui, natūralu, kad Projektas dėl savo srities ir infrastruktūros 
reikšmingumo sporto sektoriui netiesiogiai yra susijęs su kitais LSC ir kitų subjektų įgyvendintais ar 
įgyvendinamais projektais, pvz.: Valstybės kapitalo investicijų programos lėšomis finansuojamu 
projektu „Lengvosios atletikos maniežo Vilniuje, Žemaitės g. 6, rekonstravimas“, skirtu daugiau nei 
40 m. senumo pagrindinei Šalies lengvosios atletikos sporto bazei, kuri nebuvo reikšmingai 
modernizuota daugiau nei 15 m., atnaujinti, arba projektu „Lietuvos olimpinio sporto centro Trakų 
sporto bazės krantinės sutvarkymas ir techninio elingo rekonstravimas“, kurio dėka numatoma 
sutvarkyti aštuntajame XX a. dešimtmetyje sukurtą šio svarbiausio irklavimo sporto šakų 
sportininkams, išsiskiriantiems aukščiausiais sportiniais pasiekimais, infrastruktūrą.  

Galima paminėti daug kitų projektų, kurie būtų skirti svarbiai sporto infrastruktūrai gerinti, viešosioms 
su šia infrastruktūra susijusioms paslaugoms ir jų teikimo sąlygoms tobulinti ir paslaugų gavėjų 
poreikiams tenkinti. 

Tačiau nė vienas iš jų pagal konkrečius sprendinius nėra susijęs su Projektu. Visi kiti LSC arba kitų 
subjektų įgyvendinti projektai gali būti susieti su Projektu tik dėka analogiškos (panašios) srities 
(sričių), panašaus tipo sprendinių (pvz., atskirų infrastruktūrinių elementų rekonstrukcijos darbų 
vykdymu kituose objektuose), bet nė vienas jų nėra susijęs su teikiamu Projektu tiesioginiais arba 
netiesioginiais ryšiais.   

Taigi Projekto išlaidos negali būti susijusios su kitų projektų išlaidomis ir yra griežtai atskirtos bei 
nesikartoja jokių kitų projektų biudžetuose, investavimo objektai yra skirtingi, todėl projektų veiklų 
dubliavimosi ir dvigubo finansavimo tikimybė yra eliminuota. Kiti projektai ir Projektas vienas kitą 
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netiesiogiai papildo ir sukuria sporto srities rezultatus, kurie kartu formuoja bendrą situaciją Šalies 
teritorijoje. Tačiau jokios tarpusavio priklausomybės tarp šių projektų nėra. 

Konstatuotina, kad LSC ar kitų subjektų įgyvendintų, įgyvendinamų ar planuojamų įgyvendinti 
projektų, kurie būtų susiję su Projekte nurodytomis veiklomis, nebuvo nustatyta, projektų veiklos 
nesidubliuoja, o galimas paralelinis jų įgyvendinimas sukuria daugiklio efektą, kuris leidžia pasiekti 
geresnių akumuliuotų rezultatų arba sukuria prielaidas geresniam pasiektų rezultatų išnaudojimui. 

 

2.3. Projekto tikslinės grupės ir poveikio ribos 

Projektas yra skirtas svarbiai viešajai AMS infrastruktūrai gerinti, efektyviam tikslingam TNŽ 
panaudojimui užtikrinti, AMS subjektų galimybėms optimizuoti ir LSC vykdomoms viešosioms 
funkcijoms tobulinti ir yra orientuotas į AMS sporto atstovų, esamų ir potencialių paslaugų gavėjų 
poreikius, lūkesčius ir reikalavimus, susijusius su infrastruktūra, aktualia Projekto kontekste.  

Nustatant Projekto ribas, yra siekiama užtikrinti Projekto poveikio kompleksiškumo bei teritorijos 
aprėptį. Dėl šios priežasties į Projekto apimtį yra įtraukiamos veiklos, kurios nebuvo finansuotos 
įgyvendinant kitus projektus ir kurios prisideda prie suformuluotų projekto uždavinių įgyvendinimo. 
Be to, Projektas nėra skaidomas į smulkesnes dalis dėl administravimo bei įgyvendinimo 
paprastumo, tačiau įvertinus Projekto uždavinių kompleksiškumą, numatoma aiškiai nurodyti 
funkciškai nepriklausomus uždavinius bei numatomus jų finansavimo šaltinius. Veiklos, kurios yra 
nesusijusios su suformuluotais Projekto uždaviniais, neįeina į Projekto apimtį.  

Projektas bus įgyvendinamas kaip atskiras vienetas, kurio organizacija yra aiškiai nustatyta, o 
rezultatai yra integralūs šios organizacijos veiklos komponentai. Projektu yra siekiama aiškaus tikslo 
ir iš anksto apibrėžtų rezultatų, kurie bus pasiekti įgyvendinus suformuluotas veiklas (atlikus 
numatytus TNŽ infrastruktūros tobulinimo ir plėtros veiksmus (rekonstrukcijos ir plėtros darbus ir 
infrastruktūros aprūpinimo reikalinga įranga, baldais, priemonėmis bei inventoriumi veiklas)). 
Planuojamas įgyvendinti Projektas nėra sudėtinė kitų projektų dalis, o norint pasiekti Projekto tikslą, 
papildomų arba paralelinių projektų vykdymas nėra reikalingas.  

Projekto ribos yra tiesiogiai sietinos su TNŽ šiuo metu užimama teritorija netoli Kačerginės 
gyvenvietės ir šioje teritorijoje esančios infrastruktūros formavimu. Bet nepaisant to, kad Projektas 
yra aiškiai lokalizuotas Kauno rajone, o Projekto įgyvendinimo metu planuojama plėsti tik aiškiai 
apibrėžtus AMS infrastruktūrinius elementus, atsižvelgiant į tai, kad panašių objektų, atitinkančių 
tarptautinius standartus, pasiūla nėra didelė ne tik Lietuvoje (analogiškų objektų nėra), bet ir 
kaimyninėse valstybėse, galima teigti, kad Projekto poveikis peržengia Šalies ir Valstybės ribas ir jo 
rezultatas yra potencialiai patrauklus užsienio subjektams iš kaimyninių valstybių. 

Todėl akcentuotina, kad Projektu yra siekiama kompleksinio poveikio visai Šalies teritorijai.  

Galima konstatuoti, kad visi baziniai Projekto elementai (teikėjas, tikslas, veiklos, rezultatai, 
įgyvendinimo vieta) yra apibrėžti ir tarpusavyje susiję aiškiais loginiais ir priežastiniais ryšiais, todėl 
Projektas traktuotinas kaip nedalomas vienetas, turintis savo tikslinę (-es) grupę (-es). 

Projekto tikslinė(-ės) grupė(-ės) – tai asmenų arba organizacijų grupės, kurių poreikių tenkinimui 
arba funkcionavimo aplinkos tobulinimui skirtas ir/ar tarnauja atitinkamas projektas.  

Bet Projekto orientacija ir specifika (viešosios infrastruktūros, pritaikomos sporto veikloms vykdyti ir 
paslaugoms tiekti, kokybinis ir kiekybinis bei eksploatacinių savybių gerinimas, aprėpties plėtra, 
leisianti išplėsti panaudojamumą) apsunkina vienos atskiros bei aiškiai charakterizuojamos ir 
atskiriamos nuo kitų tikslinės grupės, kurių tiesioginiams poreikiams yra skirtas Projektas, 
identifikavimą. Sporto ir susijusių laisvalaikio praleidimo bei atitinkamų industrijų vystymo poreikių 
tenkinimas yra aktualus įvairioms grupėms – nuo Lietuvos moksleivių, suinteresuotų su AMS 
susijusių neformalių švietimo paslaugų teikimu, iki stambių tarptautinių kompanijų, siekiančių 
išbandyti savo kuriamą produkciją. 

Atitinkamai, Projekto kontekste tai gali būti visi su AMS susiję ir AMS suinteresuoti asmenys (fiziniai 
ir juridiniai), suinteresuoti aukšto lygio AMS infrastruktūra ir prieiga prie pastarosios bei jos bazėje 



                                                                                                                                  LIETUVOS SPORTO CENTRAS 

ŽIEDINIŲ LENKTYNIŲ TRASOS „NEMUNO ŽIEDAS“ ATNAUJINIMAS 

Investicijų Projektas          31 

teikiamų paslaugų. Tai yra Projekto metu sukurtos infrastruktūros potencialūs naudotojai ir (arba) 
paslaugų gavėjai, kuriems skirta Projekto dėka kuriama socialinė ekonominė nauda. Jie sudaro 
bendrą grupę, kurios nariai naudosis Projekto dėka pagerinta infrastruktūra, t.y. pagrindiniai 
Projekto įgyvendinimo dėka pasiektinų rezultatų vartotojai ir naudotoja – AMS veiklos ir susijusių 
paslaugų, kurios bus teikiamos TNŽ įgyvendinus Projektą, interesantai. Šios grupės atskyrimo 
charakteringas požymis yra Projekto rezultatų naudojimo tipas (tiesioginis rezultato naudojimas 
gaunant naudą ir tenkinant poreikius). Atitinkamai, tikslinė grupė apima atitinkamą subjektų spektrą, 
apimantį: 

- AMS profesionalus (organizuojamų AMS varžybų dalyviai ir besitreniruojantys sportininkai); 
- AMS mėgėjus (renginių lankytojus (žiūrovus)); 
- AMS entuziastus (trasos nuomos važiavimams paslaugos (angl. track-days) gavėjai (fiziniai 

asmenys ir nedidelės organizacijos)); 
- edukacinių vairavimo paslaugų gavėjus. 

Profesionalūs AMS atstovai, šiandien patiria adekvačios jų poreikiams bazės trūkumą. Tiek 
Lietuvos, tiek užsienio profesionaliems sportininkams būtina sportuoti pastoviai be rimtesnių 
pertraukų atitinkamose sąlygose. Šiandien Lietuvoje veikiantys AMS objektai daugiausiai naudojami 
laisvalaikio pramogų poreikio tenkinimui, bet profesionalioms reikmėms, pvz., varžyboms, 
treniruotėms, bandomiesiems važiavimams, jų infrastruktūra nėra pritaikyta10. Siekiant vystyti AMS 
bei užtikrinti aukšto profesionalumo AMS atstovų parengimo Lietuvoje galimybes, būtina aukšto 
lygio AMS infrastruktūra, kuri padidins sektoriaus sukuriamą pridėtinę vertę ir užtikrins sąlygas 
organizuoti pakankamą skaičių AMS varžybų. Atnaujintas TNŽ kompleksas sudarys galimybes 
aktyvesniam AMS, kaip profesionalaus užsiėmimo, vystymui Lietuvoje. Kompleksas įgalins vykdyti 
įvairių AMS šakų tarptautinio bei nacionalinio lygio varžybas, treniruotis vietinėms komandoms 
(klubams), rengti treniruočių stovyklas, kviečiantis užsienio sportininkus ir t.t. Tikėtina, kad TNŽ 
kompleksas taps treniruočių baze Šalies AMS asocijuotoms struktūroms (prioritetą teikiant LASF ir 
LMSF bei jų nariams). Aukštus FIA standartus atitinkantis kompleksas sudarytų sąlygas 
treniruotėms Šalies AMS šakų, kurių kultivavimas šiandien negali būti vykdomos dėl esamos 
infrastruktūros trūkumų, atstovams, šiandien besitreniruojantiems užsienyje (komerciniais 
pagrindais, t.y. mokantiems už infrastruktūros nuomą užsienio valstybėse), tuo pačiu, esant 
galimybei, TNŽ infrastruktūra būtų prieinama ir užsienio sportininkams. Didesnės infrastruktūros 
galimybės įgalintų padidinti TNŽ kultivuojamų AMS sporto šakų skaičių, populiarinti kitas Lietuvoje 
mažesnio dėmesio sulaukiančias sporto šakas bei siekti dar geresnių sporto laimėjimų įvairiose 
disciplinose, kurioms skiriamas mažesnis dėmesys. 

Organizuojamų AMS renginių lankytojai (žiūrovai), t.y. AMS mėgėjai yra suinteresuoti galimybe 
lankyti TNŽ kaip pagrindinį nacionalinį aukšto lygio AMS renginių (varžybų) centrą, kuriame 
teikiamos kompleksinės AMS varžybų žiūrovams skirtos paslaugos. Atsižvelgiant į tai, kad šiandien 
šalyje yra organizuojama labai mažai tarptautinio lygmens AMS renginių, pagrindinė tikslinės 
grupės dalis yra būtent Šalies gyventojai, kurių dalis, priklausomai nuo organizuojamų varžybų 
lygmens, galėtų svyruoti nuo 50 iki 90 proc. Tuo tarpu užsienio turistams AMS renginiai ir susijusios 
paslaugos užsienio turistams yra patrauklios išimtinai tarptautinio lygmens lenktynių, kuriose 
dalyvauja tarptautiniu mastu (arba konkrečių užsieniečių rezidavimo šalyje) žinomi AMS atstovai, 
todėl jų dalyvavimo intensyvumas, tikėtina, bus apčiuopiamai mažesnis. Be to, užsienio turistams 
pritraukti būtinos ir kitos sąlygos: aiški varžybų (lenktynių) bei susijusių paslaugų teisinio reguliavimo 
sistema, narystė ir bendradarbiavimas su tarptautinėmis AMS organizacijomis, kt. 

Trasos nuomos važiavimams paslaugos yra integrali didelės dalies AMS infrastruktūrinių objektų 
paslaugų sąrašo dalis, o šios paslaugos gavėjai (fiziniai asmenys ir nedidelės organizacijos) yra 
viena pagrindinių tikslinių grupių, kuri dažniausiai generuoja paklausą, viršijančią pasiūlą, todėl 
paslaugos gavimui reikalinga išankstinė registracija. Tai yra nuolatinė daugumos AMS objektų 
paslaugų gavėjų bazė, garantuotai generuojanti objekto įveiklinimą ir atitinkamą grąžą. Todėl, 

                                                 
10 Įvairaus masto vietos ir tarptautinių renginių organizavimui būtinos tinkamos sąlygos AMS atstovams ir AMS varžybų 
dalyviams – išvystyta aptarnavimo infrastruktūra (TP laikymo vietos su pagalbinėmis patalpomis, tualetai ir pan.) ir 
kokybiškos su TP aptarnavimu susijusios paslaugos (TP priežiūros, diagnostikos, remonto ir t.t.) 
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darant prielaidą, kad Šalies situacija yra analogiška pasaulinei, numatoma, kad Projekto 
įgyvendinimas reikšminga apimtimi galėtų padidinti AMS entuziastų, norinčių išbandyti TNŽ, skaičių.  

Esant suformuotoms atitinkamos infrastruktūrinėms sąlygoms (prioritizuojant saugumo veiksnių), 
TNŽ galėtų būti naudojama tenkinant poreikius edukacinės veikloms, susijusioms  su vairavimo 
įgūdžių įgijimu ir tobulinimu. Tokiu būdu būtų galima tiek aukščiausio lygio neformalaus švietimo 
veikla, tiek specializuotų tarnybų (pvz., kelių policijos) personalo kvalifikacijos tobulinimo veikla. 

Akivaizdu, kad ne tik AMS renginių lankytojų ir dalyvių, bet ir kitų segmentų sudėtis neapsiribos 
regioniniais arba nacionaliniais subjektais. Rekonstravus TNŽ infrastruktūrą, objektas taps traukos 
centru ne vien Lietuvos, bet ir kaimyninių šalių AMS mėgėjams ir entuziastams. Perspektyviausios 
atvykstančių subjektų rinkos dėsningai būtų Latvija, Estija, Baltarusija, Rusija, Lenkija. Patrauklumą 
užsienio subjektams lemtų ne tik objekto AMS veiklos techninės ir kt. charakteristikos, bet ir patogi 
geografinė lokacija, kuria nepasižymi nė vienas kaimyninių šalių AMS objektas. Užsienio 
subjektams, atvykstantiems automobiliu, išvystyto TNŽ komplekso pasiekiamumas būtų itin geras – 
TNŽ yra prie Lietuvą kertančių magistralių E67, E85 ir E262 bei netoli magistralės E28, šalia Kauno 
ir 100 km atstumu nuo Šalies sostinės, t.y. miestų, koncentruojančių didžiąją dalį visų Lietuvos 
aptarnavimo ir kt. paslaugų, aktualių užsienio lankytojams, apimties.  

Taip pat privalu pastebėti, kad tikslinė Projekto auditorija nėra konstanta ir neapsiriboja vien šiuo 
metu tikslinėmis su AMS tiesiogiai susijusių asmenų grupėmis – išplėtota TNŽ infrastruktūra turės 
pakankamai potencialo tapti ir paprastųjų lankytojų, kurių profesinė veikla arba pomėgiai nėra susiję 
su AMS, dažnai lankomu ir mėgiamu objektu. 

Pastarosios charakteristikos (tarptautiškumas ir platus potencialių subjektų, gausiančių paslaugas ir 
tenkinsiančių savo poreikius TNŽ, ratas) yra požymiai, kurie leidžia prognozuoti sėkmingą objekto 
funkcionavimą bei teigiamą poveikį socialinei ir ekonominei aplinkai. Plati orientacija yra natūrali 
įvertinant dabartinę Lietuvos AMS infrastruktūros būklę, bei prielaida, kad Šalyje tikslinga įrengti tik 
1 tarptautinio lygio reikalavimus atitinkančią žiedinių lenktynių trasą su lydinčiąja infrastruktūra. 

Įgyvendinus Projektą TNŽ numatoma vykdyti veikla ir teikti paslaugos, bus skirtos visiems AMS 
veiklų ir paslaugų sektoriaus segmentams. Kadangi tai bus pirmasis modernus tokio tipo 
kompleksinis objektas Lietuvoje, reguliariai organizuojantis vietos ir tarptautinius renginius, jis 
pritrauks ne tik Šalies gyventojus, AMS renginių megėjus, užsienio turistus, bet ir AMS varžybų 
dalyvius bei susijusius subjektus (remėjus ir pan.).  

Aukščiau aprašytos AMS ir susijusių veiklų vykdymo bei paslaugų teikimo apimtys ir jų dinamika, 
kaip buvo minėta, yra didele dalimi sąlygotas paslaugų teikimo nepakankamos atitikties paslaugų 
gavėjų poreikiams. Šis nepakankamumas, savo ruožtu, yra sąlygojamas infrastruktūros kokybės. 
Dabartinė TNŽ, t.y. pagrindinio Šalies AMS objekto, infrastruktūros aprėptis ir būklė neleidžia AMS 
sektoriui funkcionuoti naujomis paklausos sąlygomis ir tenkinti pagrindinių savo vartotojų lūkesčių. 
Tikslinės grupės narių reikalavimai yra vis labiau susiję su atitiktimi tarptautiniams standartams, 
saugumu, kompleksiškumu, komfortabilumu, o ne vien su lenktynių trasos atvirumu, funkcionavimu.  

Visi tikslinės grupės nariai yra suinteresuoti arba pačia atitinkamos kokybės infrastruktūra, arba 
prieiga prie atitinkamos infrastruktūros. Todėl visi tikslinės grupės nariai Projekto įgyvendinimo dėka 
gaus iš esmės analogišką naudą, t.y. pagerėjusią naudojamą infrastruktūrą arba prieigą prie 
kokybiškesnės infrastruktūros, leisiančios tenkinti jų poreikius.  

Svarbu pažymėti, kad santykinai nedidelė dalis tikslinės grupės narių turi lengvai prieinamus 
alternatyvius savo su AMS infrastruktūra susijusių poreikių tenkinimo variantus, arba būdus, kuriais 
jų padėtis būtų gerinama tais pjūviais, į kuriuos orientuotas Projektas (prie šios kategorijos gali būti 
priskirti tik TP, jų sistemų ir dalių gamintojai). Todėl jų reikalavimai ir lūkesčiai yra susiję, ne tik su 
infrastruktūros patogumu, kokybe, bet ir su pačios infrastruktūros bei atskirų specifinių jos elementų 
egzistavimu, panaudojamumu. Todėl orientacija į tikslinės grupės poreikius yra susijusi ne tiek su 
kokybinėmis infrastruktūros charakteristikomis, kiek ir su pačios infrastruktūros pasiūla. 

Iš kitos pusės, orientacija į tikslinių grupių poreikius yra susijusi ne tik su pačios infrastruktūros 
pasiūla, bet ir su kokybinėmis infrastruktūros charakteristikomis, su jos patogumu ir kokybe bei 
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aprėptimi ir, atitinkamai, naudojimosi patrauklumu. Šioms grupėms aktualios konkrečios paslaugos, 
susijusios su TNŽ infrastruktūros vystymu: naujos varžybos, nauji edukaciniai užsiėmimai, nauji 
renginiai, naujos korporatyvinės paslaugos, o pagerinta infrastruktūra padidins tokių veiklų 
organizavimo aktyvumą bei paklausą dalyvavimui šiose veiklose. 

Tai yra baziniai AMS veiklų dalyvių ir susijusių paslaugų vartotojų poreikiai, kurių nepatenkinimas 
minimizuoja paklausą su AMS infrastruktūra susijusioms veikloms ir paslaugoms. Ateityje tai gali 
versti tikslinių grupių narius arba pasirinkti alternatyvius jų poreikio tenkinimo būdus, arba dalinai 
atsisakyti poreikių tenkinimo, nesant atitinkamai kiekybinei ir kokybinei pasiūlai. Tai, savo ruožtu, 
drastiškai neigiamai atsilieptų Šalies AMS. 

Šiandien kokybinis ir kokybinis TNŽ infrastruktūros nepakankamumas sąlygoja neoptimalų AMS ir 
susijusių paslaugų teikimą, efektyvumo trūkumą ir nesugebėjimą adekvačiai reaguoti į 
besikeičiančią situaciją bei iššūkius. Tai mažina AMS infrastruktūros funkcionavimo rezultatyvumą ir 
efektyvumą. Teigtina, kad LSC, įgyvendindama Projektą orientuojasi ne tiek savo veiklos gerinimą ir 
infrastruktūrinių prielaidų plėtojimą, kiek į šiandien objektyviai egzistuojančių suinteresuotų šalių ir 
tikslinių grupių poreikių tenkinimą, mažinant disbalansą tarp pasiūlos ir paklausos. 

Kalbant apie tikslinės grupės dydį, dažniausiai yra nagrinėjamas vartojimo (paslaugos teikimo) šioje 
srityje mastas, jo apimtis. Tačiau įvertinant Šalies AMS padėtį, galima sakyti, kad paslaugos teikimo 
apimtis šioje rinkoje nėra išmatuojama, o ir pats išmatavimas šiai dienai yra netikslingas, dėl rinkos 
praktinio nebuvo, kuris sąlygojamas tinkamos infrastruktūros nebuvimo. Kadangi skaitinės prielaidos 
tikslinių grupių atstovams apskaičiuoti neegzistuoja, sudėtinga įvertinti kokiu įverčiu didės jų skaičius 
įgyvendinus Projektą, t.y. nežinoma kokio tikslaus masto jiems yra planuojami pokyčiai. 

Apibendrintai galima teigti, kad potencialiai Projekto įgyvendinimas padidins AMS veiklų dalyvių ir 
paslaugų gavėjų skaičių iki ne mažiau nei 52 tūkst. asmenų (kartų) per metus:  

- profesionalūs AMS atstovai (organizuojamų AMS varžybų dalyviai ir besitreniruojantys 
sportininkai) – 6,3 tūkst. asmenų per metus (iš jų – 1,3 tūkst. užsienio subjektų); 

- AMS mėgėjai (renginių lankytojai (žiūrovai)) – 39,1 tūkst. asmenų per metus (iš jų – 3,9 tūkst. 
užsienio subjektų); 

- AMS entuziastai (Trasos nuomos važiavimams paslaugos gavėjai (fiziniai asmenys ir 
nedidelės organizacijos)) – 2,5 tūkst. asmenų (iš jų – 0,8 tūkst. užsienio subjektų); 

- edukacinių paslaugų gavėjai – 5 tūkst. asmenų (iš jų – 0,3 tūkst. užsienio subjektų). 

Projekto tikslinės grupės perspektyvinė struktūra 

 

2.3.1 pav. 

Duomenų šaltinis:Lietuvos sporto centras 
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Per penkis atnaujintos TNŽ funckionavimo metus planuojamas tisklinės grupės narių skaičiaus 
išaugimas iki 80 tūkst11.  

Visų paslaugų teikimo potencialas formuojamas vadovaujantis pagrindinių vartotojų ir lankytojų 
lūkesčiais ir poreikiais bei atsižvelgiant į objektyvius išteklinius ribojimus12. Šalies AMS sektorius vis 
dar dėl išteklinių ribojimų negali susikoncentruoti į esminius sportininkų ir sporto mėgėjų poreikius ir 
jų tenkinimą. Tai neigiamai veikia AMS patrauklumą, ir TNŽ patrauklumą (kaip objekto) ir veiklos 
rezultatyvumą bei efektyvumą (kaip subjekto). Dabartinė TNŽ infrastruktūros būklė neleidžia AMS 
sistemai efektyviai funkcionuoti ir kokybiškai tenkinti pagrindinių vartotojų poreikių.  

Šiandien TNŽ, disponuojamo LSC, infrastruktūra neišpildo tikslinių grupių narių poreikių, lūkesčių ir 
reikalavimų, kadangi jos eksploatacinės savybės neužtikrina adekvačios ir saugios sporto veiklos 
vykdymo ir paslaugų teikimo aplinkos. Atitinkamai, tokia būklė, neleidžia TNŽ pilna apimtimi 
tinkamai vykdyti AMS infrastruktūros funkcijų. Nesant tinkamai prieinamai infrastruktūrai nėra 
galimybės užtikrinti visų reikalingų sąlygų AMS veiklos ir paslaugų kokybei, atitinkamos sporto 
infrastruktūros prieinamumo visuomenės poreikiams reikalavimų išpildymui, efektyvumui užtikrinti, 
viešojo sektoriaus finansų racionaliam naudojimui bei aplinkos kokybės užtikrinimui. 

Išanalizavus visus šiuos faktorius numatytas TNŽ teikiamų paslaugų gavėjų (tikslinių grupių narių) 
skaičiaus padidėjimas vertintinas kaip pakankamai pagrįstas. 

Tikslinių grupių, jų poreikių, poreikį lemiančių veiksnių suvestinė 

Tikslinė grupė Poreikis Lemiantys veiksniai Dydis 

Profesionalūs AMS 
atstovai 

Treniruočių ir dalyvavimo 
varžybose prieinamumas 

Tarptautinius standartus 
atitinkančios AMS 

infrastruktūros trukumas 
6 261 asm. 

AMS mėgėjai (renginių 
lankytojai (žiūrovai)) 

Aukšto lygio renginių 
prieinamumas 

Objekto, kuriame būtų 
organizuojamos aukšto lygio 

AMS varžybos ir renginiai 
nebuvimas 

39 134 asm. 

AMS entuziastai 
AMS trasos nuomos 

važiavimams paslaugos 

Viešai prieinamos saugios 
AMS infrastruktūros nuomos 

pasiūlos ribotumas 
2 505 am. 

Edukacinių vairavimo 
paslaugų gavėjai 

Praktinės edukacinės 
vairavimo paslaugos 

Infrastruktūros, tinkamos 
saugiam praktinio vairavimo 

mokymui, nebuvimas 
5 009 asm. 

VISO 52,9 tūkst. asm. 

2.3.1. lentelė 

Duomenų šaltinis:Lietuvos sporto centras 

Šalia aukščiau minėtų tiesiogiai infrastruktūra besinaudosiančių asmenų paminėtinos ir kitos 
suinteresuotos šalys, t.y. subjektai, kurie tiesiogiai nesinaudos Projekto dėka suformuotais 
infrastruktūriniais elementais, bet gaus jų naudojimo generuojamą naudą: 

- LSC ir ŠMSM; 
- savivaldos subjektai (Kauno miesto ir Kauno rajono savivaldybės bei jų administracijos); 
- lydinčių paslaugų teikėjai. 

Projekto įgyvendinimo dėka pagerinus ir išplėtus esamą sporto infrastruktūrą, LSC ir ŠMSM galės 
geriau tenkinti sporto profesionalų ir mėgėjų poreikius, išplėsti teikiamas paslaugas, potencialiai 
pritraukti naujų sporto veikloje dalyvaujančių asmenų ir paslaugų gavėjų. Aukšto lygio sporto 

                                                 
11 Dar 2017 m. pristatytame VšĮ Nacionalinis žiedas plėtros plane nurodytas labai platus potencialiu (vidutinio laikotarpio 
perspektyvoje) suinteresuotų TNŽ šalių spektras, be šiuo metu TNŽ jau naudojančių subjektų apimantis tokius, kaip 
dviračių plento sporto atstovai, maratono ir trikovės sporto atstovai, BMW Baltic cup,  WEC, WTCC, VW Castrol cup, GT, 
Europos motociklų plento varžybų organizatoriai, dalyviai ir lankytojai, kurie preliminarių vertinimu vien užsienio subjektų 
segmente generuotų apie 17 tūkst. dalyvių ir 130 tūkst. lankytojų per metus 
12 Ypatingai finansinis aspektas yra aktualus viešiesiems sporto ir laisvalaikio subjektams 
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infrastruktūra sąlygoja reikalavimų, keliamų kompleksinių sporto paslaugų teikimui ir sportininkų bei 
sporto mėgėjų poreikių tenkinimui, išpildymą. Pagrindinis nacionalinių sporto sritį administruojančių 
viešosios valdžios subjektų poreikis yra užtikrinti maksimalų TNŽ infrastruktūros vystymąsi 
mažiausiais kaštais, t.y. esant paklausai, minimalia apimtimi panaudojant disponuojamus viešuosius 
ištekliu, maksimaliai tenkinti AMS paslaugų gavėjų poreikius tiek kiekybine prasme (pasiūlant 
didesnes infrastruktūrines galimybes didesniam paslaugų gavėjų skaičiui), tiek kokybine prasme 
(pasiūlant įvairesnes AMS paslaugų gavimo galimybes). 

Be to, dėl numatomo papildomų varžybų ir renginių, pritrauksiančių dešimtis tūkstančių asmenų per 
metus, organizavimo, TNŽ komplekso išvystymas pagerintų sąlygas Šalies (pirma Kauno rajono ir 
Kauno miesto) verslo aplinkai, sukuriant sąlygas smulkaus ir vidutinio verslo (apgyvendinimo, 
maitinimo, prekybos ir kt.) plėtrai, skatinant investicijas, kuriant naujas darbo vietas bei mažinant 
nedarbą, išskiriant nacionalinius su AMS ir su auto- ir moto- pramone bei komercija susijusius 
subjektus, kurie gaus naują paskirstymo kanalą, pasižymintį nuolatine prieiga prie premijinių 
vartotojų segmento atstovų. 

Lietuvoje net ir didžiausi teritoriniai – administraciniai vienetai nedisponuoja pakankamais 
(infrastruktūriniais, finansiniais) ištekliais, privalomais ir pakankamais suformuoti sportinei 
infrastruktūrai, užtikrinsiančiai maksimalias prielaidas socialinei ir ekonominei plėtrai. Šiuo atveju, 
atsiradus stambiam AMS objektui, patraukliam tarptautiniu lygmeniu, neabejotinai, Kauno miesto ir 
rajono savivaldybės pajus ekonominę tokio objekto funkcionavimo naudą, pasireiškiančią 
mokestinių įplaukų į biudžetus padidėjimu, didesniu užimtumu, ekonominiu aktyvumu ir kt. 
veiksniais, kurie neišvengiamai lydi stambių traukos centrų formavimą konkrečioje teritorijoje.   

 

2.4. Projekto organizacija 

2.4.1. Projekto teikėjas 

Projektą teikia valstybės biudžetinė įstaiga Lietuvos sporto centras. 

LSC yra ŠMSM pavaldi valstybės BĮ, kurios paskirtis – užtikrinti tinkamą valstybės sukurtos ir 
centrui perduotos valdyti sporto ir gyvenamosios paskirties infrastruktūros administravimą ir 
eksploatavimą sportininkų rengimo, aukšto meistriškumo sporto varžybų ir kitų sporto renginių 
organizavimo bei kitos visuomenei naudingos veiklos tikslais. 

Bendri Projekto teikėjo duomenys 

Pavadinimas Lietuvos sporto centras 

Teisinė forma Biudžetinė įstaiga 

Savininkas  Lietuvos Respublika 

Savininko teisių įgyvendintojas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija 

Adresas Ozo g. 39B, LT07171 Vilnius 

Telefonas +370 5 24 25 608 

Faksas +370 5 24 26 634 

Interneto tinklapio adresas http://www.lscentras.lt  

Elektroninio pašto adresas sekretoriatas@lscentras.lt  

Juridinio asmens kodas 188600743 

2.4.1.1. lentelė 

Duomenų šaltinis: Lietuvos sporto centras 

LSC tikslai, uždaviniai, funkcijos ir teikiamos paslaugos yra nustatytos LSC nuostatuose. Remiantis 
šiuo dokumentu, LSC tikslai yra: 

- sudaryti sąlygas sporto šakų federacijoms (toliau – federacijoms) (prioritetą teikiant olimpinių 
sporto šakų (ypač strateginių) federacijoms) rengiant visų amžiaus grupių nacionalinių rinktinių 
sportininkus (išskyrus rengiamus veteranų sporto varžyboms) ir (ar) kandidatus į tokias 

http://www.lscentras.lt/
mailto:sekretoriatas@lscentras.lt
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nacionalines rinktines neatlygintinai naudotis centro valdoma sporto infrastruktūra ir šioje 
infrastruktūroje esančiu inventoriumi bei atlygintinai – gyvenamosios paskirties infrastruktūra; 

- sudaryti sąlygas sporto šakų federacijoms (prioritetą teikiant olimpinių sporto šakų (ypač 
strateginių) federacijoms) atlygintinai naudotis centro valdoma sporto ir gyvenamosios 
paskirties infrastruktūra bei šioje infrastruktūroje esančiu inventoriumi aukšto meistriškumo 
sporto varžybų ir sporto renginių organizavimo tikslais; 

- laisvu nuo centro valdomos sporto ir gyvenamosios paskirties infrastruktūros bei šioje 
infrastruktūroje esančio inventoriaus naudojimo šių nuostatų aukščiau nurodytu tikslu metu 
sudaryti sąlygas atlygintinai naudotis centro valdoma sporto ir gyvenamosios paskirties 
infrastruktūra bei šioje infrastruktūroje esančiu inventoriumi kitais visuomenei naudingos 
veiklos tikslais ir (ar) kitiems asmenims, nei nurodyta aukščiau paminėtuose tiksluose, 
pirmenybę teikiant (prioriteto mažėjimo tvarka) sportininkų rengimui, aukšto meistriškumo 
sporto varžybų ir kitų sporto renginių organizavimui, statutinių valstybės tarnautojų ar karių 
specialiajam fiziniam rengimui, švietimo, kultūros ar sveikatos priežiūros renginių 
organizavimui, fizinio aktyvumo pratybų vykdymui. 

Įgyvendindamas šiuos uždavinius LSC atlieka atitinkamas funkcijas, išskirtinas Projekto kontekste: 

- administruoja valstybės sukurtos ir centrui perduotos valdyti sporto ir gyvenamosios paskirties 
infrastruktūrą ir atlieka centro valdomos sporto ir gyvenamosios paskirties infrastruktūros bei 
šioje infrastruktūroje esančio inventoriaus priežiūrą, remontą, atnaujinimą (modernizavimą); 

- aprūpina centro valdomą sporto ir gyvenamosios paskirties infrastruktūrą reikiamu 
inventoriumi; 

- nustatytomis sąlygomis ir tvarka suteikia galimybę sporto šakų federacijoms ir asmenims 
naudotis centro valdoma sporto ir gyvenamosios paskirties infrastruktūra ir šioje 
infrastruktūroje esančiu inventoriumi; 

- bendradarbiauja su suinteresuotomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, 
nevyriausybinėmis organizacijomis centro veiklos klausimais; 

- kt. 

LSC veiklai vadovauja direktorius, kuris organizuoja LSC veiklą, asmeniškai atsako už tinkamą LSC 
nustatytų tikslų įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą, bei užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto 
naudojimą.  

LSC sudaro 3 struktūriniai padaliniai: Sporto paslaugų skyrius, Druskininkų sporto paslaugų skyrius, 
Finansų, teisės ir personalo valdymo skyrius.  

LSC valdymas ir funkcionavimas grindžiamas atskaitomybės, kompetencijos, ir efektyvumo 
principais pagal nustatytą bendradarbiavimo ir sprendimų priėmimo tvarką.  

Aiški valdymo ir sprendimų priėmimo struktūra, funkcijų pasidalijimas ir priskyrimo paprastumas, taip 
pat suinteresuotų šalių įtrauktis į LSC administruojamų probleminių sričių situacijos tobulinimą, 
užtikrina, kad Projekto rezultatais bus naudojamasi tinkamai ir jie bus prieinami visiems subjektams, 
kuriems jie yra aktualūs. 

Šiandien LSC dirba beveik 100 darbuotojų, sukaupusių didelę sporto infrastruktūros valdymo 
(įskaitant jos atnaujinimą) patirtį ir disponuojančių pakankamomis kompetencijomis ekstensyviam ir 
intensyviam su sporto infrastruktūra susijusių viešųjų veiklų ir paslaugų vystymui. Tai leidžia teigti, 
kad Projekto organizacijos struktūra sudaro prielaidas užtikrinti, kad Projekto įgyvendinimas atitiktų 
visus nustatytus reikalavimus.  

Tai paliudija ir tas faktas, kad LSC yra sėkmingai įgyvendinusi nemažai skirtingo tipo iniciatyvų, 
apčiuopiama dalis kurių – įvairios vertės sportinės infrastruktūros vystymo iniciatyvos, skirtos sporto 
paslaugų ir sportininkų treniruočių ir varžybų sąlygų ir infrastruktūros tobulinimui.  

Tokia patirtis srityje nulemia tą faktą, kad didžioji dalis viso LSC personalo disponuoja projektų 
įgyvendinimo, arba dalyvavimo įgyvendinant projektus, patirtimi. Tai leidžia teigti, kad Projekto 
rezultatu suinteresuotos organizacijos ištekliai sudaro prielaidas užtikrinti, kad Projekto 
įgyvendinimas atitiktų visus nustatytus reikalavimus. 
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2.4.2. Projekto vieta teikėjo organizacijoje 

Projektas yra svarbus LSC tinkamo funkcijų vykdymo, veiklos ir plėtros kontekste, kadangi yra 
nukreiptas į esminės LSC funkcijos atlikimo sąlygų gerinimą ir kokybinį bei kiekybinį vystymą, 
disponuojamos infrastruktūros panaudojimo efektyvumą bei disponuojamo turto išsaugojimą, 
panaudojamumą bei pritaikymą sportininkų, renginių lankytojų ir kitų suinteresuotų subjektų 
reikmėms ir tokiu būdu kompleksiškai prisideda prie svarbiausių visuomeninių uždavinių, keliamų 
pačios LSC, ir sudarančių visų sporto aprūpinimo ir sąlygų sportui tikslų siekiančių viešojo 
sektoriaus subjektų misiją, įgyvendinimo.  

LSC yra aiškiai identifikavusi atitinkamos savo valdomos viešosios sporto infrastruktūros būklės 
problemas, įskaitant ir santykinai neseniai LSC dispozicijoje esančios TNŽ infrastruktūros problemą, 
kuriai spręsti reikalingas TNŽ materialinės bazės vystymas ir modernizavimas.  

Nors įgyvendinus Projektą strateginės LSC veikos kryptys iš esmės nepasikeis, Projekto 
įgyvendinimo dėka bus išplėsta teikiamų viešųjų paslaugų apimtis ir kokybė, užtikrinant didesnį 
disponuojamos sporto infrastruktūros pritaikomumą aktualiems poreikiams ir specifinėms sąlygoms 
(lemiamos pastarosios infrastruktūros pritaikymo atitinkamų sporto varžybų vykdymui, specifinių 
saugumo sąlygų ir kt.), kiekybiškai ir kokybiškai išplečiant vykdomų veiklų, teikiamų paslaugų 
spektrą. Tokiu būdu bus užtikrintas perteklinio poreikio tam tikroms paslaugoms (pvz., prieigai prie 
AMS infrastruktūros nacionalinių AMS varžybų vykdymui) geresnis tenkinimas ir padidintas sporto 
infrastruktūros įveiklinimas, funkcionavimo efektyvumas ir rezultatyvumas, t.y. vienas svarbiausių 
kriterijų, kuriais remiantis vertintina LSC veikla.  

Norint atitikti aukščiau minėtus kriterijus sporto srityje privaloma aukšto lygio infrastruktūra, kadangi 
tai yra vienas esminių sporto veiklos vykdymo ir paslaugų teikimo kokybės užtikrinimo aspektų, be 
kurio neįsivaizduojamas šiuolaikinis konkurencingas ir patrauklus sportinis gyvenimas, galintis 
tenkinti socialinius ir ekonominius valstybės ir visuomenės poreikius. 

Vertinant planuojamos išplėsti bei atnaujinti ir sporto bei lankymo reikmėms pritaikyti infrastruktūros 
ir ją panaudojant įgyvendinamų veiklų santykį su jau LSC vykdomomis veiklomis ir teikiamomis 
paslaugomis, dera pabrėžti, kad suderinamumas yra tiek kiekybinio, tiek kokybinio pobūdžio.  

Įgyvendinus Projektą neplanuojamos vykdyti naujos veiklos, tačiau Projekto dėka bus sudarytos 
geresnės prielaidos įgyvendinti vykdomas veiklas, tokiu būdu užtikrinant didesnę aprėptį, didesnį 
prieinamumą, įvairovę ir diversifikuotumą (kadangi veiklos, nors ir būtų panašaus tipo, skirtųsi savo 
turiniu ir specifika) ir kokybiškai geresnėje aplinkoje, pasižyminčioje atitiktimi tarptautiniams 
standartams, didesniu komfortu ir pritaikymu paslaugų gavėjų poreikiams. Įgyvendinus Projektą 
TNŽ planuojamos vykdyti įvairios veiklos: 

- nacionalinių ir tarptautinių sporto varžybų organizavimas; 
- sportininkų treniruočių organizavimas; 
- sporto populiarinimo renginių vykdymas 
- kt. 

Kadangi šios veiklos, kaip buvo minėta aukščiau, grindžiamos aktualia paklausa, konstatuotina, kad 
Projektas yra labai svarbus Šalies sporto bendruomenei ir generuos didelę naudą.  

Projektas yra labai svarbus LSC  kaip organizacijai užtikrinančiai sportinės veiklos vykdymo ir 
viešųjų sporto paslaugų teikimo infrastruktūrinio aprūpinimo kokybę makro lygmeniu, kadangi svariai 
prisidės prie numatytų LSC tikslų siekimo ir funkcijų atlikimo ir kokybės specifinėje srityje, už kurią 
atsakinga LSC, augimo, o vertinant mezo lygmeniu (konkrečių sporto sektoriaus subjektų ir objektų 
veiklos kontekste), Projektas yra gyvybiškai svarbus, kadangi neįgyvendinus Projekto TNŽ, 
disponuojanti santykinai dideliu potencialu, išliks nepakankamai įveiklinta, nesugebės reikalinga 
apimtimi ir kokybe tenkinti AMS atstovų ir mėgėjų poreikių. 

Neįgyvendinus Projekto strateginės LSC veikos kryptys iš esmės nepasikeis, bet LSC negalės 
reikalinga apimtimi ir kokybe įgyvendinti nustatytų funkcijų. Instituciškai, neįgyvendinus projekto 
teisinis ir institucinis įstaigos statusas nepasikeis, tačiau nebus sudarytos prielaidos plėtrai. Tai 
neigiamai įtakos LSC vykdomas veiklas bei jų vystymą. Atsižvelgiant į TNŽ svarbą Šalies AMS 
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konjunktūroje, galimybės įgyvendinti Projektą nebuvimas reikš neigiamą poveikį visai AMS šakai ir 
kitiems susijusiems sporto subjektams (klubams, asocijuotoms struktūros, sportininkams). Taip pat, 
atsižvelgiant į tai, kad ASM veiklos ir paslaugos Lietuvoje yra nepakankamai išvystytos, joms trūksta 
kompleksiškumo ir papildomumo elementų, galima kalbėti apie su šiomis sporto šakomis susijusių 
paslaugų asortimento siaurą pobūdį bei kompleksiškumo visoje Šalies AMS infrastruktūroje 
nebuvimą. 

 

2.5. Projekto rezultatai ir poveikis 

Šiandien TNŽ yra vykdoma minimali AMS veiklų apimtis ir teikiamos įvairios paslaugos susijusios su 
infrastruktūros panaudojimu AMS renginiams, o TNŽ panaudos teise valdanti VšĮ Nacionalinis 
žiedas sugeba užtikrinti minimalias su AMS infrastruktūra susijusių paslaugų gavimo ir dalyvavimo 
AMS veikloje sąlygas esamos infrastruktūros rėmuose, tačiau dažnai poreikis AMS veikloms ir 
susijusioms paslaugoms, vertinant subjektiškai per kokybinę paslaugų teikimo ir gavimo TNŽ sąlygų 
prizmę, taip pat per patogumo, prieinamumo ir aprėpties prizmę, šiandien yra perteklinis dėl 
infrastruktūros pakankamumo, būklės ir nusidėvėjimo laipsnio. Todėl galima sakyti, kad 
generuojama AMS veiklų vykdymui tinkamų paslaugų pasiūla neatitinka poreikių, kadangi TNŽ 
infrastruktūra nėra pakankamai išvystyta siekiant teikti tikslingas, aukštos kokybės paslaugas. 

Išvysčius TNŽ infrastruktūrą bei užtikrinus kokybinę AMS veiklos ir susijusių paslaugų materialinės 
bazės plėtrą, numatoma teikti kokybiškas bei atitinkančias visus norminius reikalavimus ir 
aukščiausius tarptautinius standartus, vartotojų (nuo Šalies AMS mėgėjų iki užsienio šalių lankytojų) 
poreikius bei už Šalies sporto vystymąsi atsakingų institucijų lūkesčius, paslaugas. 

Projekto rezultatas – suformuotas 1 kompleksinis sporto objektas (sutvarkyta ir aukščiausio lygmens 
AMS veiklos vykdymui pritaikyta daugiau nei 70 ha ploto teritorija), kuriame, bus pradėtos vykdyti 
naujos veiklos ir teikti kokybiškai naujos paslaugos, susijusios su AMS ir susietomis bei lydinčiomis 
sritimis, užtikrintas AMS veiklų ir susijusių paslaugų prieinamumas ir kokybė. 

  Siekiamas minimalus rezultatas 

Problema Priežastis Minimalus rezultatas 

Nepakankamas AMS 
veiklos ir susijusių 
paslaugų prieinamumas 
ir kokybė 

Fiziškai ir morališkai pasenusi, nusidėvėjusi, 
saugumo reikalavimų ir standartų 
neatitinkanti pagrindinio Lietuvos autosporto 
ir motosporto  objekto (techninių sporto 
šakų komplekso ir lenktynių trasos Nemuno 
žiedo) infrastruktūra 

Lenktynių trasos Nemuno žiedas 
infrastruktūra atitinka FIA 
reikalavimus, pritaikyta AMS 
varžybų vykdymui, kitų AMS veiklų 
vykdymui ir susijusių su AMS 
paslaugų teikimui 

2.5.1. lentelė 

Duomenų šaltinis: Lietuvos sporto centras 

Projekto dėka bus suformuota aukštos kokybės, nustatytus norminius reikalavimus atitinkanti 
kompleksinė AMS veiklos vykdymo ir susijusių paslaugų teikimo infrastruktūra, užtikrinsianti 
dalyvavimo AMS veikloje sąlygų (pvz., pasirengimo varžyboms, ar dalyvavimo jose) ir paslaugų 
gavimo kokybę, sukursianti reikalingas prielaidas konkurencingų tarptautiniu lygmeniu paslaugų, 
kurių teikimui reikalinga AMS infrastruktūra, teikimui.  

Suformuotas AMS objektas galėtų taptų vienu iš Šalies traukos centru, Šalies gyventojams ir 
svečiams būtų sudarytos sąlygos naudoti aukšto lygio tarptautinius standartus atitinkančia AMS 
infrastruktūra, kuri padidintų Šalies patrauklumą turistams, AMS atstovams, su AMS ir auto- ir moto- 
pramone ir komercija susijusiems verslams, steigiančioms naujas darbo vietas ir investuojantiems į 
naujus produktus ir paslaugas. 

Projekto pasekmė – padidinta atitinkamos viešosios administravimo srities (sporto) materialinės 
aplinkos kokybė, o pagerėjus šiai aplinkai ir, atitinkamai, sporto veiklų vykdymo ir susijusių paslaugų 
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teikimo kokybei, iki 2025 m. (imtinai) ne mažiau nei 15 tūkst. padidėjęs esamų ir potencialių tikslinių 
grupių (fizinių asmenų) narių, t.y. AMS objekto lankytojų ir paslaugų gavėjų metinis skaičius13, ir ne 
mažiau nei 20 juridinių asmenų, kurie teiktų paslaugas savo klientams TNŽ bazėje.  

Įgyvendinus Projektą bus pagerintos ne tik TNŽ tiesioginės AMS infrastruktūros eksploatacinės 
charakteristikos, bet padidės funkcionalumas ir panaudojamumas pramoginių renginių, edukacinių 
paslaugų ir pan. veiklų įgyvendinimui. Tai leis tikslinių grupių nariams aktyviau naudotis TNŽ 
infrastruktūra savo edukaciniams ir kitiems poreikiams tenkinti, taip socialinėje plotmėje didinant 
laisvalaikio praleidimo galimybes ir ekonominėje plotmėje formuojant prielaidas naujų ekonominių 
veiklų plėtojimui Lietuvoje. 

Toks rezultatas leis TNŽ pagaliau būti aktyviai įveiklintam pagal savo paskirtį, o TNŽ infrastruktūra 
AMS veiklų vykdymui ir susijusių paslaugų teikimui naudosiantiems subjektams savo funkcionavimo 
ribose pereiti nuo reaktyvios (ribojant savo funkcionavimą ir prisitaikant prie ribotų infrastruktūrinių 
sąlygų) iki proaktyvios pozicijos (naudojantis infrastruktūra, kuri leidžia ekstensyviai ir intensyviai 
plėtoti savo veiklą) bei maksimaliai prisidėti prie esamų ir būsimų vartotojų sportinės veiklos ir 
susijusių paslaugų bei laisvalaikio praleidimo poreikių tenkinimo ir jų AMS bei susijusių sričių 
vystymosi Lietuvoje potencialo praktinio realizavimo(-si). 

Įgyvendinus Projektą bei sulaukus teigiamų rezultatų LSC ir kitos sporto įstaigos, užtikrinančios 
adekvačios kokybės sporto infrastruktūros prieinamumą ir funkcionalumą bei kt. subjektai galės 
pasinaudoti teigiama Projekto patirtimi vystant infrastruktūrą bei užtikrinant aukštus savo 
funkcionavimo bei veiklos rezultatus. 

Pagrindiniai projekto sėkmės veiksniai, žymintys Projekto iniciatyvos sėkmę: 

- Projektas užtikrina aukštą AMS veiklos ir susijusių paslaugų kokybę, pasireiškiančią 
patrauklumu; 

- Projektas prisideda prie AMS šakų populiarinimo ir aukšto meistriškumo AMS šakų sportininkų 
ugdymo 

- Projektas užtikrina patrauklias dalyvavimo AMS ir susijusioje veikloje sąlygas; 
- Projektas skatina tarptautinį bendradarbiavimą (tarptautinės AMS organizacijos ir TPGPSS 

įmonės dalyvauja Lietuvoje vykdomose AMS veiklose); 
- Projektas skatina sportinio turizmo plėtrą Lietuvoje; 
- Projektas užtikrina viešą ir platų prieinamumą prie renovuotos AMS infrastruktūros skirtingo 

tipo lankytojams. 

Šie veiksniai turi aiškią savo išraišką, atspindėtą atitinkamose rezultato kriterijuose, kurie Projektui 
yra nustatyti vadovaujantis Valstybės investicijų vertinimo kriterijų nustatymo ir pasiektų rezultatų 
vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto LR finansų ministro 2010 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. 1K-
256, nuostatomis ir apima: 

- sutvarkytų sporto infrastruktūros objektų skaičius; 
- naujų veiklų, pradėtų teikti Projekto įgyvendinimo dėka, skaičius; 
- sportininkų ir paslaugų gavėjų, kuriems pagerintos sąlygos, skaičius. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Šiuo atveju kalbama apie neunikalius paslaugų gavėjus, t.y. asmenis, kurie gali gauti kelias paslaugas per vienerius 
metus arba net vienu metu, ir, tokiu būdu, skaičiuotinus kelis kartus viename akumuliuotame įvertinime. 
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  Investicijų projekto rezultato vertinimo kriterijai 

Vertinimo 
kriterijaus 

pavadinimas 
Vertinimo kriterijaus paaiškinimas 

Vertinimo kriterijaus matavimas Vertinimo 
kriterijaus 
reikšmė 

Mat. 
Vnt.  

Skaičiavimo būdas  
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Sportas – visos asmens fizinės veiklos 
formos, kuriomis siekiama ugdyti ir 
tobulinti fizines ir psichines jo savybes 
bei įgūdžius ar stiprinti sveikatą (LR 
sporto įstatymas). 
 
Infrastruktūros objektas – institucija, 
įstaiga, įmonė ar jos struktūrinis 
padalinys, projektuojamas, statomas 
ar esamas įrenginys, turtas ar jo dalis, 
kurių valdytojas yra viešasis arba 
privatus juridinis asmuo (Ypatingos 
svarbos informacinės infrastruktūros 
identifikavimo metodika). 

Vnt. 

Reikšmė nustatoma pagal 
pokyčio ir bazinio dydžio 
reikšmės santykį. Šiuo atveju 
bazinis dydis yra sporto 
infrastruktūros objektų, aktualių 
Projekto kontekste, skaičius 
vertinant paskutinių metų 
laikotarpį (2020 m.) iki Investicijų 
projekto pateikimo (0). Pokytis – 
sutvarkyti sporto infrastruktūros 
objektai  po Projekto 
įgyvendinimo 
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Sporto projektas – dokumentas, 
kuriame aprašoma laikina juridinio 
asmens veikla, siekiant unikalių ir 
konkrečių, su sportu susijusių 
kiekybinių ir (ar) kokybinių rezultatų, 
nurodomi šios veiklos tikslai, 
uždaviniai ir priemonės, jų 
įgyvendinimo terminai, laukiami 
rezultatai ir jiems pasiekti reikalingos 
lėšos ir jų šaltiniai (LR sporto 
įstatymas). 

Vnt. 

Reikšmė nustatoma pagal 
pokyčio ir bazinio dydžio 
reikšmės santykį. Šiuo atveju 
bazinis dydis yra naujų veiklų, 
pradėtų vykdyti Projekto 
įgyvendinimo dėka, skaičius 
vertinant paskutinių metų 
laikotarpį (2020 m.) iki Investicijų 
projekto pateikimo (0). Pokytis – 
naujų veiklų, pradėtų vykdyti  
Projekto įgyvendinimo dėka, 
skaičius po Projekto 
įgyvendinimo, skaičius 
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Sportininkas – asmuo, kuris varžosi su 
kitais asmenimis aukšto meistriškumo 
sporto varžybose ir (ar) treniruojasi 
aukšto meistriškumo sporto pratybose, 
aukšto meistriškumo sporto treniruočių 
stovyklose, kurių tikslas – pasirengti 
aukšto meistriškumo sporto 
varžyboms (LR sporto įstatymas); 
Paslauga – atlygintina veikla arba (ir) 
jos rezultatas, kuriais siūloma tenkinti 
ar yra tenkinamas konkretus vartotojo 
poreikis (LR vartotojų apsaugos 
įstatymas) 

Asm. 

Reikšmė nustatoma pagal 
pokyčio ir bazinio dydžio 
reikšmės santykį. Šiuo atveju 
bazinis dydis yra TNŽ paslaugų 
gavėjų, kuriems pagerintos 
sąlygos, skaičius vertinant 
paskutinių metų laikotarpį (2020 
m.) iki Investicijų projekto 
pateikimo (0). Pokytis – TNŽ 
teikiamų paslaugų gavėjų, 
kuriems buvo pagerintos sąlygos 
po Projekto įgyvendinimo, 
skaičius 

15 000 

2.5.2. lentelė 

Duomenų šaltinis: Lietuvos sporto centras 
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3. Projekto įgyvendinimo galimybės ir alternatyvos 

Šioje dalyje aprašoma esama padėtis, įvertinama ir analizuojama situacija, jei veikla būtų tęsiama 
nedarant jokių investicijų ir nesiimant jokių gerinimo veiksmų.  

Taip pat šioje dalyje nurodomos galimos veiklos, tarnausiančios Projekto tikslui pasiekti ir 
uždaviniams išspręsti, nurodomi veiklų vertinimo kriterijai bei įvertinus galimas veiklas pagal 
pasirinktus veiklų vertinimo kriterijus, nagrinėtos alternatyvos, nurodant alternatyvų apimtį, turinį, 
alternatyvų įgyvendinimo apribojimus ir alternatyvų palyginimą. 

Galimas veiklų konfigūracijas ir sprendinius Projekto tikslui pasiekti nulemia Projekto poreikiai, 
sprendžiamos problemos ir preliminariai nustatyti Projekto rezultatai. Šios konfigūracijos ir 
sprendinių visuma ir yra suprantamos kaip Projekto įgyvendinimo alternatyvos, kuriomis galima 
pasiekti Projekto tikslus bei išspręsti nustatytas problemas. 

Įvardijant galimas veiklas Projekto tikslui pasiekti ir uždaviniams išspręsti, nėra išskiriami ir 
įvardijami atskiri galimi veiksmai, kuriuos reikėtų atlikti siekiant Projekto tikslo, tačiau nurodomas 
bendras veiksmų aprašymas, akcentuojant esminius aspektus ir atributus.  

 

3.1. Esamos situacijos vertinimas problemos apimtimi 

Sporto paslaugų teikimo, veiklos vykdymo ar objekto funkcionavimo sistema yra glaudžiai susijusi 
su infrastruktūros kokybe, kurios palaikymas dėl objektyvių faktorių (specifinių poreikių, 
nusidėvėjimo, moralinio senėjimo, sugadinimo ir pan.) reikalauja nuolatinės stebėsenos ir 
investicijų, tačiau bazinis reikalavimas yra jos egzistavimas, arba, naudojimo galimybė, t.y. atitiktis 
minimaliems funkcionalumo, saugumo reikalavimams. 

Šiandien šalyje yra jaučiamas naujų su sporto sritimi susijusių paslaugų poreikis, o didelė dalis 
šalies gyventojų neturi prieigos prie infrastruktūros, tarnaujančios AMS poreikiams. Tačiau minimali 
tokio tipo paslaugų pasiūla TNŽ yra užtikrinama. Taigi šiandieninė situacija teoriškai yra galima 
prolonguoti išlaikant vadinamąjį status quo, t.y. tuo atveju, jeigu Projekto kontekste aktuali AMS 
paslauga ir veikla toliau funkcionuotų paliekant infrastruktūrą esamose kokybinėse ir kiekybinėse 
ribose, o paslaugas ir toliau teikiant tokiomis pat sąlygomis ir tokia pat apimtimi. 

Tačiau aukščiau aprašyti Projekto rezultatai14 yra neįmanomi pasiekti išlaikant vadinamąjį status 
quo, t.y. tuo atveju, jeigu Projekto kontekste aktuali infrastruktūra ir toliau būtų išlaikyta esamomis 
kokybinėmis sąlygomis, o AMS veikla būtų vykdoma ir paslaugos būtų teikiamos tokiomis pat 
infrastruktūrinėmis sąlygomis, konfigūracija, apimtimi ir aprėptimi kaip ir dabar nedarant jokių plėtros 
investicijų15. Tokiomis sąlygomis ilgainiui šiandienos TNŽ infrastruktūra, kuri dalinai tenkina dalies 
paslaugų gavėjų poreikius ir už AMS paslaugų teikimą atsakingų subjektų norminius parametrus, 
taps arba nebenaudojama, arba jos išlaikymas neatitiks efektyvumo reikalavimų16. 

Išlaikant esamą padėtį, nebus priimti ir įgyvendinti jokie techniniai sprendimai, AMS paslaugų 
infrastruktūra nebus atnaujinama ir vystoma. Tai reiškia, kad TNŽ paliekama esamos konjunktūros 
(tiek funkcionavimo ir veiklos vykdymo , tiek paslaugų teikimo, tiek pastarojo teikimo infrastruktūrinio 
užtikrinimo) ribose. Tokia padėtis reiškia jokio tiesioginio poveikio (tiek vidinio – LSC ir jo atskirų 
objektų veiklai, tiek, atitinkamai, išorinio – vartotojų ir lankytojų poreikių ir lūkesčių tenkinimui bei 
normatyvinių reikalavimų, įtvirtintų teisės aktuose ir strateginių dokumentų nuostatose išpildymui). 
Teigtina, kad tokiu atveju tiesiogiai nepasireikš nei neigiamas, nei teigiamas efektas, t.y. nedarant 
tikslinių investicijų į AMS infrastruktūros kokybinę ir kiekybinę plėtrą, bus išlaikomas savotiškas 
funkcionavimo, veiklos ir paslaugų teikimo neutralumas, vertinant ex ante ir ex post perspektyvoje. 

                                                 
14 žr. 2.5. Skyrių Projekto rezultatai ir poveikis 
15 Plėtros investicijos šiuo atveju suprantamos kaip priešingos būtinosioms investicijoms, t.y. investicijoms, reikalingoms 
esamai padėčiai (infrastruktūrai) palaikyti, tuo tarpu plėtros investicijos suprantamos kaip investicijos skirtos padėties 
kokybiniam ir kiekybiniam pagerinimui (padėties atstatymui) 
16 Kai minimalios būklės palaikymas reikalauja didesnių kaštų nei atnaujinimas arba pakeitimas 
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Toks sprendimas yra teisine ir administracine prasme nesudėtingas, jo dėka einamuoju formatu bus 
palaikomos (arba bent minimaliai nuolat gerinamos netinkamos) infrastruktūrinės paslaugų teikimo 
bei gavimo sąlygos, ir patrauklus, kadangi nereikalauja jokių pokyčių ar papildomai spręstinų 
klausimų, jokių sudėtingų teisinių veiksmų ar sprendimų (nereikėtų rengti jokių papildomų 
dokumentų, administracinių ir finansinių veiksmų, analizuoti ir vertinti naujų paslaugų apimties ir kt. 
aspektų, derinti aktualių sprendimų su suinteresuotomis šalimis ir pan.), o vertinant techninę tokio 
sprendimo pusę, tikėtina, kad ilgojo laikotarpio perspektyvoje esamos padėties išlaikymas reikalaus 
vis didesnių laiko sąnaudų ir kompetencijos, kadangi infrastruktūros atitikties užtikrinimas, nesant 
atitinkamų sprendimų reikalaus vis sudėtingesnių momentinių sprendimų. Tai, savo ruožtu, didins 
teisinius ir administracinius kaštus, kadangi sudėtingi techniniai sprendimai reikalautų vis 
intensyvesnio atitinkamų veiksmų atlikimo, darbų įvykdymo ir paslaugų gavimo organizavimo. 

Be to, vertinant netiesioginį poveikį, galima teigti, kad išlaikomas status quo turės neigiamas 
pasekmes dėl TNŽ infrastruktūros nepritaikymo augantiems sporto ir laisvalaikio poreikiams ir bei 
šiuolaikiniams su AMS susijusių paslaugų teikimo aprūpinimo atitinkama infrastruktūra 
reikalavimams ir preferencijoms. 

Neformuojant infrastruktūros ir nepritaikius jos šiuolaikinio AMS paslaugų vartotojo poreikiams ir 
naujų paslaugų arba jų teikimo formų, aktualių XXI a., nebus užtikrinta adekvati galimybė prieiti prie 
sporto objekto ir naudotis jo teikiamomis galimybėmis. 

Taigi išlaikant status quo strateginės Projekto organizacijos (LSC) veikos ir jų kryptys, teisinis ir 
institucinis statusas nepasikeis, tačiau atsižvelgiant į poreikį kokybiškoms AMS paslaugoms, 
išvystytai su AMS susijusios veiklos sistemai ir atitinkamoms pasiūlos sąlygoms, galima teigti, kad 
nebus sudarytos prielaidos atitinkamų sporto paslaugų kokybės gerinimui ir infrastruktūros 
adekvatumo paslaugų gavėjų poreikiams užtikrinimui. TNŽ kaip AMS objektas neišnaudos savo 
potencialo, nebus sudarytos prielaidos AMS vystymui, naujų veiklų įsisavinimui. Esamos padėties 
išlaikymas sąlygos indėlio į sporto sistemos problemų sprendimą, infrastruktūros ir paslaugų 
modernizavimą, efektyvumo didinimą nebuvimą, tai reikš, kad ekonominiu-socialiniu požiūriu 
papildoma pridėtinė vertė arba nauda nebus generuojama, o sporto paslaugų struktūra ir sistema 
pagal savo kokybinius parametrus neatitiktų poreikių. 

Kadangi status quo išlaikymas nereikalauja jokio apčiuopiamo finansinio įnašo trumpalaikėje 
perspektyvoje, jokių tiesioginių apčiuopiamų investicinių išlaidų dėl esamos padėties išlaikymo 
patiriama nebus, be to, trumpalaikėje perspektyvoje, dėl tokios situacijos nesikeis (reikšminga 
apimtimi) su TNŽ funkcionavimu susijusios veiklos finansinė struktūra (pinigų srautų kategorijos).  

Tačiau AMS veiklos ir susijusių paslaugų sistema, jos rezultatyvumas, patrauklumas ir paklausa jai 
yra glaudžiai susijusi su funkcionavimui naudojamos infrastruktūros kokybe, kurios palaikymas dėl 
objektyvių faktorių reikalauja nuolatinės stebėsenos ir išlaidų.  

Taigi dėl esamos infrastruktūros prastos būklės, norint vidutinio ir ilgojo laikotarpio perspektyvoje 
išlaikyti esamą situaciją, minimalią atitiktį norminiams reikalavimams ir patrauklumą vartotojams, 
neišvengiamai turės didėti investicijos į esamos TNŽ infrastruktūros būklės palaikymą, taigi didės 
veiklos sąnaudos.  

Tokiam palaikymui privalu nuolatiniu pagrindu atlikti TNŽ infrastruktūros remontą, pirma, atnaujinti 
su saugumu susijusius infrastruktūrinius elementus, jų nerekonstruojant ar reikšmingai 
neremontuojant. Taip pat turėtų būti atliekama infrastruktūros nuolatinė priežiūra, kurią sudaro tokie 
veiksmai kaip būklės nuolatinis stebėjimas, smulkių defektų šalinimas ir kt., t.y. priežiūros ir 
palaikymo veiksmus, neatnaujinant ir nevystant esamos TNŽ infrastruktūros.  

Šiandien TNŽ būklės palaikymą ir TNŽ funkcionavimą užtikrina VšĮ Nacionalinis žiedas, kurio 
pateikiamais duomenimis 2018 m. šio objekto funkcionavimo ir vystymo kaštai siekė daugiau nei 
333 tūkst. EUR, tuo tarpu pajamos nesiekė 300 tūkst. EUR. 
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VšĮ Nacionalinis žiedas veiklos pajamos ir išlaidos 

 

3.2.1 pav. 

Duomenų šaltinis: VšĮ Nacionalinis žiedas 

Pastebėtina, kad nepaisant generuojamo finansinio veiklos rezultato (pajamų) akivaizdaus augimo, 
TNŽ funkcionavimo ir vystymo kaštai nėra padengiami ir kasmet generuojamos didesnės pajamos 
reikalauja didesnių sąnaudų.  

Tai rodo, kad TNŽ gali didinti veiklos finansinį rezultatyvumą, tačiau efektyviau išnaudoti 
infrastruktūrą bei finansinius šaltinius yra sudėtinga. 

Tokia vystymo problema dar labiau išryškėja vertinant tiek pajamų, tiek sąnaudų struktūrą.  

2018 m. duomenimis 49,74 proc. įplaukų sudarė Valstybės ir savivaldybių biudžetų finansavimas. 
Tuo pačiu per 2016 – 2018 m. laikotarpį šios įplaukų kategorijos dalis nuosekliai didėjo nuo 3,6 
proc. 2016 m. ir 19,3 proc. 2017 m. 2019 m. atliko audito metu konstatuota, kad įstaigos 
įsipareigojimai viršija trumpalaikį turtą ir įstaigos veikla priklauso nuo gaunamo finansavimo. 
Konstatuotina, kad TNŽ negali finansuoti savo veiklos iš vidinių resursų be išorės finansinių įplaukų, 
nesusijusių su paslaugų teikimu (subsidijų, dotacijų, paramos ar pan.).  

Tuo pačiu būtina pastebėti, kad išlaidos, skirtos TNŽ infrastruktūros tobulinimui ir gerinimui 2018 m. 
duomenimis siekė 123 836 EUR, t.y. beveik tiek pat kiek Valstybės ir savivaldybių biudžetų 
finansavimas. Pažymėtina, kad šios išlaidos, nepaisant tikslinio jų panaudojimo, nesuformavo 
atitinkamos kokybės infrastruktūrinės bazės ir aukščiau minėtos kertinės TNŽ infrastruktūrinės 
problemos nebuvo išspręstos (šių išlaidų dėka nebuvo sprendžiamos aukščiau minėtos kertinės 
trasos dangos, apšvietimo, teritorijų aptverimo, elektros stulpų iškėlimo problemos). Atsižvelgiant į 
VšĮ Nacionalinis žiedas vadovo metinėje 2018 m. veiklos ataskaitoje pateikiamą informaciją, vien 
esamos infrastruktūros bazinių elementų priežiūra kasmet gali pareikalauti ne mažiau nei 30 tūkst. 
EUR išlaidų per metus. Tuo tarpu atskirų kategorijų esminių infrastruktūros elementų keitimas negali 
būti vertinamas pastoviu dydžiu, kadangi tokio keitimo kaina yra įtakojama daugybės išorės faktorių. 

Darant prielaidą, kad investicijos į TNŽ infrastruktūros atnaujinimą atliekamos tik tada, kai 
infrastruktūros elementai nusidėvės ar bus pažeisti iki tokio laipsnio, kad tolimesnė eksploatacija ir 
naudojimas AMS veiklai ir susijusioms paslaugoms bus neįmanomas, ir tokia apimtimi, kuri leistų tik 
pašalinti avarinę būklę arba nefunkcionalumą bei užtikrinti AMS veiklos ir susijusių paslaugų 
nenutrūkstamą teikimą ir infrastruktūros nenutrūkstamą eksploataciją (nepagerinant paslaugų 
kiekybinių ir kokybinių charakteristikų ir infrastruktūros eksploatacijos charakteristikų), tikėtina, kad 
einamasis remontas bus atliekamas vieną kartą per tris metus ir apims apytikslę 100 tūkst. EUR 
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sumą (akumuliuota bendra maždaug 130 tūkst. EUR suma, 2018 m. skirta infrastruktūros priežiūrai 
ir vystymui). 

Kitokiu atveju, atsižvelgiant į TNŽ infrastruktūros būklę, būtų tikėtina, kad objekto eksploatacija iki 
nagrinėjamo periodo pabaigos būtų neįmanoma. Tik esant tokioms remonto apimtims TNŽ 
infrastruktūra galės būti toliau eksploatuojama iki analizuojamo laikotarpio pabaigos.  

Tačiau įverčiai ir planuojamos sumos yra nominalios, taikytinos einamiems metams, ir negali būti 
projektuojamos 2035 m.17 Tad planuojama, kad kasmet šios išlaidos turės didėti dėl kainų pokyčių ir 
natūralaus nusidėvėjimo spartėjimo, sąlygojamo investicijų nebuvimo (esant labai fragmentuotam ir 
retai vykstančiam infrastruktūros palaikymo procesui, dėsninga, poreikis tokiam palaikymui augs). 

Numatomas 2,22 proc. metinio dydžio kainų didėjimas infrastruktūriniams konstrukciniams 
elementams (pvz., tvoroms, borteliams ir pan.) bei 2,03 proc. metinio dydžio darbams18, darant 
prielaidą, kad šios dedamosios remonto išlaidų sudėtyje sudaro lygias dalis, bendras šios 
kategorijos išlaidų didėjimas skaičiuojamas 2,13 proc. Metinis poreikio didėjimas (dėl vis labiau 
nusidėvinčios infrastruktūros) numatoma sieks 3 proc. Kitos išlaidos, numatoma augs 1,5 proc. per 
metus. Planuojama, kad kasmetinės išlaidos pradedamos patirti dar 2020 metais, o kas 3 m. 
skaičiuojamos išlaidos – nuo 2022 m. Tokiu būdu visu nagrinėjamu 15 m. perspektyviniu laikotarpiu 
einamojo remonto ir infrastruktūros priežiūros metinės išlaidos nuosekliai augdamos sieks nuo 
30.000 iki 242.708 EUR19. 

Aprašytos status quo situacijos išlaikymo sąlygojamos išlaidos traktuotinos kaip pagrįstos faktine 
situacija, lemiančia poreikį išlaidoms TNŽ infrastruktūros palaikymui, kuria privalu remtis, vertinant 
finansinį status quo išlaikymo aspektą.  

Taikant rekomenduojama Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos 
Sąjungos struktūrinės paramos ir/ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodikoje, patvirtintoje 
Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau - CPVA) direktoriaus 2014 m. 
gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 (2019 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 2019/8-214 redakcija) 
(toliau - Metodika), vertinimo laikotarpį (15 m.), esamos padėties išlaikymas vadovaujantis aukščiau 
aprašytomis prielaidomis vertintinas akumuliuotu didesniu nei 1 407 tūkst. EUR dydžiu. 

Nors santykiniai ir absoliutūs dydžiai bendrame 15 m. kontekste tokia suma neatrodo reikšmingai, 
privalu pastebėti, kad tai tik dabar naudojamos infrastruktūros būklės minimalios atitikties 
reikalavimams palaikymas, neturintis jokio teigiamo poveikio AMS veiklai ir susijusioms 
paslaugoms, ar TNŽ funkcionavimui. 

Galima konstatuoti, kad finansiškai esamos padėties išlaikymas yra iš dalies priimtinas sprendimas, 
kadangi jis sąlygoja žymių investicinių išlaidų (viešųjų lėšų) sutaupymą trumpalaikėje ir, dalinai, 
vidutinės trukmės perspektyvoje, kadangi kitos su TNŽ infrastruktūros funkcionavimu susijusios 
išlaidos faktiškai patiriamos dabar ir tiesiogiai su einamaisiais (trumpojo laikotarpio) objekto 
funkcionavimo rezultatais nėra susijusios. 

Tačiau visos investicijos ir sąnaudos neatitiks rezultatyvumo ir efektyvumo reikalavimų ir nesąlygos 
jokio poveikio sporto paslaugų ir su AMS susijusių veiklų pasiūlos ir paklausos disbalanso situacijai, 
sporto infrastruktūros išvystymui ir infrastruktūros kokybei, kuri nesant kryptingai investicinei veiklai, 
prastės. Taigi išlaikant esamą padėtį jau vidutinės trukmės perspektyvoje galimai bus susidurta su 
TNŽ infrastruktūros funkcionavimo problemomis ir paslaugų teikimo šioje infrastruktūroje galimybių 
(dėl bazinių saugumo ir pan. reikalavimų atitikties) kvestionuotumu.  

Dėl prastos infrastruktūros būklės ir jos nepritaikymo šiuolaikinių AMS paslaugų teikimui, ŠMSM, 
LSC ir kiti susiję subjektai (pvz., Kauno rajono savivaldybė) anksčiau ar vėliau bus priversti vystyti 

                                                 
17 Skirtingai nei atitinkamų rodiklių, pvz., grynosios dabartinės vertės, skaičiavimo atveju kai įtraukiama diskonto norma, 
rodanti vertės pokyčius. 
18 Nustatyta vadovaujantis Statistikos departamento pateikiamais kainų indeksų sektoriniais duomenimis 2015 – 2018 m. 
laikotarpiu. 
19 Kadangi remonto išlaidos bus atliekamos pagal faktinį poreikį, tai prognozuojamos tik vidutinės remonto sąnaudos, 
kurios atskirais metais gali skirtis nuo faktinių. Esant mažesniam faktiniam remonto poreikiui, lėšos bus kaupiamos ir 
išleidžiamos kitais metais, kai poreikis bus didesnis nei vidutiniškai prognozuota. 
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dabartinę infrastruktūrą ir paslaugų teikimo sistemą kokybine ir kiekybine prasme, kadangi ilgalaikis 
status quo išlaikymas reikštų didėjančią neatitiktį paklausai šiuolaikiniam kultūros veiklos formatui, 
nesugebėjimą tinkamai atlikti funkcijas ir paslaugų kokybės sumažėjimą, kuris pasireikš: 

- AMS paslaugų infrastruktūros nuvertėjimu; 
- TNŽ lankytojų, jame teikiamų paslaugų vartotojų skaičiaus mažėjimu; 
- AMS paslaugų teikimo atvejų skaičiaus mažėjimu.  

Tai yra trys veiksniai, kurie leidžia ilgalaikėje perspektyvoje kvestionuoti sporto objektų 
funkcionavimo tikslingumą, kadangi mažės paslaugų teikimo galimybės, mažės paslaugų gavėjų 
skaičius ir, atitinkamai dėl paklausos ir pasiūlos disbalanso sąveika tarp sporto elementų ir 
pagrindinių vartotojų minimizuosis.  

Perspektyvoje didėjanti išlaidų, reikalingų TNŽ infrastruktūros funkcionavimui, apimtis sąlygos vis 
didesnį finansinį disbalansą jos veikloje. Todėl išlaikant esamą padėtį jau vidutinės trukmės 
perspektyvoje galimai bus susidurta su finansinėmis TNŽ funkcionavimo problemomis ir naudojimo 
veiklos užtikrinimo finansiniu nepagrįstumu.  

Apibendrinant, esamos padėties išlaikymas nėra patrauklus vidutinės trukmės ir ilgojo laikotarpio 
perspektyvoje, kadangi objektyvios TNŽ infrastruktūros funkcionavimo ir veiklos palaikymo sąlygos 
didins tiek techninius, tiek administracinius, tiek finansinius kaštus, o potencialūs finansiniai, 
socialiniai ir ekonominiai kaštai didės (nepritaikyta materialinė bazė, nepakankamas paslaugų 
spektras, apimtis, kokybė, formos, nepatrauklios vartotojams). Status quo išlaikymo teigiami 
aspektai (administracinės, teisinės ir laiko sąnaudos) faktiškai trumpalaikėje perspektyvoje neįtakoja 
Projekte iškeltų problemų, o ilgalaikėje perspektyvoje minimizuoja iškeltų problemų sprendimo 
galimybes, didina visų rūšių kaštus ir sąnaudas, tai, savo ruožtu, leidžia kvestionuoti TNŽ 
infrastruktūros, kuri kokybiškai netenkina AMS atstovų ir paslaugų gavėjų poreikių, naudojimo 
tikslingumą. 

 

3.2. Projekto įgyvendinimo alternatyvų aprašymas ir vertinimas 

Aprašytos padėties išlaikymo perspektyvos vertintinos neigiamai ir kelia grėsmę efektyviam TNŽ 
infrastruktūros funkcionavimui, AMS veiklų vykdymui ir susijusių paslaugų teikimui, tikslų AMS 
srityje įgyvendinimui ir viešojo intereso tenkinimui. Todėl norint išvengti šios grėsmės privalu 
investuoti į TNŽ infrastruktūros gerinimą ir paslaugų vystymą.  

Vadovaujantis Metodikos 4 priedu ir Optimalios projekto alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo 
metodikos, patvirtintos 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų 
programos valdymo komiteto 2014 m. spalio 13 d. posėdžio sprendimu, protokolo Nr. 35 (2019 m. 
rugsėjo 23 d. protokolu Nr. 43 patvirtinta redakcija) nuostatomis Projekto atveju nebūtina sudaryti 
ilgojo veiklų sąrašo (Projekto vertė nesiekia 15 mln. EUR, kaip nurodyta Metodikos 3.2 punkte 31 
psl.) ir, kadangi jis priskirtas inžinerinių statinių investavimo objektų projektams20 (daugiau nei 56 
proc. investicijų sumos (kaip nurodyta Metodikos 3.4 punkte 34 psl.)) bus skirta šiam investavimo 
objektui), potencialiai vertintinos 4 alternatyvos: 

- naujų inžinerinių statinių statyba / esamų pakeitimas; 
- inžinerinių statinių nuoma / panauda; 
- trūkstamų paslaugų užtikrinimas perkant paslaugas rinkoje; 
- esamų inžinerinių statinių techninių savybių gerinimas. 

Atsižvelgiant į tai, kad siūlomos nagrinėti alternatyvos yra universalios, nekonkretizuotos ir be 
suformuluotų prielaidų ir sąlygų jų taikymui, Projektui privalu preliminariai konkretizuoti (atsižvelgiant 
į infrastruktūros atnaujinimo būtinumą, esamą infrastruktūros būklę, esamo ir galimo naudojimo 

                                                 
20 Vadovaujantis LR Statybos techniniu reglamentu STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas, patvirtintu Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro  2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 (galiojanti suvestinė 2018 m. sausio 1 d. 
redakcija), sporto aikštynai, naudojami žaidimams atvirame ore (futbolui, krepšiniui, beisbolui, regbiui, vandens sportui ir 
panašiai), mašinų, dviračių ar arklių lenktynių keliai ir kiti inžineriniai statiniai, kurie nėra pastatai yra sporto paskirt ies 
inžineriniai statiniai. 
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apimtis) ir struktūrizuoti šias alternatyvas, jas išanalizuoti, siekiant įvertinti realias galimybes ir 
įgyvendintinus veiksmus, tokiu būdu suformuluojant Projekto faktiškai įgyvendintinas alternatyvas, 
kurioms gali būti taikoma sąnaudų – naudos analizė (toliau – SNA). Kadangi pagrindinis poreikis 
Projekto kontekste yra infrastruktūros plėtra ir funkcionalumo vystymas, nagrinėjant alternatyvas iš 
pradžių vertintinas kiekvienos planuojamos alternatyvos pagrįstumas ir įgyvendinamumas. 

3.2.1. Naujų inžinerinių statinių statyba / esamų pakeitimas 

Įvertinus prastą dabartinę TNŽ būklę, naujų elementų suformavimas arba senų pakeitimas 
hipotetiškai yra logiškas sprendimas siekiant spręsti Projekte keliamas problemas.  

Šios alternatyvos pagrindu AMS infrastruktūra būtų plėtojama neatsižvelgiant į esamą TNŽ 
infrastruktūrą ir konfigūracija.  

Alternatyva apimtų esamos TNŽ, kurios būklė neatitinka su AMS susijusių paslaugų gavėjų 
reikalavimų ir AMS norminių reikalavimų, atsisakymą, pakeičiant (įrengiant naują) tiek pačią trasą 
(ne dangą, o visą konfigūraciją), tiek suformuojant adekvačią lydinčiąją infrastruktūrą (pastatant 
reikalingus statinius ir pastatus) ir atliekant reikalingus inžinerinių sistemų įrengimo bei aplinkos 
sutvarkymo darbus.  

Šios alternatyvos rėmuose aukščiau minėti (trasos ir kt. infrastruktūrinių elementų) darbai galėtų būti 
vykdomi tiek dabartinėje TNŽ teritorijoje, tiek kitoje teritorijoje, abiem potencialiems variantams turint 
savo pranašumų (arba dėl galimybės nesiorientuoti į esamą infrastruktūrą ir kt. apribojimus, arba dėl 
aplinkos pritaikymo atitinkamų AMS veiklų vykdymui ir su AMS susijusių paslaugų teikimui). 

Projekto teikėjas yra aiškiai identifikavęs šios savo administruojamos srities infrastruktūrinius 
trūkumus, ribojančius AMS kaip sporto ir tuo pačiu kaip su AMS susijusių laisvalaikio paslaugų 
sferos vystymo užtikrinimo funkcijos atlikimą, sėkmingus sportinių rezultatų siekimo ir su sportu 
susijusio laisvalaikio galimybių užtikrinimo rezultatus ir įvertinęs infrastruktūrinius AMS veiklos ir 
susijusių paslaugų gavėjų ir suinteresuotų šalių poreikius bei lūkesčius, t.y. išnagrinėjęs ribas ir 
infrastruktūros charakteristikas, kurios yra būtinos. 

Objektyvios galimų sprendinių charakteristikos21 leidžia teigti esant finansinėms galimybėms, 
investicijos į naujų inžinerinių statinių statybą ir esamų pakeitimą yra vienas iš realiai įgyvendinamų 
nustatytų problemų sprendimo būdų. 

Toks sprendinys leistų sukurti visiškai naują patrauklų AMS objektą, tarnausiantį tiek AMS vystymo 
tikslams, tiek atitinkamo laisvalaikio mėgėjų poreikiams.  

3.2.2. Inžinerinių statinių nuoma / panauda 

Aukščiau buvo įvertinta galimybė pagerinti AMS infrastruktūrą ir, atitinkamai, veiklą bei paslaugas 
įsigyjant atitinkamus sprendinius: darbus (infrastruktūros įrengimo, aplinkos sutvarkymo ir kt.); 
prekes (konstrukcijas, įrangą); ir paslaugas (pvz., projektavimo), kurių kompleksas leistų pagerinti 
AMS veiklų vykdymo ir susijusių paslaugų teikimo sistemą ir infrastruktūrinę aplinką, pakelti AMS 
veiklų ir susijusių paslaugų teikimo kokybės lygį ir teikti tikslinių grupių nariams ir paslaugų 
gavėjams aktualias, plačios aprėpties ir reikalingos formos paslaugas. 

Tačiau šių sprendinių įsigijimas teoriškai nėra vienintelis būdas užtikrinti atitinkamos infrastruktūros 
prieinamumą AMS veiklos ir susijusių paslaugų esamiems ir potencialiems gavėjams, aktualiems 
Projekto kontekste.  

Dar viena galimybė spręsti aukščiau nurodytas sporto infrastruktūros ir susijusios veikos vykdymo 
bei paslaugų teikimo problemas – reikalingos infrastruktūros nuoma / panauda.  

Tačiau pati AMS infrastruktūros nuoma šiandien nėra įmanoma Lietuvos Respublikos teritorijoje, 
kadangi šiuo metu šalyje nėra tinkamos AMS infrastruktūros nuomos pasiūlos ir tokios paslaugos 
nėra teikiamos, o net ir esant potencialiai galimybei, adekvačios alternatyvios Projektui pasiūlos 
formavimas, kuris atitiktų AMS profesionalų ir mėgėjų bei susijusių su AMS paslaugų gavėjų 

                                                 
21 žr. 6 dalį Projekto įgyvendinimo alternatyvos aprašymas 
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poreikius yra sunkiai įsivaizduojamas dėl paklausos neapibrėžtumo esant daugiau nei vienam tokio 
masto AMS ir atitinkamų paslaugų kompleksiniam objektui. 

Tuo tarpu užsienio šalyse esančios AMS infrastruktūros nuoma, nepaisant to, kad yra praktikuojama 
LASF ir kt. subjektų, yra sudėtingai įgyvendinama dėl atstumo ir jo sąlygojamų problemų (su AMS 
susijusių paslaugų mėgėjams laiko ir finansinės sąnaudos, tikėtina, nepriimtinos, priešingu atveju 
artimiausių užsienio AMS objektų kolektyvinė nuoma būtų standartinė praktika; AMS profesionalams 
tokių objektų lokacija taip pat sunkiai prieinama dėl didelės relokacijos apimties, kai sportininkas 
keliauja su komandos nariais ir papildoma įranga bei priemonėmis, atitinkamai negali to daryti 
nedisponuodamas santykinai dideliais ne tik finansiniais, bet ir laiko kaštais). Šios problemos gali 
būti integruojamos į AMS veiklų ir susijusių paslaugų kaštų kategoriją, tačiau kaimyninių valstybių 
AMS objektai, šiuo hipotetiniu atveju galintys tarnauti kai nuomos objektai, nepasižymi pakankama 
kokybe siekiant šiuos kaštus padengti generuojama nauda. 

Taigi ši alternatyva sunkiai įgyvendinama dėl poveikio problemų sprendimui (ji teoriškai lygiai tokiu 
pat būdu leistų išspręsti problemas ir pasiekti iškeltus tikslus, tačiau tame būtų reikalingas nuomos 
davėjas, kurio šiandien nėra ir per artimiausius keletą metų negalės atsirasti) ir negalėtų būti 
įgyvendinama. Tuo pačiu net ir hipotetinis jos įgyvendinamumas lydimas keleto išskirtinių 
probleminių aspektų: 

- nuoma turi būti grindžiama atitinkamomis sutartimis, kurių sudarymas ir įgyvendinimas 
reglamentuojamas civilinės teisės normų. Šios sutartys privalo nustatyti, turi būti rašytinės 
formos ir įregistruotos viešajame registre. Tokių sutarčių sudarymas reikalauja formalizuotos 
teisinės procedūros (pirkimo skelbimas, nuomos teisės įregistravimas ir t.t.), taip pat 
atitinkamos teisinės procedūros privalo būti atliekamos įgyvendinant sutartis (turto priėmimo – 
perdavimo akto ir kt. teisinių dokumentų rengimas, derinimas ir pasirašymas ir t.t.); 

- nuomos sutartims sudaryti būtina suderinti ne tik nuomos objekto ir bendrų sąlygų (laikotarpis 
ir pan.) klausimus, bet ir suderinti specifines naudojimo pagal paskirtį sąlygas, nuomos dalyko 
priežiūros ir naudojimo reikalavimus nuomininkui ir jo turtinė bei finansinė atsakomybė už 
sąlygų ir reikalavimų nesilaikymą ir pan. bei kainą, kuri, tikėtina, nebūtų tokia patraukli Šalies 
AMS ir susijusių laisvalaikio ir pramogų sektorių subjektams, atsižvelgiant į Šalies AMS 
finansinę bazę. Tokiu būdu formuojasi neapibrėžtumas dėl nuomos santykių šalių teisių ir 
pareigų komplekso, kuris gali būti sunkiai derinamas dėl nuomos šalių interesų nesutapimo. 

Aprašyti veiksniai faktiškai papildo materialinio alternatyvos pagrindo nebuvimą ir lemia alternatyvos 
nominalaus įgyvendinamumo problemą, kadangi nurodo procesinius ir alternatyvius rezultato kaštus 
(administraciniai, laiko, finansiniai), lydinčius AMS veiklų ir susijusių paslaugų infrastruktūros 
pasiūlos vystymą ir išplėstos infrastruktūros pasiūlą esamiems ir potencialiems paslaugų gavėjams 
nepatiriant tiesioginių infrastruktūros formavimo ir tolimesnio palaikymo bei priežiūros kaštų. 

3.2.3. Trūkstamų paslaugų užtikrinimas perkant paslaugas rinkoje 

Dar vienas alternatyvus pasirinkimas yra galimas paslaugos perkėlimas į išorę. 

Ši alternatyva taip pat yra tik hipotetinė ir faktiškai sudėtingai įgyvendinama. Tai yra susiję su tuo, 
kad pirkti paslaugų neįmanoma, kadangi siekiant spręsti iškeltas problemas yra reikalingas 
kompleksinis infrastruktūrinis sprendimas, o ne paslauga.  

Toks variantas gali būti analizuojamas išimtinai teoriškai. 

Hipotetiškai Projekto teikėjas gali perkelti visą AMS veiklų ir susijusių paslaugų užtikrinimą į išorę, 
(angl. outsourcing) tikintis, kad išorinis subjektas perimdamas visą veiklos užtikrinimą ir paslaugą 
atitinkamai spręs ir lydinčias problemas, susijusias su veiklos vykdymo ir paslaugos teikimo 
aplinkybėmis ir skirtingais elementais, įskaitant infrastruktūros paiešką ir užtikrinimą. 

Šiuo atveju būtų privalu kelti atitinkamus reikalavimus pasirenkamam paslaugos subjektui, kurio 
veiklos sritis privalo būti būtent AMS veikla ir susijusios paslaugos, o tikslai atitikti už sporto 
infrastruktūros prieinamumą atsakingų viešojo sektoriaus subjektų tikslus. Tai reiškia, kad 
vieninteliai galimi paslaugos teikėjai yra specializuotos AMS asociacijos, komandos arba subjektai. 
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Pasaulinėje praktikoje tokie paslaugos perkėlimo atvejai yra sunkiai įgyvendinami dėl interesų 
suderinamumo ir finansinių kaštų.  

Be to, šiuo atveju labai didelę reikšmę turi geografinis paslaugų teikimo aspektas (lokacija ir 
teritorija), taip pat svarbus ir minėtas teisinių sąlygų neapibrėžtumas, pasireiškiantis tuo, kad 
paslaugos perkėlimas išoriniam teikėjui neatleidžia Šalies sporto subjektų nuo jų funkcijos 
infrastruktūrinio aprūpinimo užtikrinimo srityje ir perdavus paslaugų teikimą privačiam subjektui būtų 
privalų vykdyti priežiūrą bei esant poreikiui perimti (susigrąžinti) paslaugų visumą, tuo pačiu bet 
koks sąlygų derinimas tokioje padėtyje (kai nominalaus pardavėjas išlieka kontroliuojančiu subjektu) 
yra komplikuotas, turi būti grindžiama atitinkamomis sutartimis, kurios privalo būti įregistruotos, kurių 
valdymas reikalauja formalizuotų teisinių procedūrų ir kuriose bus numatytos visos galimos 
paslaugų teikimo ir priežiūros sąlygos.  

3.2.4. Esamų inžinerinių statinių techninių savybių gerinimas 

Pagrindinis Projekto teikėjo poreikis Projekto kontekste yra TNŽ infrastruktūrinis išnaudojimas AMS 
ir susijusių paslaugų vystymas. Nepriklausomai nuo to, ar TNŽ naudojimas bus pagrįstas 
komerciniais interesais, ar pirminis tikslas nėra pelno siekimas (TNŽ veikla orientuota į AMS ir 
visuomeninių poreikių tenkinimą), bet kurios sporto infrastruktūros vystymo iniciatyvos prioritetas yra 
esamų paslaugų kiekybinis ir kokybinis tobulinimas ar (ir) naujų paslaugų teikimas. TNŽ atveju toks 
tobulinimas ir plėtra nėra įmanomas be materialinės ir infrastruktūrinės bazės vystymo. 

Esamų TNŽ inžinerinių statinių (visų pirma pačios trasos) techninių savybių gerinimas Projekto 
kontekste vertinamas kaip realiai galima įgyvendinti alternatyva, kadangi, kaip buvo pažymėta 
aukščiau, dalis Projekto kontekste aktualios infrastruktūros pasižymi būkle, kuri leidžia teikti 
pakankamos kokybės AMS veiklą ir susijusias paslaugas, o šios būklės techninis gerinimas galėtų 
būti traktuojamas kaip aktualus daugumai paslaugų gavėjų ir orientuotas į geresnį jų poreikių 
tenkinimą. 

Šio alternatyvos įgyvendinimas apimtų TNŽ rekonstrukciją, pagerinant esamos trasos technines 
charakteristikas (tiek dalinai keičiant konfigūraciją, tiek užtikrinant esamos infrastruktūros saugumo 
reikalavimus, tiek atitiktį tarptautinėms konkretaus lygmens normatyvams), suformuojant adekvatų 
lydinčių statinių ir pastatų kompleksą, kitų inžinerinių ir infrastruktūrinių elementų, būtinų kokybiškam 
AMS veiklų vykdymui ir paslaugų teikimui, visumą.   

Tokiu atveju būtų sukurta galimybė išnaudoti dabartinės TNŽ infrastruktūros privalumus, ištaisyti 
esamus trūkumus ir panaudoti esamą tiek materialinę, tiek nematerialinę TNŽ bazę (išnaudoti 
dabartinius infrastruktūrinius elementus, jų negriaunant ir nepatiriant papildomų rangos kaštų, 
pasinaudojant gera geografine lokacija su susisiekimo patogumu (makro lygmens) bei panaudojant 
sporto infrastruktūrą, kuri traktuojama kaip istorinė22, turinti išskirtines tradicijas).  

Bet šiuo atveju reikėtų pažymėti, kad dėl infrastruktūros stokos vien esamų elementų techninių 
savybių gerinimas nesprendžia visos suformuluotos Projekto problemos, nes orientuojamasi tik į 
dalies elementų, reikalingų šiuolaikiniam AMS kompleksiniam objektui, dalinį tobulinimą. Tai reiškia, 
kad žymi dalis iškeltų probleminių aspektų lieka nespręsti (dalies reikalingų bazinių AMS komplekso 
veikimui objektų arba nėra, arba jų savybės yra tokios, kad jų tobulinimas nenulemia šios 
infrastruktūros kokybės gerinimo, aktualaus paslaugų gavėjams. Be to, apčiuopiama Projekto 
problematikos dalis orientuota į aprėpties ir kiekybinę plėtrą, t.y. vystymąsi ten, kur jokios 
infrastruktūros nėra, atitinkamai, ji negali būti tobulinama. 

Todėl ši alternatyva svarstytina, darant prielaidą, kad didesnei daliai veiksmų apimant esamos 
infrastruktūros techninių savybių gerinimą, tuo pačiu apčiuopiama dalis veiksmų turės apimti ir naujų 
elementų įrengimą.  

Kaip buvo minėta aukščiau, Projekto teikėjas yra identifikavęs infrastruktūrinius trūkumus, 
ribojančius AMS veiklų ir susijusių paslaugų vystymąsi ir įvertinęs infrastruktūrinius AMS veiklų ir 
susijusių paslaugų gavėjų ir suinteresuotų šalių poreikius bei lūkesčius, todėl nemodifikuota 

                                                 
22 TNŽ buvo suformuota 1961 m., atitinkamai, 2021 m. TNŽ sukaks 60 m. 
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(neišplėsta) ši alternatyva galėtų būti svarstoma tik kaip rezervinė. Tuo tarpu papildyta naujų 
elementų suformavimo aspektu ši alternatyva traktuotina, kaip į nustatytų problemų sprendimą 
orientuota ir pagrįstai vertintina kaip reali. 

Toks kompleksinis sprendinys leistų santykinai didelės vienkartinės investicijos dėka išspręsti 
aukščiau nurodytas AMS ir susijusių laisvalaikio ir pramogų sektorių problemas TNŽ 
infrastruktūrinėje bazėje ir ženkliai padidinti atitinamų sporto ir susijusių paslaugų kokybę, išplėtoti jų 
aprėptį ir, atitinkamai, leistų suformuoti infrastruktūrą, atitinkančią šiandienos reikalavimams, 
vyraujančias tendencijas ir geriausias praktikas. 

3.2.5. Alternatyvų įgyvendinamumo ir rezultatyvumo įvertinimas 

Minėtas alternatyvas būtina įvertinti pagal vienodus kriterijus (teisinius, techninius, ekonominius, 
finansinius ar kt.), nustatant, ar jos yra objektyviai įmanomos ir ar nėra kliūčių jų vykdymui.  

Bet kurios iš pasirinktinų alternatyvų tikslas yra esamos situacijos kokybinis ir / ar kiekybinis 
tobulinimas. Šis aspektas apsunkina pasirinkimo pagrindimą tokio tipo objektų atveju, kadangi 
neįmanoma palyginti sąnaudų ir finansinės grąžos rodiklių reikšmių. Vertinimo kriterijai nustatomi 
atsižvelgiant į Projektu sprendžiamas problemas, pobūdį, alternatyvų kompleksiškumą, galimas 
alternatyvų įgyvendinimo pasekmes, įgyvendinimo trukmę bei kitas svarbias charakteristikas. 
Kriterijai turi būti parenkami taip, kad pagal juos būtų įmanoma palyginti ir įvertinti visas aukščiau 
išvardintas alternatyvas įvairiais aspektais, tokiu būdu sudarant sąlygas objektyviai atrinkti tinkamas, 
mažiau tinkamas ar netinkamas alternatyvas. 

Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus reikalavimus, alternatyvos vertintinos pagal kriterijus: 

- teisinis įgyvendinimo sudėtingumas. Pagal šį kriterijų bus vertinami šie su kiekviena vertinama 
alternatyva susiję klausimai: ar reikalingos specialios formalizuotos teisinės procedūros (pvz., 
teisės aktų keitimas), ar norint įgyvendinti alternatyvą reikia parengti sudėtingus (vertinant 
apimtį, kompleksiškumą, reglamentuojamą sritį, dokumentų skaičių ir pan.) dokumentus 
(pagrindimus, galimybių studijas ir pan.);  

- poveikis problemų sprendimui. Pagal šį kriterijų bus vertinama, ar alternatyva prisidės prie 
Projekto problemos sprendimo. Šis aspektas yra susijęs su funkcionavimo ir veiklos vykdymo 
klausimais diegiant konkrečios alternatyvos sprendinius;  

- techninis sudėtingumas. Pagal šį kriterijų bus vertinama, ar atitinkama alternatyva yra galima 
įgyvendinti vertinant iš techninio sprendimo pusės, kokiu techninio sudėtingumo laipsniu 
pasižymi atskiros alternatyvos, t.y. ar įgyvendinant alternatyvą reikalingi specialūs techniniai 
sprendiniai ir jie galės būti įgyvendinti bei išspręsti numatytas problemas, ir vertintinas 
techninis sprendimas, kuris geriausiai tenkins esamus poreikius ir leis efektyviai bei 
rezultatyviai spręsti identifikuotą problemą; 

- įgyvendinimo laikotarpis. Pagal šį kriterijų bus vertinama, kokį laiko tarpą potencialiai galėtų 
trukti veiksmai, susiję su alternatyvos įgyvendinimu, nustatant ar laiko tarpas nebūtų žalingas 
problemos kontekste, t.y. ar neužtruktų per ilgai ir nepasireikštų potenciali žala. 

Nustačius galimas problemos sprendimo alternatyvas ir apibrėžus jų vertinimo kriterijus, privalu 
kokybiškai įvertinti šių alternatyvų tikslingumą.  

Tokiam vertinimui atlikti tikslinga naudoti struktūrinį vertinimo modelį, kuris padėtų ne tik nustatyti 
kiekvieno kriterijaus binarinį vertinimą konkretaus kriterijaus atžvilgiu, bet ir detaliau įvertinti 
kiekvienos alternatyvos įgyvendinimo galimybes ir pasekmes bei kiekvieno atskiro vertinimo 
kriterijaus reikšmę (svarbą) skirtingos veiklos atveju23. 

                                                 
23 Lentelėje R reiškia vertinimo reikšmę (labai maža (1), maža (2), vidutinė (3), didelė (4), labai didelė (5)) (Toks 
įvertinimas yra nulemtas skirtingų aspektų poveikio galimam alternatyvos pasirinkimui. Nesant poveikio problemos 
sprendimui galimybėms įgyvendinti konkretų sprendinį, t.y. alternatyvai esant neįgyvendinamai tikslingumo plotmėje, 
teisinės galimybės reikšmė niveliuojama. Atitinkamai, nesant teisinėms galimybėms ir prielaidoms konkrečios alternatyvos 
įgyvendinimui, įgyvendinimo trukmės aspektai šios alternatyvos atveju tampa neaktualus), Įv – Kiekybinį įvertinimą 1-5 
balų sistemoje, kurioje 1 yra mažiausiai palanki reikšmė, 5 – palankiausia. Pažymėtina, kad toks rangavimas nesąlygoja 
mažesnio svorio koeficientų aspektų neįvertinimą, esant neigiamam didesnio svorio koeficiento aspekto įvertinimui, pvz., 
esant neigiamam techniniam įvertinimui, teisinio aspekto vertinimas vis viena daromas, tai yra sąlygota 2 veiksnių: visiškai 
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Alternatyvų įgyvendinimo galimybių ir pagrįstumo įvertinimas 

 
3.2.5.1. lentelė 

Duomenų šaltinis: Lietuvos sporto centras 

Aukščiau esančioje lentelėje pateikti preliminarūs alternatyvų tinkamumo kokybiniai skaičiavimai 
parodo, kad 2 iš nagrinėtų alternatyvų yra preliminariai įvertintos neutraliai arba neigiamai, o 
alternatyva Naujų inžinerinių statinių statyba / esamų pakeitimas ir alternatyva Esamų inžinerinių 
statinių techninių savybių gerinimas visomis prasmėmis vertintinos teigiamai ir siūlytinos realizuoti. 

                                                                                                                                                                    
objektyvaus aspekto įvertinimo problema; nestatiška ir besikeičiančia aplinka, kurios dėka skirtingi aspektai gali pasikeisti 
ir pradėti praktiškai taikyti per sąlyginai trumpą laiką 

Įv Komentaras Įv Komentaras Įv Komentaras Įv Komentaras

Teisinis 

įgyvendinimo 

sudėtingumas

3 4

Nepaisant investicijų apimties ir 

reikalingų formalizuotų procedūrų 

taikymo bei teisinių dokumentų 

parengimo, tokios svarbos darbų 

ir paslaugų įsigijimas yra 

standartinė  procedūra, 

įgyvendinta daug kartų, todėl 

sprendinių sudėtingumas bus 

tinkamai įvertintas, suformuluoti ir 

aprašyti adekvatūs reikalavimai, 

atitinkantys poreikį ir užtikrinta 

išpildymo atitiktis šiems 

reikalavimams. Visgi, 

atisžvelgiant į galimybę veiklą 

įgyvendint visiškai naujoje 

teritorijoje, tikėtina, kad 

papildomų kaštų ir derinimo 

reikalaus aplinkos aspektas, 

būdingas tokio tipo AMS 

objektams ir jų generuojamam 

poveikiui aplinkai

3

Norint įgyvendinti veiklą 

reikalingos formalizuotos 

teisinės procedūros (viešasis 

pirkimas ir kt.) turėtų būti 

parengta detali nuomos / 

panaudos sutartis, rengiant 

kurią bus panaudota esama 

praktika analogiškose 

infrastruktūros gavimo naudoti 

pagal panaudos arba nuomos 

teisę santykiuose, tačiau paties 

nuomos objekto naujumas ir 

nestandartiškumas reikalautų 

nemažai papildomų kaštų ir 

teisinio derinimo

1

Paslaugų teikimo perdavimas 

siekiant iškeltų tikslų formuoja 

atitinkamus reikalavimus 

pasirenkamam privačiam 

subjektui (jeigu toks būtų 

surastas) ir sudėtingą funkcijų 

priskyrimo procedūrą,  todėl, 

nesant suformuotai praktikai, 

būtina parengti sudėtingus 

nestandartinius teisinius 

dokumentus, kurie numatytų 

perdavimo pagrindą, sąlygas, 

atsakomybę ir kt. veiksnius, 

svarbius sąveikaujant su kitais 

subjektais, be to, tai reikalautų 

ne tik tarpusavio suderinimo, bet 

ir teisės aktų (įstatymo lygmens) 

keitimo, taip pat sudėtingų 

pereinamojo laikotarpio procesų 

apibrėžimo 

5

Nepaisant investicijų apimties 

ir reikalingų formalizuotų 

procedūrų taikymo bei 

teisinių dokumentų 

parengimo, tokios svarbos 

darbų ir paslaugų įsigijimas 

yra standartinė  procedūra, 

įgyvendinta daug kartų, todėl 

sprendinių sudėtingumas bus 

tinkamai įvertintas, 

suformuluoti ir aprašyti 

adekvatūs reikalavimai, 

atitinkantys poreikį ir užtikrinta 

išpildymo atitiktis šiems 

reikalavimams

Poveikis 

problemų 

sprendimui

5 5

Įgyvendinus šią veiklą būtų 

suformuotas visiškai naujas AMS 

ir susijusių paslaugų 

infrastruktūrinis kompleksas, t.y. 

sukurtos visos infrastruktūrinės 

sąlygos iškeltos problemos 

sprendimui ir nustaytų tisklinių 

grupių poreikių tenkinimui

2

Šios veiklos atveju tikslinių 

grupių nariai, kurių problemoms 

spręsti skirtas Projektas, galėtų 

gauti naudą, tačiau šios naudos 

turinys šiandien nėra 

prieinamas, t.y. tokio tipo 

infrastruktūros nuoma šalyje 

neįmanoma, o net ir esant 

nuomos užsienyje galimybei, 

naudojimo kaštai dideli, galimi 

atitinkami naudojimo 

apribojimai, be to galimas 

būsimojo hipotetinio nuomotojo 

paieškos sudėtingumo 

klausimas dėl iškeltų tikslų, 

investavimo objektų, galimybių 

ir laiko atitikties mažos 

tikimybės

1

Potencialaus teikėjo pasirinkimo 

neapibrėžtumas bei skirtingi 

subjektų poreikiai ir prioritetai, 

taip pat priežiūros funkcijos 

pasilikimas už šalies sporto 

vystymą atsakingų subjektų 

prerogatyvoje riboja teigiamą 

alternatyvos įgyvendinimo 

poveikį. Be to, alternatyva tik iš 

dalies gali prisidėti prie 

problemų sprendimo, kadangi 

pati savarankiškai negali 

išspręsti Projekto problemos, o 

tik apibrėžia formą, nemažinant 

poreikio kitoms veikloms 

(infrastruktūros naudojimui), 

kuriomis sprendžiama problema

5

Šios veiklos dėka galima 

išspręsti visas iškeltas 

problemas, t.y. esamos dar 

naudotinos infrastruktūros 

tobulinimo klausimą, ir, 

atsižvelgiant į problemos 

apimtį, tęstinį pobūdį, 

kompleksiškumą ir įvairius 

elementus, esamos TNŽ 

infrastruktūros 

fragmentiškumo,  

nesiorientavimo į 

kompleksinius poreikius 

klausimą suformuojant 

papildomus infrastruktūros 

elementus

Techninis 

sudėtingumas
4 5

Šios veiklos įgyvendinimas 

techniškai nesudėtingas, 

problemos sprendimo forma 

(išlaikant lokaciją) hipootetiškai 

reikalauja nedidelių papildomų 

išteklių planuojant ir įgyvendinant 

sprendimus, kurie atitiktų 

norminius reikalavimus ir 

suinteresuotų šalių poreikius, tuo 

tarpu naujos lokacijos atveju 

galėtų būti taikomi techniniai 

sprendimai "plyno lauko" 

sąlygomis

3

Veikla vertintina kaip neutrali 

dėl faktinio atlikimo 

nesudėtingumo, ir dėl norminių 

reikalavimų taikymo ribotos 

pasiūlos kontekste, 

reikalaujančio galimai 

papildomų techninių sprendinių 

diegimo

2

Veikla yra techniškai sudėtinga 

dėl techninių sprendimų, kurie 

būtų taikomi, kompleksiškumo ir 

diegimo charakteristikų, be to, 

ypatingai sudėtingo taikymo viso 

aktualių paslaugų spektro 

aprėpčiai, pasirinkimo 

pagrįstumo problemos, galimų 

taikymo komplikacijų, keliančių 

papildomų išteklių riziką, 

lemiančių dideles techninių 

vertinimų, būtinų atlikti, apimtis

4

Veikla techniškai 

nesudėtinga, kadangi 

disponuojama pakankama 

kompetencija bei patirtimi, 

reikalinga tinkamai įvertinti 

techninį sprendimų 

sudėtingumą, suformuluoti ir 

aprašyti techninius 

reikalavimus, atitinkančius 

poreikį ir užtikrinti išpildymo 

atitktį šiems reikalavimams. 

Tuo pačiu esama 

infrastruktūra ir konfigūracija 

nulemia techninių sprendimų 

pasirinkimo ribotumą

Įgyvendinimo 

laikotarpis
2 4

Tikėtina, jog veiklos 

įgyvendinimas neturėtų trukti 

ilgiau nei 5 m.

5

Tikėtina, jog veiklos 

įgyvendinimas turėtų trukti apie 

3 m.

1

Tikėtina, jog veiklos 

įgyvendinimas turėtų trukti apie 

4-5 m., atsižvelgiant į tai, kad 

reikėtų suderinti perdavimo 

sąlygas ir tai galėtų pareikalauti 

papildomų 2-3 metų

5

Tikėtina, jog veiklos 

įgyvendinimas turėtų trukti 

apie 3-5 m., todėl veikla 

vertinama teigiamai

Balų suma 18 66

Naujų inžinerinių statinių statyba / 

esamų pakeitimasRParametras

Inžinerinių statinių nuoma / 

panauda

Trūkstamų paslaugų 

užtikrinimas perkant paslaugas 

rinkoje

Esamų inžinerinių statinių 

techninių savybių gerinimas

65 41
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Pavyzdžiui, Inžinerinių statinių nuoma / panauda yra vertinama nepalankiai, ne tik dėl pasiūlos 
faktinio nebuvimo, bet ir dėl to, kad galimas tokio masto infrastruktūros perdavimas turi būti lydimas 
teisinių procedūrų, kurių įgyvendinimas reikalauja didelių administracinių, personalo ir laiko 
sąnaudų, galima teigti kad papildomi kaštai yra labai dideli, ypatingai atsižvelgiant į tai, kad pilnos 
disponavimo teisės nebuvimas sąlygoja naudojimo apribojimus ir papildomus naudojimo bei 
priežiūros reikalavimus, tai mažins galimybę užtikrinti specifinius sprendinius, nesusijusius su 
galimu kitos Šalies potencialiu naudos šaltiniu. 

Alternatyva Trūkstamų paslaugų užtikrinimas perkant paslaugas rinkoje, faktiškai eliminuotina 
nuomos praktikos faktinio netaikomumo bei, svarbiausia, galimo finansinio nepagrįstumo. Dėl 
pasiūlos ribotumo ir kt. veiksnių (pvz., geografinio faktoriaus, lemiančios potencialių tokios 
paslaugos teikėjų operavimo geografinį lauką toli nuo Lietuvos Respublikos teritorijos) sudėtinga 
surasti tinkamą subjektą paslaugos perkėlimui. Taip pat būtina paminėti, kad alternatyva pati 
neprisideda prie problemų sprendimo, kadangi pati savarankiškai apima tik subjektinį problemos 
perkėlimą. Galiausiai, tikėtinas paslaugų kokybės mažėjimas, arba kainos didėjimas, kurį dengs 
arba Valstybės biudžetas (arba įsigydamas paslaugas, arba kompensuodamas tikslinių grupių 
nariams dalį kainos), arba AMS ir susijusių sektorių arba suinteresuoti subjektai, mokėdami už 
paslaugas žymiai didesnę kainą nei dabar.  

Objektyvios Projekto problemos charakteristikos leidžia teigti, kad esant finansinėms galimybėms, 
privalu investuoti būtent į alternatyvą Naujų inžinerinių statinių statyba / esamų pakeitimas, arba 
alternatyvą Esamų inžinerinių statinių techninių savybių gerinimas, kadangi šių alternatyvų 
investicinis kompleksas suformuoja sinerginę AMS veiklų ir susijusių paslaugų kokybės ir sporto 
infrastruktūrinio efektyvumo vystymo pridėtinę vertę. Toks kompleksinis sprendinys tiek vienos, tiek 
kitos alternatyvos atveju leistų santykinai didelės vienkartinės investicijos dėka išspręsti aukščiau 
nurodytas problemas.  

Toks pasirinkimas yra nulemtas kokybinio rangavimo, kuris atliktas kiekvienai alternatyvai. 
Alternatyvos Naujų inžinerinių statinių statyba / esamų pakeitimas atveju akumuliuotas balų skaičius 
siekia 65 iš 70 galimų. Alternatyvos Esamų inžinerinių statinių techninių savybių gerinimas atveju 
akumuliuotas balų skaičius siekia 66 iš 70 galimų. Tuo tarpu likusių 2 alternatyvų suminio vertinimo 
reikšmės siekė 41 balą (Inžinerinių statinių nuoma / panauda) ir 18 balų (Trūkstamų paslaugų 
užtikrinimas perkant paslaugas rinkoje), taigi blogiausiai įvertintos alternatyvos (Trūkstamų paslaugų 
užtikrinimas perkant paslaugas rinkoje) akumuliuotas balų skaičius yra beveik 50 balų (daugiau nei 
2,5 karto) mažesnis už alternatyvos Naujų inžinerinių statinių statyba / esamų pakeitimas arba 
alternatyvos Esamų inžinerinių statinių techninių savybių gerinimas balų skaičių). Tai yra santykinai 
didelis atotrūkis, tad konstatuotina, kad vertinimas išskyrė aiškias rekomenduotinas alternatyvas. 

Atsižvelgiant į Metodikos reikalavimus tolimesniam vertinimui reikia pasirinkti ne mažiau nei 2 
alternatyvius variantus, todėl preliminarus vertinimas parodė kurias alternatyvas tikslinga detaliai 
vertinti norint pasirinkti Projekto įgyvendinimo variantą geriausiai atitinkanti rezultatyvumo ir 
efektyvumo reikalavimus. 

Tokiu būdu toliau vertintinos 2 alternatyvos, kurios Projekte kontekste performuluojamos:  

- Naujų inžinerinių statinių statyba / esamų pakeitimas – Naujo auto- ir moto- sporto ir 
laisvalaikio komplekso statyba ir įrengimas; 

- Esamų inžinerinių statinių techninių savybių gerinimas – Lenktynių trasos Nemuno žiedas 
rekonstrukcija ir lydinčios infrastruktūros suformavimas. 

Alternatyvų įvertinimas, pateiktas aukščiau, buvo atliktas nagrinėjant potencialų rezultatyvumą t.y. 
nustatant, ar jų įgyvendinimas iš esmės yra įmanomas ir ar jų atveju galima potencialiai pasiekti 
suformuluotus rezultatus, kokia apimtimi vienu arba kitu atveju bus pasiekiami iškelti tikslai. 
Rezultatyvumo vertinimas orientuotas tik į galimą pasiekti rezultatą, neatsižvelgiant į jo įgyvendinimo 
sąnaudas arba rezultatų piniginę - ekonominę išraišką.  

Tai nėra tinkamas galutinio vertinimo būdas, kadangi neįvertina jokių kitų parametrų išskyrus 
galimybę pasiekti galutinį rezultatą (finansinio efektyvumo, poveikio ir kt.). 
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Norint pagrįsto sprendimo dėl konkrečios alternatyvos pasirinkimo privalu atlikti išsamią pasirinktos 
alternatyvos SNA, kurios metu, išnagrinėjus galimų alternatyvų investicines išlaidas, priežiūros ir 
eksploatavimo kaštus, galimų pajamų už teikiamas paslaugas galimybes, bei ekonominę naudą 
tikslinėms grupėms ir suinteresuotiems subjektams, bus nustatyta, kuri alternatyva yra 
naudingesnė. Pažymėtina, kad vadovaujantis Metodikos nuostatomis, analizė atliekama visoms 
išskirtoms alternatyvoms, nepaisant jų netikslingumo, kurį turėtų atspindėti analizės rezultatai. 
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4. Finansinė analizė 

Šioje Projekto dalyje keliamas tikslas įvertinti Projekto alternatyvų finansinį atsiperkamumą ir 
gyvybingumą. Šiam tikslui atliekama Projekto įgyvendinimo finansinė analizė, nurodomi Projekto 
lėšų srautai – investicijos, investicijų likutinė vertė, veiklos pajamos, veiklos išlaidos, mokesčiai ir 
finansavimas. Nustačius Projekto lėšų srautus bus apskaičiuojami finansiniai rodikliai ir pateikiama 
išvada dėl Projekto gyvybingumo. 

Projekto finansinė analizė atliekama vadovaujantis Europos Komisijos Sąnaudų ir naudos analizės 
metodinių gairių 2014 m. redakcija (angl. Guide to cost-benefit analysis of investment projects) 
(toliau - Gairės), Projektų diskontuotų grynųjų pajamų skaičiavimo ir priežiūros metodika, patvirtinta 
2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos valdymo 
komiteto 2014 m. spalio 13 d. posėdžio sprendimu protokolas Nr. 35 (2016 m. gegužės 9 d. 
redakcija) ir Metodika.  

Finansinė analizė - finansinių skaičiavimų sistema, kuri pateikia bendrą išlaidų ir naudos vaizdą, 
įvertina veiklos pajamas ir išlaidas per visą projekto įgyvendinimo ir vertinimo laikotarpį ir parodo 
projekto naudą organizacijai. Tai vienas svarbiausių SNA žingsnių, įvertinantis projekto 
įgyvendinimo sąlygojamus kaštus, generuojamas pajamas, šių finansinių srautų išsidėstymą laike 
bei finansinį projekto atsiperkamumą. 

Finansinės analizės tikslas - pasitelkiant projekto pinigų srautų prognozę, įrodyti rengiamo projekto 
finansinį gyvybingumą bei paskaičiuoti investicijų ir kapitalo finansinę grąžą bei naudą projektą 
įgyvendinančiai organizacijai. 

Atliekant projekto finansinę analizę, bus atliekami šie žingsniai: 

- investicijų analizė; 
- veiklos išlaidų ir pajamų analizė; 
- finansavimo šaltinių analizė; 
- finansinio gyvybingumo analizė; 
- finansinės vidinės grąžos normos (toliau – FVGN) ir finansinės grynosios dabartinės vertės 

(toliau – FGDV) investicijoms skaičiavimai; 
- FVGN ir FGDV investuotam kapitalui skaičiavimai. 

Finansinėje analizėje naudojamos šios pagrindinės sąvokos: 

- Projekto įgyvendinimo laikotarpis - investicinis laikotarpis, turintis griežtą pradžios ir pabaigos 
datą, kurio metu atliekamos veiklos ir naudojami projektui skirti resursai; 

- Projekto vertinimo laikotarpis - maksimalus laikotarpis, kuriam yra pateikiamos finansinės 
prognozės, priklausantis nuo atliekamų investicijų pobūdžio bei esantis pakankamai ilgas, kad 
atspindėtų vidutinio ir ilgojo laikotarpio projekto poveikį; 

- Projekto įgyvendinimo ir projekto vertinimo laikotarpiai kartu paėmus sudaro bendrą projekto 
gyvavimo (investicijų ataskaitinį) laikotarpį. 

Atliekant projekto finansinį vertinimą nutarta laikytis tokių bendrųjų prielaidų: 

- finansiniuose skaičiavimuose taikomas nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojęs 21 proc. 
pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifas; 

- Projekto investicijų skaičiavimai atliekami remiantis siūlomomis prekių ir paslaugų kainomis, 
dabartiniu metu rinkoje vyraujančiomis kainomis; 

- skaičiuojant Projekto finansinius grynųjų pinigų srautus (veiklos pajamas, išlaidas ir kt.), 
nebuvo atsižvelgiama į vidutinę metinę infliaciją, todėl piniginės vertės buvo nurodytos 
palyginamosiomis (pastoviomis), o ne einamosiomis kainomis, t. y. nekoreguojant jų dėl 
infliacijos ir rodant realius dydžius (pagal Bendrai finansuojamų iš Europos Sąjungos fondų 
lėšų projektų pajamų skaičiavimo ir priežiūros metodikos, patvirtintos LR finansų ministro 
2010 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 1K-195 (suvestinė 2015 m. sausio 1 d. redakcija), 
rekomendacijas); 
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- Projekto metu įsigyto, sukurto ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesioginiu metodu, 
tačiau nusidėvėjimo išlaidos nėra įtraukiamos į Projekto veiklos išlaidas ir grynųjų pinigų 
srautų skaičiavimus, o naudojamos tik turto likutinei vertei apskaičiuoti; 

- į Projekto grynuosius pinigų srautus įtraukiamos tik pajamos ir išlaidos, kurios būtų patiriamos 
išimtinai dėl Projekto įgyvendinimo. 

Kitos nepaminėtos finansinių prognozių sudarymo prielaidos, esant poreikiui, bus paaiškintos prie 
atitinkamų skyrių skaičiavimų. 

 

4.1. Projekto investicijų ataskaitinis laikotarpis, jo pagrindimas 

Finansinė analizė yra atliekama visiems šiems laikotarpiams. Jų trukmė: 

- Projekto gyvavimo laikotarpis – 20 metų (pasirinktas, atsižvelgiant į rekomenduojamą tokio 
tipo (kultūros sektoriaus, kuriam kaip atskiras tipas priskiriami sporto ir laisvalaikio projektai) 
infrastruktūriniams projektams, nustatytą Metodikoje)24; 

- Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 

 5 metai, t.y. 60 mėnesių (2022 m. sausio 1 d. - 2026 m. gruodžio 31 d.) alternatyvos 
Lenktynių trasos Nemuno žiedas rekonstrukcija ir lydinčios infrastruktūros suformavimas 
atveju. 

 6 metai, t.y. 72 mėnesiai (2022 m. sausio 1 d. - 2027 m. gruodžio 31 d.) alternatyvos 
Naujo auto- ir moto- sporto ir laisvalaikio komplekso statyba ir įrengimas atveju. 

- Projekto vertinimo laikotarpis, atitinkamai:  

 15 metų (2027 m. sausio 1 d. - 2041 m. gruodžio 31 d.) alternatyvos Lenktynių trasos 
Nemuno žiedas rekonstrukcija ir lydinčios infrastruktūros suformavimas atveju. 

 14 metų (2028 m. sausio 1 d. - 2041 m. gruodžio 31 d.) alternatyvos Naujo auto- ir 
moto- sporto ir laisvalaikio komplekso statyba ir įrengimas atveju. 

Pirmieji projekto įgyvendinimo metai bus pirmieji projekto išlaidų patyrimo metai. Planuojama, kad 
projekto įgyvendinimo veiklos gali būti pradėtos vykdyti 2022 m. pradžioje, todėl pirmaisiais Projekto 
metais bus laikomi 2021 m., atitinkamai, paskutiniai Projekto ataskaitinio laikotarpio metai – 2041 m. 

Pažymėtina, kad nepaisant Projekto įgyvendinimo laikotarpio trukmės, Projekto kontekste aktualios 
veiklos vykdymas ir aktualių paslaugų teikimas, planuojama galės būti pradėtas anksčiau, kadangi, 
numatoma, esminės infrastruktūros, būtinos veiklos vykdymui, suformavimas bus atliktas per 2 
metus ir nuo trečių metų alternatyvos Lenktynių trasos Nemuno žiedas rekonstrukcija ir lydinčios 
infrastruktūros suformavimas atveju (per 3 metus ir nuo 4 metų alternatyvos Naujo auto- ir moto- 
sporto ir laisvalaikio komplekso statyba ir įrengimas atveju) paraleliai vykstant tolimesniems 
infrastruktūros formavimo darbams, galės būti vykdomos AMS veiklos ir susijusių paslaugų 
teikimas.   

 

4.2. Diskonto norma 

Finansiniai rodikliai apskaičiuojami diskontuojant grynuosius pinigų srautus atitinkamos normos 
apimtimi. 

                                                 
24 Metodikoje numatoma, kad tokio tipo projektams turėtų būti taikomas 15 m. ataskaitinis laikotarpis. Tačiau AMS yra 

techniškai sudėtingiausias sporto ir laisvalaikio sektorius, todėl jo projekto sprendinių formulavimas ir įgyvendinimas bei 
atitinkamų tų sprendinių diegimo rezultatų pasiekimas reikalauja žymiai daugiau laiko nei kitų sporto šakų, ar panašios 
laisvalaikio veiklos, atveju. Toks sudėtingumas dalinai atsispindi pasirinktame Projekto įgyvendinimo laikotarpyje (5 m. 
trukmės). Atsižvelgiant į tai, Projektui pasirinktas ilgesnis – 20 m. ataskaitinis laikotarpis. Tuo pačiu, privalu pabrėžti, kad 
nustatytas laikotarpis nėra maksimalus įmanomas (maksimalus koncesijai taikomas laikotarpis siekia 25 m.), be to, 
laikotarpis yra trumpesnis nei planuojamos suformuoti infrastruktūrinės bazės pagrindo – pastatų ir statinių (apimančių 
visus būtinus elementus) – naudingo tarnavimo laikotarpio, taip pat atitinkamos įrangos, įrenginių ir mašinų (kurios, 
planuojama bus atnaujintos Projekto vertinimo laikotarpiu) tarnavimo laikotarpio, žr. Skyrių 4.4. Investicijų likutinė vertė ir 
reinvesticijos 
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Remiantis Gairėmis, Lietuvoje įgyvendinamiems investicijų projektams finansinė diskonto norma turi 
būti nustatyta atskiru LR finansų ministerijos priimtu teisės aktu. Tačiau, esant dabartinei situacijai, 
kai finansinė diskonto norma valstybės lygmeniu nenustatyta, finansinėje analizėje taikytina 4 proc. 
finansine diskonto norma realiąja išraiška (be infliacijos), nustatyta Metodikoje tokio tipo investicijų 
projektų (kultūros infrastruktūros plėtros projektams) skaičiavimams atlikti ir rekomenduojama 
naudoti 2014 m. kovo 3 d. Europos Komisijos deleguotame reglamente (ES) Nr. 480/2014, kuriuo 
papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos 
Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės 
ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos 
regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir 
žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos. 

 

4.3. Investicijų išlaidų nustatymas 

Projekto investicijos – tai visos Projekto veikloms įgyvendinti reikalingos išlaidos, kurias planuojama 
patirti sukuriant apibrėžtus Projekto rezultatus. Šiame Projekto skyriuje yra realiai įvertintas 
investicijų lėšų poreikis, investicinių išlaidų patyrimo seka, dalys ir proporcijos, suplanuota reali 
investicijų išlaidų apimtis. Žemiau pateikiamos numatomos reikalingos investicijos pasirinktų 
Projekto alternatyvų įgyvendinimui.  

Alternatyvos Lenktynių trasos Nemuno žiedas rekonstrukcija ir lydinčios infrastruktūros 
suformavimas atveju, tam, kad būtų pasiektas Projekto tikslas yra numatoma atlikti esamos trasos 
Nemuno g. 20 Gaižėnėlių k., Kauno rajono savivaldybėje, rekonstrukcijos darbus, skirtus būtinos 
infrastruktūros (aikštelių varžybų ir treniruočių dalyviams, organizatoriams ir aptarnaujantiems 
asmenims (dalyvių aikštelės) (angl. paddock), automobilių stovėjimo aikštelių, būtinojo pastato 
(administracinėms ir medicininėms patalpoms) ir kt. elementų) suformavimui, įsigyti inžinerines ir 
projektavimo paslaugas, būtinas darbų atlikimui, taip pat įsigyti reikalingus įrenginius, įrangą, 
mašinas ir kt. turtą, privalomą AMS veiklos vykdymui ir susijusių paslaugų teikimui (įskaitant 
tiesioginį vartotojų aptarnavimą).  

Yra planuojamos šios investicijų apimtys25: 

- darbai, apimantys statinių ir pastatų statybą (rekonstrukciją)26 – 5.565.253,64 EUR be PVM; 
- projektavimo ir inžinerinės paslaugos – 264.382,60 EUR be PVM27; 
- mašinos, įrenginiai, įrangai ir kt. turtas (prekės) – 271.000,00 EUR be PVM. 

Tokiu būdu visa Projekto investicijų vertė alternatyvos Lenktynių trasos Nemuno žiedas 
rekonstrukcija ir lydinčios infrastruktūros suformavimas atveju sudarys 6.100.636,23 EUR be PVM. 

Alternatyvos Naujo auto- ir moto- sporto ir laisvalaikio komplekso statyba ir įrengimas atveju 
numatomi panašūs sprendiniai kaip ir alternatyvos Lenktynių trasos Nemuno žiedas rekonstrukcija ir 
lydinčios infrastruktūros suformavimas. Šių alternatyvų skirtumas apima skirtingą aktualaus objekto 
(žiedinių lenktynių trasos su reikalinga infrastruktūra) formavimo pagrindą. Alternatyvos Lenktynių 
trasos Nemuno žiedas rekonstrukcija ir lydinčios infrastruktūros suformavimas atveju kompleksinis 
AMS objektas formuojamas rekonstrukcijos ir statybos darbų pagrindu pritaikant esamą TNŽ 
infrastruktūrą aukšto lygio AMS veiklai ir susijusių sporto ir laisvalaikio paslaugų teikimui. 
Alternatyvos Naujo auto- ir moto- sporto ir laisvalaikio komplekso statyba ir įrengimas atveju 
numatomas pagrindas – naujo panašaus kompleksinio objekto statyba. Atitinkamai, tam būtinas 
adekvataus dydžio sklypo įsigijimas, tuo pačiu atliekant visus būtinus papildomus darbus (kadangi 
šios alternatyvos atveju planuojama įsigyti sklypą be statinių ir pastatų, numatoma, kad analogiškų 

                                                 
25 Detalus investicijų išskaidymas ir nuorodos į šaltinius, remiantis kuriais nustatytos kainos, pateikiamas 6 dalyje Projekto 
įgyvendinimo alternatyvos aprašymas 
26 Daroma prielaida, kad užsakovo rezervas (5 proc.), hipotetiškai skaičiuojamas nuo akumuliuotas statinių 
skaičiuojamosios kainos ir projektavimo ir inžinerinių paslaugų kainos, bus išnaudotas rangos darbų vykdymui 
27 Projektavimo darbų, inžinerinių paslaugų kaina apskaičiuota taikant 5 proc. santykinį dydį nuo statinio statybos ir 
įrengimo kainos, kaip numatyta Bendruosiuose ekonominiuose normatyvuose statinių statybos skaičiuojamųjų kainų 
nustatymui (pagal 2020 m. kovo mėn. skaičiuojamąsias statinių statybos kainas) 
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statinių ir pastatų komplekso suformavimas pareikalaus 20 proc. didesnių investicijų, dėl tos pačios 
priežasties numatomas papildomas 10 proc. investicijų poreikis žemės, parengiamiesiems ir kt. 
panašiems darbams). Taip pat šiai alternatyvai numatoma atlikti būtinus projektavimo ir inžinerinius 
veiksmus. Mašinų, įrenginių, įrangos ir kt. turto poreikis, šios alternatyvos atveju planuojamas 
analogiškas alternatyvos Lenktynių trasos Nemuno žiedas rekonstrukcija ir lydinčios infrastruktūros 
suformavimas alternatyvos poreikiui. 

Sklypo įsigijimo kaina nustatyta atsižvelgiant į minimalų reikalingą tokio tipo objektui sklypo dydį – 
40 ha, taikant 150 EUR kainą už 1 arą (minimali kaina šios dydžio kategorijos sklypams Lietuvoje, 
įvertinus tikimybę, kad gali prireikti keleto sklypų, minimalios infrastruktūros ir susisiekimo elementų 
sklypuose būtinybę, būtiną sklypo lokaciją šalia susisiekimo koridorių ir stambesnių paslaugų ir 
komercijos centrų). 

Alternatyvos Naujo auto- ir moto- sporto ir laisvalaikio komplekso statyba ir įrengimas atveju 
planuojamos šios pradinių investicijų apimtys: 

- sklypo įsigijimas – 600.000,00 EUR be PVM; 
- darbai, apimantys statinių ir pastatų statybą (rekonstrukciją)28 – 7.234.829,73 EUR be PVM; 
- projektavimo ir inžinerinės paslaugos – 343.697,37 EUR be PVM29; 
- mašinos, įrenginiai, įrangai ir kt. turtas (prekės) – 271.000,00 EUR be PVM. 

Tokiu būdu visa alternatyvos Naujo auto- ir moto- sporto ir laisvalaikio komplekso statyba ir 
įrengimas atveju Projekto pradinių investicijų vertė sudarys 8.449.527,10 EUR be PVM. Kitos 
investicinės išlaidos, nepatenkančios į pateiktas alternatyvų investicijų apimtis, nenumatomos. 

Projekto investicijų nustatymas ir įvertinimas pateiktas žemiau esančioje lentelėje „Alternatyvų 
investicijų, reinvesticijų ir likutinės vertės nustatymas“. 

 

4.4. Investicijų likutinė vertė ir reinvesticijos 

Norint išsaugoti Projekto įgyvendinimo metu sukurtą rezultatą taip pat planuojama po Projekto 
įgyvendinimo atlikti reinvesticijas į Projekto kontekste aktualios kultūros infrastruktūros atnaujinimą. 

Pažymėtina, kad reinvesticijos ir likutinė vertė skaičiuojamos tiek alternatyvai Lenktynių trasos 
Nemuno žiedas rekonstrukcija ir lydinčios infrastruktūros suformavimas, tiek alternatyvai Naujo 
auto- ir moto- sporto ir laisvalaikio komplekso statyba ir įrengimas, kadangi abiejų alternatyvų atveju 
numatomas ilgalaikio turto, apskaitytino finansinėje atskaitomybėje, formavimas.  

Vadovaujantis Metodikos nuostatomis, reinvesticijomis laikomis išlaidos, kurios patiriamos visiškai 
pakeičiant ilgalaikį turtą, į kurį buvo investuotos investicinio projekto lėšos. Atitinkamai, reinvesticijos 
planuojamos atlikti tada, kai reinvestavimo objektas nusidėvės. 

Kadangi Projektas skirtas Valstybės disponuojamai viešajai infrastruktūrai tobulinti ir plėtoti, 
nusidėvėjimui vertinti yra privalu atsižvelgti į LR pelno mokesčio įstatymu, priimtu 2001 m. gruodžio 
20 d. Nr. IX-675 (suvestinė 2020 m. sausio 1 d. redakcija), patvirtintais Ilgalaikio turto nusidėvėjimo 
arba amortizacijos normatyvais (metais) nuostatas, darant prielaidą, kad rekonstrukcijos ir statybos 
darbų dėka sukurtai pastatų ir statinių infrastruktūrai taikomas 20 metų nusidėvėjimo laikotarpis, tuo 
tarpu mašinoms, įrenginiams, įrangai ir kt. turtui likutinė vertė skaičiuojama taikant 10 metų 
nusidėvėjimo laikotarpį.  

Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo pirmųjų metų, kai užbaigiamos konkrečios investicijos. 
Nusidėvėjusio turto likutinė vertė30 yra prilyginta likvidacinei vertei, t.y. 0,00 EUR. 

                                                 
28 žr. 27 išnašos informaciją 
29 žr. 28 išnašos informaciją 
30 Investicijų likutinė vertė – tai ilgalaikio turto vertė, pasibaigus projekto ataskaitiniam laikotarpiui. Likutinė vertė 
apskaičiuojama tik tam turtui, kuriam įsigyti ar sukurti numatytos  investicijos. Likutinė vertė skaičiuojama tik tuomet, kai  
turto naudingo tarnavimo laikotarpis yra ilgesnis už projekto ataskaitinį laikotarpį. Likutinė vertė lygi turto sukūrimo 
savikainai, iš kurios atimama atsižvelgiant į nusidėvėjimo normatyvus apskaičiuota nusidėvėjimo vertė, sukaupta per 
projekto ataskaitinį laikotarpį. 
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Atsižvelgiant į tai, kas buvo išdėstyta aukščiau (darant prielaidą, kad infrastruktūrai taikomas 
atitinkamas nusidėvėjimo laikotarpis, kurio pabaigoje atliekamos 100 proc. vertės reinvesticijos), 
likutinė investicijų dėka sukurto turto vertė Projekto vertinimo laikotarpio pabaigoje sudarys 
784.094,84 EUR alternatyvos Lenktynių trasos Nemuno žiedas rekonstrukcija ir lydinčios 
infrastruktūros suformavimas įgyvendinimo atveju ir 1.768.762,38 EUR alternatyvos Naujo auto- ir 
moto- sporto ir laisvalaikio komplekso statyba ir įrengimas įgyvendinimo atveju.  

Projekto reinvesticijų nustatymas ir likutinės vertės nustatymas pateiktas lentelėje „Alternatyvų 
investicijų, reinvesticijų ir likutinės vertės nustatymas“. 
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Alternatyvų investicijų, reinvesticijų ir likutinės vertės nustatymas 

 

 
 

 

 
 

 

 
4.4.1 lentelė 

 
 
 
 
 
 

Alternatyva "Lenktynių trasos Nemuno žiedas rekonstrukcija ir reikalingos lydinčios infrastruktūros 

suformavimas"

Projekto įgyvendinimo metai Iš viso: 0 1 2 3 4 5 6

Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai (GDV) (reali vertė) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

A. Alternatyvos investicijos, iš viso 5.751.907 6.371.636 0 1.884.345 2.097.514 1.208.526 611.351 298.900 0

A.1. Žemė 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A.2. Nekilnojamasis turtas 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A.3. Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai 5.100.178 5.565.254 0 1.669.576 1.947.839 1.113.051 556.525 278.263 0

A.4. Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas 243.438 271.000 0 0 135.500 81.300 40.650 13.550 0

A.5.

Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį 

turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos
250.159 264.383 0 214.769 14.175 14.175 14.175 7.088 0

A.6. Projekto administravimas ir vykdymas 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A.7. Kitos paslaugos ir išlaidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A.8. Reinvesticijos 158.132 271.000 0 0 0 0 0 0 0

B. Investicijų likutinė vertė 357.851 784.095 0 0 0 0 0 0 0

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

0 0 0 0 0 0 135.500 81.300 40.650 13.550 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 135.500 81.300 40.650 13.550 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 784.095
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4.4.1 lentelė 

(tęsinys) 

Duomenų šaltinis: Lietuvos sporto centras 

Alternatyva "Naujo auto- ir moto- sporto ir laisvalaik io komplekso statyba ir įrengimas"

Projekto įgyvendinimo metai Iš viso: 0 1 2 3 4 5 6

Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai (GDV) (reali vertė) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

A. Alternatyvos investicijos, iš viso 7.778.246 8.720.527 0 1.959.323 2.547.657 1.959.674 820.249 779.599 383.025

A.1. Žemė 576.923 600.000 0 600.000 0 0 0 0 0

A.2. Nekilnojamasis turtas 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A.3. Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai 6.491.548 7.234.830 0 1.085.224 2.532.190 1.808.707 723.483 723.483 361.741

A.4. Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas 234.075 271.000 0 0 0 135.500 81.300 40.650 13.550

A.5.

Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį 

turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos
323.650 343.697 0 274.099 15.466 15.466 15.466 15.466 7.733

A.6. Projekto administravimas ir vykdymas 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A.7. Kitos paslaugos ir išlaidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A.8. Reinvesticijos 152.050 271.000 0 0 0 0 0 0 0

B. Investicijų likutinė vertė 807.240 1.768.762 0 0 0 0 0 0 0

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

0 0 0 0 0 0 0 135.500 81.300 40.650 13.550 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 135.500 81.300 40.650 13.550 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.768.762



4.5. Veiklos mokesčių, pajamų ir išlaidų prognozė 

Nustatant Projekto veiklos pajamas bei išlaidas laikomasi šių prielaidų: 

- Projekto veiklos pajamas sudaro pajamos, kurios yra tiesiogiai gaunamos iš vartotojų už AMS 
veiklos vykdymo ir susijusias paslaugas, jeigu jos sukuriamos įgyvendinant Projektą; 

- prie Projekto veiklos pajamų nėra priskiriamos iš privačių ir viešųjų lėšų šaltinių gaunamos 
įplaukos, kurios atsiranda ne iš tarifų, rinkliavų, mokesčių, nuomos ir kitų vartotojų tiesioginio 
apmokestinimo formų; 

- įplaukos, gaunamos iš viešųjų šaltinių, draudimo fondų ir pan., nėra laikomos pajamomis ir 
vertinamos, kaip finansavimo šaltiniai; 

- Projekto veiklos pajamoms ir išlaidoms priskiriamos tos pajamos ir išlaidos, kurios yra 
susijusios su Projekto metu sukuriamo turto naudojimu, t. y. į Projekto veiklos pajamas ir 
išlaidas įtraukiamos tik Projektui priklausančios veiklos pajamos ir išlaidos, o ne visos Projekto 
teikėjo pajamos ir išlaidos, kadangi Projektas apima tik dalį pastarojo veiklos; 

- į Projekto veiklos išlaidas neįtraukiamos paskolų palūkanų išlaidos; 
- į Projekto veiklos išlaidas yra įtraukiamos tik tos išlaidos, dėl kurių atsiranda pinigų srautai, 

pvz., nusidėvėjimo ir atidėjinių sąnaudos, nors ir įtraukiamos į Projekto teikėjo finansinių 
ataskaitų rinkinį, į Projekto veiklos išlaidas netraukiamos; 

- vadovaujantis Gairių bei Bendrai finansuojamų iš Europos Sąjungos fondų lėšų projektų 
pajamų skaičiavimo ir priežiūros metodikos nuostatomis, Projekto veiklos pajamos 
nustatomos, taikant inkrementinį būdą, pagal kurį Projekto veiklos pajamos nustatomos 
lyginant alternatyvą be Projekto su Projekto įgyvendinimo alternatyva, įvertinant tik tas veiklos 
pajamas, kurios atsiranda dėl Projekto įgyvendinimo.  

Siekiant atlikti Projekto veiklos pajamų ir išlaidų analizę, remiamasi pagrindine prielaida, kad veiklos, 
kurios nėra priskirtinos viešajam sektoriui aktualioms veikloms, t.y. nepriskirtinos veikloms, kurios 
orientuotos į identifikuotų problemų tenkinimą ir nustatytų tikslinių grupių poreikių tenkinimą, bus 
įgyvendinamos privataus subjekto, operuojančio daugiafunkciniu AMS objektu, savo nuožiūra 
(adekvačių sutartinių įsipareigojimu rėmuose) ir bus skirtos komerciniams subjekto tikslams siekti, 
tokiu būdu generuojant atskirą pajamų kategoriją, kuri vertinama atskirai31. 

Akumuliuotas Projekto veiklos pajamų, išlaidų ir mokesčių įvertinimas nurodytas lentelėje 
„Alternatyvų pajamų, išlaidų ir mokesčių nustatymas“, o detalus įvertinimas ir pagrindimas pateiktas 
žemiau. 

                                                 
31 žr. skyrių 8.5 Projekto sėkmės prielaidos ir tęstinumas 
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Alternatyvų pajamų, išlaidų ir mokesčių nustatymas 

 

 

 
 

 

 
4.5.1 lentelė 

Alternatyva "Lenktynių trasos Nemuno žiedas rekonstrukcija ir reikalingos lydinčios infrastruktūros 

suformavimas"

Projekto įgyvendinimo metai Iš viso: 0 1 2 3 4 5 6

Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai (GDV) (reali vertė) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

C. Veiklos pajamos, iš viso 4.402.344 7.458.317 0 0 0 165.881 182.234 200.200 219.937

C.1. Prekių pardavimo pajamos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.2. Paslaugų suteikimo pajamos 4.402.344 7.458.317 0 0 0 165.881 182.234 200.200 219.937

C.3. Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso 5.831.499 9.373.255 0 49.307 96.014 308.482 339.357 353.904 363.947

D.1. Veiklos išlaidos 5.396.246 8.873.894 0 0 0 199.057 238.869 274.699 315.904

D.1.1. Žaliavos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D.1.2. Darbo užmokesčio išlaidos 4.031.292 6.629.286 0 0 0 148.707 178.448 205.215 235.998

D.1.3. Elektros energijos išlaidos 328.795 540.689 0 0 0 12.129 14.554 16.737 19.248

D.1.4. Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos 45.110 74.181 0 0 0 1.664 1.997 2.296 2.641

D.1.5. Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos 261.198 429.529 0 0 0 9.635 11.562 13.296 15.291

D.1.6. Kitos išlaidos 729.851 1.200.209 0 0 0 26.923 32.307 37.154 42.727

D.2. Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos 435.253 499.361 0 49.307 96.014 109.425 100.488 79.205 48.043

E.

Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų 

srautams)
570.049 243.165 0 395.712 440.478 229.529 102.803 35.319 -29.406

E.1. Bendra importo/pirkimo PVM suma 1.494.541 1.809.411 0 395.712 440.478 264.364 141.072 77.361 16.780

E.2. Bendra pardavimo PVM suma 924.492 1.566.247 0 0 0 34.835 38.269 42.042 46.187

E.3. Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių suma 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F. Grynosios veiklos pajamos -1.152.034 -1.686.577 0 0 0 -33.176 -56.635 -74.499 -95.967

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

241.619 265.439 291.607 320.355 351.937 386.633 424.749 466.622 512.624 563.161 618.680 679.672 746.678 820.289

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

241.619 265.439 291.607 320.355 351.937 386.633 424.749 466.622 512.624 563.161 618.680 679.672 746.678 820.289

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

380.170 399.619 439.580 483.538 507.715 533.101 559.756 587.744 617.131 635.645 654.715 674.356 694.587 694.587

363.290 399.619 439.580 483.538 507.715 533.101 559.756 587.744 617.131 635.645 654.715 674.356 694.587 694.587

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

271.397 298.537 328.391 361.230 379.291 398.256 418.169 439.077 461.031 474.862 489.108 503.781 518.894 518.894

22.135 24.349 26.784 29.462 30.935 32.482 34.106 35.811 37.602 38.730 39.892 41.089 42.321 42.321

3.037 3.341 3.675 4.042 4.244 4.456 4.679 4.913 5.159 5.314 5.473 5.637 5.806 5.806

17.585 19.343 21.277 23.405 24.575 25.804 27.094 28.449 29.871 30.768 31.691 32.641 33.621 33.621

49.136 54.049 59.454 65.399 68.669 72.103 75.708 79.493 83.468 85.972 88.551 91.208 93.944 93.944

16.880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-31.443 -34.515 -37.888 -41.590 -46.938 -52.875 -31.009 -49.698 -66.334 -81.654 -95.145 -106.910 -119.907 -135.365

19.297 21.227 23.350 25.685 26.969 28.318 58.188 48.293 41.318 36.610 34.777 35.821 36.895 36.895

50.740 55.742 61.237 67.275 73.907 81.193 89.197 97.991 107.651 118.264 129.923 142.731 156.802 172.261

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-121.671 -134.180 -147.973 -163.183 -155.778 -146.468 -270.507 -202.422 -145.157 -86.034 -36.035 5.316 52.091 125.702
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4.5.1 lentelė 

(tęsinys) 

Duomenų šaltinis: Lietuvos sporto centras 

Alternatyva "Naujo auto- ir moto- sporto ir laisvalaik io komplekso statyba ir įrengimas"

Projekto įgyvendinimo metai Iš viso: 0 1 2 3 4 5 6

Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai (GDV) (reali vertė) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

C. Veiklos pajamos, iš viso 3.927.087 6.730.637 0 0 0 0 168.195 184.777 202.993

C.1. Prekių pardavimo pajamos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.2. Paslaugų suteikimo pajamos 3.927.087 6.730.637 0 0 0 0 168.195 184.777 202.993

C.3. Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso 5.508.008 8.935.873 0 51.269 109.317 139.432 330.900 353.319 354.198

D.1. Veiklos išlaidos 4.952.027 8.293.419 0 0 0 0 201.834 242.201 278.532

D.1.1. Žaliavos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D.1.2. Darbo užmokesčio išlaidos 3.648.534 6.110.391 0 0 0 0 148.707 178.448 205.215

D.1.3. Elektros energijos išlaidos 297.577 498.368 0 0 0 0 12.129 14.554 16.737

D.1.4. Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos 40.827 68.375 0 0 0 0 1.664 1.997 2.296

D.1.5. Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos 303.860 508.891 0 0 0 0 12.385 14.862 17.091

D.1.6. Kitos išlaidos 661.229 1.107.395 0 0 0 0 26.950 32.340 37.191

D.2. Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos 555.981 642.454 0 51.269 109.317 139.432 129.066 111.118 75.666

E.

Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų 

srautams)
1.082.477 876.313 0 411.458 535.008 411.532 148.088 138.301 53.203

E.1. Bendra importo/pirkimo PVM suma 1.907.165 2.289.746 0 411.458 535.008 411.532 183.409 177.104 95.832

E.2. Bendra pardavimo PVM suma 824.688 1.413.434 0 0 0 0 35.321 38.803 42.629

E.3. Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių suma 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F. Grynosios veiklos pajamos -1.176.990 -1.833.782 0 0 0 0 -33.639 -57.424 -75.539

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

223.005 244.990 269.142 295.675 324.824 356.847 392.027 430.675 473.132 519.776 571.018 627.311 689.155 757.095

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

223.005 244.990 269.142 295.675 324.824 356.847 392.027 430.675 473.132 519.776 571.018 627.311 689.155 757.095

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

346.896 368.358 405.194 445.713 490.284 514.799 540.539 567.566 595.944 625.741 644.513 663.849 683.764 704.277

320.311 368.358 405.194 445.713 490.284 514.799 540.539 567.566 595.944 625.741 644.513 663.849 683.764 704.277

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

235.998 271.397 298.537 328.391 361.230 379.291 398.256 418.169 439.077 461.031 474.862 489.108 503.781 518.894

19.248 22.135 24.349 26.784 29.462 30.935 32.482 34.106 35.811 37.602 38.730 39.892 41.089 42.321

2.641 3.037 3.341 3.675 4.042 4.244 4.456 4.679 4.913 5.159 5.314 5.473 5.637 5.806

19.655 22.603 24.863 27.349 30.084 31.588 33.168 34.826 36.568 38.396 39.548 40.734 41.956 43.215

42.770 49.186 54.104 59.515 65.466 68.739 72.176 75.785 79.575 83.553 86.060 88.642 91.301 94.040

26.585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-29.125 -31.086 -34.122 -37.454 -41.112 -46.481 -52.446 -30.613 -49.343 -66.027 -81.441 -95.040 -106.926 -120.060

17.706 20.362 22.398 24.638 27.101 28.457 29.879 59.828 50.015 43.126 38.472 36.696 37.796 38.930

46.831 51.448 56.520 62.092 68.213 74.938 82.326 90.442 99.358 109.153 119.914 131.735 144.722 158.990

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-97.306 -123.368 -136.052 -150.038 -165.460 -157.952 -148.512 -272.391 -204.112 -146.615 -87.045 -36.538 5.391 52.818
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4.5.1. Projekto veiklos pajamos 

Projekto veiklos pajamos – pajamos, kurios yra tiesiogiai gaunamos iš vartotojų už prekes ir (arba) 
paslaugas, kurios sukuriamos įgyvendinant Projektą, pavyzdžiui: vartotojų (ar galutinių ar tarpinių) 
tiesiogiai mokami mokesčiai už naudojimąsi infrastruktūra.  

Atsižvelgiant į Projekto specifiką (projektas numatomas įgyvendinti VPSP būdu) daroma prielaida 
(atsižvelgiant į Metodikos reikalavimą projekto subjektiškumą išlaikyti viešajame sektoriuje), kad 
Projektas nėra orientuotas į pelno gavimą, tačiau jo rėmuose numatomos viešajam sektoriui 
aktualios veiklos ir su jomis susijusių paslaugų teikimas. 

Tai reiškia, kad Projektas generuos pajamas ir finansinė nauda (žala) bus generuojama. Tai yra 
susiję su minimalių formuojamos įgyvendinant Projektą AMS infrastruktūros dėka planuojamų teikti 
paslaugų apmokestinimu. 

Nors kol kas netikslinga nustatyti konkrečių paslaugų įkainių, kadangi dar nėra suformuluotas ir 
suderintas paslaugų turinys, planuojamos gauti pajamos gali būti įvertintos, remiantis numatomomis 
teikti paslaugomis (generuosiančiomis finansinę grąžą), planuojamais dalyvių ir lankytojų (paslaugų 
gavėjų) srautais (tikslinės grupės kiekybiniu įvertinimu ir vidinės struktūros nustatymu) ir tikėtinu 
vidutiniu vienos dienos įkainių, kuris gali būti mokamas viešojo sektoriaus subjektų tenkinant viešąjį 
poreikį. 

Remiantis aukščiau pateiktu tikslinių grupių ir jų poreikių vertinimu, Projekto įgyvendinimo dėka 
planuojamos teikti paslaugos, susijusios su viešajam sektoriui aktualiomis veiklomis: 

- žiedinių lenktynių trasos ir susijusios infrastruktūros (viso kompleksinio AMS objekto) nuoma 
oficialių sporto varžybų (organizuojamų oficialių sporto asocijuotų struktūrų, pvz., LMSF ir kt.) 
pravedimui (pvz., Lietuvos čempionato etapams ar pan.); 

- žiedinių lenktynių trasos ir susijusios infrastruktūros (viso kompleksinio AMS objekto) nuoma 
oficialių (organizuojamų oficialių su sportu susijusių organizacijų, pvz., ŠMSM ir kt.) renginių 
organizavimui (pvz., sporto populiarinimo renginiams); 

- žiedinių lenktynių trasos ir dalies susijusios infrastruktūros nuoma oficialių viešųjų 
(organizuojamų oficialių su sportu susijusių organizacijų) trasos nuomos važiavimams 
organizavimui; 

- žiedinių lenktynių trasos ir dalies susijusios infrastruktūros nuoma AMS profesionalių 
sportininkų treniruočių (organizuojamų oficialių sporto asocijuotų struktūrų, pvz., LASF ir kt.) 
pravedimui. 

Remiantis tikslinių grupių narių skaitinėmis išraiškomis, taip pat atsižvelgiant į oficialių AMS 
asocijuotų struktūrų, su AMS susijusių organizacijų ir kt. panašių subjektų skaičių bei aprėptį 
(kiekybinę ir geografinę), taip pat į tokių organizacijų galimybes nuolatiniu pagrindu organizuoti 
veiklas, galinčias užtikrinti efektyvų (adekvatų kompleksinio AMS objekto dydžiui ir galimybėms) 
aktualios AMS infrastruktūros išnaudojimą, taip pat į šių organizacijų finansines galimybes dengti 
infrastruktūros naudojimo kaštus (tiek iš nuosavų ištekių, tiek iš skiriamo finansavimo, arba 
pritraukiamų rėmėjų lėšų), preliminariai numatoma, kad aktualių veiklų vykdymas apims: 

- 6 (ne žiemos sezono) savaitgaliai (3 d. nuo penktadienio iki sekmadienio imtinai) sporto 
varžybų pravedimui; 

- 3 (ne žiemos sezono) savaitgaliai (3 d. nuo penktadienio iki sekmadienio imtinai) sporto 
renginių organizavimui; 

- 52 (darbo) dienos (1 kartą per savaitę nuo pirmadienio iki ketvirtadienio imtinai) trasos 
nuomos važiavimams organizavimui; 

- 26 (darbo) dienos (1 kartą per 2 savaites nuo pirmadienio iki ketvirtadienio imtinai) sportininkų 
treniruočių pravedimui. 

Taigi suminis infrastruktūros poreikis viešajam sektoriui aktualių AMS veiklų ir susijusių paslaugų 
teikimui vertintinas 102 dienomis. 

Atsižvelgiant į jau minėtą finansinių galimybių dengti infrastruktūros naudojimo viešiesiems 
poreikiams tenkinti kaštus (tiek iš nuosavų ištekių, tiek iš skiriamo finansavimo, arba pritraukiamų 
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rėmėjų lėšų) ribotumą, numatoma, kad 1 tokio tipo paslaugų teikimo dienos tarifas sieks 1 dienos 
kompleksinio AMS objekto funkcionavimo išlaidas32, t.y. 1.622,03 EUR alternatyvos Lenktynių 
trasos Nemuno žiedas rekonstrukcija ir lydinčios infrastruktūros suformavimas įgyvendinimo atveju 
ir 1.644,66 EUR alternatyvos Naujo auto- ir moto- sporto ir laisvalaikio komplekso statyba ir 
įrengimas įgyvendinimo atveju 33. 

Atsižvelgiant į tai, kad šiandien Lietuvoje nėra (taip pat ir anksčiau nebuvo) tokio tipo AMS objekto, 
tikėtina, kad paklausa jame teikiamoms paslaugoms augs. Todėl numatomas santykinai didelis 
metinis pajamų augimo tempas, siekiantis 9,86 proc., nustatytas remiantis Statistikos departamento 
pateikiamais duomenimis apie valdžios sektoriaus išlaidų poilsio ir sporto pasaugoms metinę kaitą 
per paskutinius 10 m.  

Atsižvelgiant į tai, kad alternatyvos Lenktynių trasos Nemuno žiedas rekonstrukcija ir lydinčios 
infrastruktūros suformavimas įgyvendinimo atveju numatoma, kad objektas pradės funkcionuoti 1 m. 
anksčiau (atsižvelgiant į mažesnę investicijų apimtį ir poreikio žemės sklypo įsigijimui ir pritaikymui 
nebuvimą bei kt. faktorius) nei  alternatyvos Naujo auto- ir moto- sporto ir laisvalaikio komplekso 
statyba ir įrengimas įgyvendinimo atveju, alternatyvų pajamų generavimo laikotarpis skiriasi, 
atitinkamai alternatyvos Lenktynių trasos Nemuno žiedas rekonstrukcija ir lydinčios infrastruktūros 
suformavimas įgyvendinimo dėka generuojamos akumuliuotos Projekto laikotarpio pajamos siekia 
7.458.319,97 EUR, o alternatyvos Naujo auto- ir moto- sporto ir laisvalaikio komplekso statyba ir 
įrengimas įgyvendinimo akumuliuotos Projekto laikotarpio pajamos siekia 6.730.637,47 EUR. 

Tokie nuomos tarifai būtų pagrindiniai kompleksinio AMS objekto pajamų šaltiniai (viešųjų paslaugų 
atveju). Operatoriaus pajamos, t.y. dotavimas, subsidijavimas arba kompensacinis finansavimas iš 
Valstybės ar savivaldybių biudžetų nenumatomas – t.y. pajamos bus generuojamos tiesiogiai už 
infrastruktūros suteikimą konkretiems tikslams, o jų dydis atitiks naudojimo laiką bei bus 
apmokamas naudotojo pagal sutartines nuostatas ir patiekiamas sąskaitas. 

Taigi konstatuotina, kad Projekto įgyvendinimas sąlygos papildomų pajamų gavimą, tos pajamos 
įvertintos iš anksto, tačiau jos negeneruos pelno, kadangi visos šios pajamos bus panaudoto 
siekiant užtikrinti AMS veiklų vykdymą ir susijusių paslaugų teikimą bei AMS infrastruktūros 
funkcionavimą šių veiklų vykdymo ir paslaugų teikimo metu. 

4.5.2. Projekto veiklos išlaidos 

Projekto veiklos išlaidos – išlaidos, kurios patiriamos eksploatuojant Projekto įgyvendinimo metu 
sukurtą turtą viešajai paslaugai teikti, todėl vertinamos tik tos išlaidos, kurios atsirastų dėl Projekto 
įgyvendinimo ir patiriamos viešajam sektoriui aktualios veikloms įgyvendinti ir su jomis susijusių 
paslaugų teikimui.  

Svarbiausias veiksnys, lemiantis Projekto veiklos išlaidų dydį – infrastruktūros, kuri bus sukurta 
įgyvendinus investicijų Projektą, eksploatavimo ypatumai. 

Projekto įgyvendinimo metu suformuoto kompleksinio AMS objekto numatomai viešajai paslaugai 
teikti planuojamos išlaidos sudarys: 

- personalo darbo užmokesčio ir susijusios (mokėjimai socialiniams fondams) išlaidos; 
- elektros energijos išlaidos; 
- šilumos energijos išlaidos; 
- vandens išteklių išlaidos; 
- infrastruktūros būklės palaikymo ir remonto išlaidos; 
- komunalinių paslaugų (atliekų tvarkymo) išlaidos; 
- valymo paslaugų išlaidos; 
- apsaugos paslaugų išlaidos; 
- viešinimo ir rinkodaros išlaidos; 
- kitos išlaidos. 

                                                 
32 žr. 4.5.2 poskyrį Projekto veiklos išlaidos 
33 Darant prielaidą, kad vidutinė mėnesio (kurio pagrindu skaičiuojamos išlaidos) trukmė siekia 29,5 dienos (numatant, kad 
kiekvienos išlaidų kategorijos sąnaudos bent 0,5 d. - 1 d. per mėnesį nėra patiriamos). 
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Visos skaičiuojamos išlaidos yra traktuojamos kaip veiklos sąnaudos ir priskiriamos tik Projekto 
įgyvendinimo metu sukurtiems rezultatams. Skaičiavimai atlikti vadovaujantis esamais koeficientais, 
kainomis, rinkos vertėmis bei prognozėmis. 

Personalo darbo užmokesčio ir susijusios (mokestinės) išlaidos sudaro didžiausią išlaidų dalį. 
Planuojama, kad jos sieks 35.746,40 EUR visam personalui per mėnesį, o darbuotojų skaičius sieks 
15 asmenų. Planuojami įdarbinti specialistai suskirstyti į 3 blokus: 

- administracinis personalas (vadovas, 2 vadybininkai, finansininkas ir 2 administratoriai); 
- ūkinis / techninis personalas (2 specialistai, atsakingi už teritorijos ir statinių funkcionavimą ir 

būklę, ir 2 specialistai atsakingi už mašinų, įrenginių įrangos funkcionavimą ir būklę); 
- aptarnaujantis personalas (2 instruktoriai / vairuotojai, 2 kontrolieriai (teisėjai/maršalai) ir 1 

medicinos darbuotojas). 

Tai yra bazinis specialistų poreikis tokio tipo AMS komplekso funkcionavimui užtikrinti. Šios sudėties 
personalo kaštai negali būti sumažinti pradinėmis investicijomis į mechanizacijos lygio didinimą ar 
kt. 

Aukščiau išvardintų specialistų darbo užmokestis apskaičiuojamas remiantis Statistikos 
departamento pateikiamais vidutinio 2019 m. IV ketv. (bruto) darbo užmokesčio Vilniaus, Kauno ir 
Klaipėdos regionuose dydžiais, kurių vidurkis siekia 1.380,17 EUR, indeksuojant pastarąjį nuo 1,2 
iki 2,5 koeficiento pagalba (viso 5 koeficientai, priklausomai nuo kvalifikacijos ir atsakomybės lygio). 
Koeficientai taikomi, atsižvelgiant į aukštą kvalifikaciją, būtina tokio tipo darbui, taip pat, atsižvelgiant 
į tai, kad objektas pradės funkcionuoti tik 2024 m., t.y. tikėtinas darbo užmokesčio vidurkių augimas. 
Remiantis aukščiau išdėstytomis prielaidomis, vadovo darbo užmokestis pirmais jo darbo metais 
sieks 3.450,43 EUR, o administratoriaus – 1.794,22 EUR. 

Vadovaujantis kitų panašių objektų duomenimis, planuojama, kad vidutinė mėnesio elektros 
energijos suvartojimo norma tokio tipo kompleksiniame AMS objekte sieks apie 35 tūkst. kWh. Toks 
suvartojimas nustatytas atsižvelgiant į tai, kad trasai tam tikrais atvejais bus reikalingas apšvietimas 
(galimai keliasdešimties apšvietimo taškų, kurių galingumas siekia 1kW), be to, į suvartojimo 
apskaičiavimus įtrauktas santykinai didelis dalyvių aikštelių ir boksų veiklai reikalingos energijos 
kiekis. Vadovaujantis VERT duomenimis, Lietuvoje komerciniams vartotojams 1 kWh kaina 2019 m. 
siekė 0,0833 EUR. Tokiu būdu mėnesinės išlaidos elektrai objekte sudarys apie 2.915,50 EUR. 

Atsižvelgiant į tai, kad aktuali infrastruktūra sukoncentruota atvirame ore, šilumos energijos įsigijimo 
išlaidos yra santykinai nedidelės ir remiasi prielaida, kad nedidelio tūrio administracinio pastato ir 
boksų šildymui vidutiniškai per mėnesį reikės 5 tūkst. kWh karšto vandens ruošimui ir 3 tūkst. kWh 
šildymui. Vertinant VERT pateikiamą informaciją, šilumos energijos kaina pagal 2020 m. I ketv. 
galiojusius šilumos tiekėjų taikytus tarifus komerciniams subjektams vidutiniškai siekė apie – 
0,05 EUR/kWh34. Todėl vidutinės mėnesinės išlaidos šilumos energijai sieks 400,00 EUR. 

Planuojama, kad kompleksinio AMS objekto funkcionavimas per mėnesį vidutiniškai pareikalautų 
apie 100 m3 vandens. Darant prielaida, kad kompleksinio AMS objekto aprūpinimas vandeniu vyks 
iš įrengtų gręžinių, 1 m3 vandens naudojamo komerciniams tikslams taikomas 0,1 EUR mokestis už 
Valstybinių išteklių panaudojimą. Taigi vidutinės mėnesio išlaidos vandeniui sieks 10 EUR. 

Infrastruktūros būklės palaikymo ir remonto išlaidos atspindi sąlygas, reikalingas palaikyti aukštą 
teikiamų paslaugų lygį, veiklos kokybę bei paslaugų teikimo efektyvumą. Iš anksto suplanuoti 
tikslius infrastruktūros būklės palaikymo ir remonto laikotarpius ir sąnaudas nėra galimybės, kadangi 
įprastai remonto poreikis priklauso nuo objekto statybos kokybės, pasirinktų technologijų bei 
didžiąja dalimi – nuo objekto eksploatavimo ir valdymo efektyvumo. Atsižvelgiant tuo pačiu į tai, kad 
šiuo metu šalyje nėra tokio tipo objektų, kurių veiklos sąnaudomis galima būtų remtis, taikytina 
standartinė nekilnojamojo turto valdymo ir plėtros subjektų praktika, siekiant užtikrinti projekto 
vykdytojo savalaikę reakciją į tinklų avarijas bei kitus eksploatacijos sutrikimus objekto ir jame 
naudojamo ilgalaikio turto remontui reikalinga formuoti tam tikrus rezervus, kurie valdant objektą 

                                                 
34 Pažymėtina, kad sprendimas, kuris bus panaudotas šilumos energijos generavimui nekonkretizuotas Projekto rengimo 
metu, todėl taikomas tarifas tik hipotetiškai atspindi pagrindą sąnaudų apimčiai įvertinti 
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tikslinasi (esant galimybei įvertinti faktines sąnaudas). Atsižvelgiant į tai, Projekte numatomos 
metinės remonto sąnaudos gali siekti apie 0,5 proc. investicijų į ilgalaikį turtą vertės. Tokiu būdu 
mėnesinės infrastruktūros būklės palaikymo ir remonto išlaidos sieks 2.316,11 EUR alternatyvos 
Lenktynių trasos Nemuno žiedas rekonstrukcija ir lydinčios infrastruktūros suformavimas atveju ir 
2.977,06 EUR alternatyvos Naujo auto- ir moto- sporto ir laisvalaikio komplekso statyba ir įrengimas 
atveju. Numatoma, kad šios išlaidos apimtų ne tik remonto ar kitus priežiūros darbus, bet ir 
atitinkamų produktų (pvz., cheminių medžiagų ir pan. produkcijos, reikalingos AMS kompleksinio 
objekto infrastruktūros palaikymui) įsigijimą.  

Tokio tipo kompleksinio AMS objekto funkcionavimas neišvengiamai sąlygoja santykinai didelio 
komunalinių ir kt. (atsižvelgiant į galimas AMS ir susijusių paslaugų specifiką, susijusią su transporto 
priemonių naudojimu) atliekų šalinimo poreikį. Planuojama, kad vidutinė mėnesinė atliekų norma 
tokio tipo objekte sieks 2,5 t/mėn. Darant prielaidą, kad bendra atliekų tvarkymo kaina sieks 30 
EUR/t., vidutinės mėnesinės išlaidos atliekų tvarkymui sudarys 75 EUR. 

Valymo paslaugų išlaidos įvertintos atsižvelgiant į patalpų plovimo ir valymo bei teritorijų tvarkymo ir 
valymo paslaugas teikiančių viešai teikiamu įkainius (preliminariu vertinimu patalpų valdymo įkainis 
siekia 1,5 EUR/m2 per mėnesį, o tokio tipo laiko infrastruktūros – 0,02 EUR/ m2 per mėnesį). 
Atsižvelgiant į tai, kad kompleksiniame AMS objekte numatytos ~450 m2 patalpos, komplekso 
inžinerinių statinių (trasos, dalyvių aikštelės ir kt.) plotas siekia ~39,4 tūkst. m2, teigtina, kad objekto 
valdymo ir tvarkymo paslaugų įsigijimas per mėnesį generuos 1.463,00 EUR išlaidų. 

Apsaugos paslaugų išlaidos įvertintos atsižvelgiant į saugos paslaugas teikiančių bendrovių 
teikiamų paslaugų kainas kitose objektuose ir, planuojama, sieks 200,00 EUR už techninės 
apsaugos paslaugas ir 1.300,00 EUR už fizinės apsaugos (nuolatinė saugos tarnybos darbuotojo 
objekto priežiūra) paslaugas. 

Tokio tipo objekto funkcionavimas yra sietinas su didele rizika, susijusia su aukšto lygio sveikatos 
sužalojimo ar turto sugadinimo pavojumi. Todėl kompleksiniam AMS objektui veikti būtinos 
draudimo išlaidos. Darant prielaidą, kad didelę dalį rizikos prisiims infrastruktūros naudotojai 
(varžybų dalyviai, trumpalaikės nuomos gavėjai, renginių varžybų organizatoriai) draudimo įmokos 
dydis niveliuojamas, tačiau vertinant galimą infrastruktūros poveikį potencialiam įvykiui, taip pat 
personalo klaidas, privalu užtikrinti adekvačią draudiminę apsaugą, kuri leistų minimizuoti galimus 
praradimus. Skaičiuojama, kad tokio objekto draudimas per mėnesį generuos 700,00 EUR 
sąnaudas. 

Svarbią išlaidų dalį tokiems objektams (ir, tuo pačiu, Projekto sėkmei) sudaro rinkodaros išlaidos. 
Šiuo metu konkrečių rinkodarinių priemonių negali būti apibrėžtas, kadangi tai priklauso nuo objektą 
valdysiančio subjekto pasirinktos rinkodaros strategijos, tačiau tikėtina, kad rinkodaros priemonių 
spektras apims priemones nuo skaitmeninės @ rinkodaros iki viešinimo renginių organziavimo bei 
reklamos tradicinės žiniasklaidos priemonėse, o planuojamos mėnesinės išlaidos sieks ne mažiau 
nei 2.000,00 EUR. 

Kitos išlaidos apima: 

- ryšio išlaidas (prognozuojama, kad per projekto vertinimo laikotarpio pradžioje mėnesinės 
išlaidos ryšio paslaugoms sudarys 200,00 EUR per mėnesį); 

- administracines išlaidas (išlaidos kanceliarinėms, ūkio, eksploatavimo prekėms ir 
medžiagoms. Prognozuojama, kad įgyvendinus projektą išlaidos kanceliarinėms ir ūkio 
prekėms sudarys 50,00 EUR per mėnesį) 

- kitas išlaidas (remiantis įprasta verslo praktika, jas būtina įvertinti kaip rezervą nenumatytiems 
atvejams, kuris, numatoma, sudarys 1 proc. nuo visų aukščiau išvardytų išlaidų akumuliuotos 
sumos ir tokiu būdu sieks 473,76 EUR alternatyvos Lenktynių trasos Nemuno žiedas 
rekonstrukcija ir lydinčios infrastruktūros suformavimas atveju ir 480,37 EUR alternatyvos 
Naujo auto- ir moto- sporto ir laisvalaikio komplekso statyba ir įrengimas atveju). 

Vadovaujantis aukščiau pateikta informacija darytina išvada, kad pradinėje stadijoje (kompleksiniam 
AMS objektui pradėjus veikti) mėnesinės Projekto veiklos išlaidos sieks 47.849,77 EUR alternatyvai 
Lenktynių trasos Nemuno žiedas rekonstrukcija ir lydinčios infrastruktūros suformavimas ir 



                                                                                                                                  LIETUVOS SPORTO CENTRAS 

ŽIEDINIŲ LENKTYNIŲ TRASOS „NEMUNO ŽIEDAS“ ATNAUJINIMAS 

Investicijų Projektas          67 

48.517,33 EUR alternatyvai Naujo auto- ir moto- sporto ir laisvalaikio komplekso statyba ir 
įrengimas. 

Atsižvelgiant į tai, kad šiandien Lietuvoje nėra (taip pat ir anksčiau nebuvo) tokio tipo AMS objekto, 
tikėtina, kad jo veiklos intensyvumas sparčiai vystysis. Todėl išlaidoms ir numatomas santykinai 
didelis metinis augimo tempas, svyruojantis nuo 20 proc. 2025 – 2026 m. laikotarpiu iki 3 proc. 2038 
– 2041 m. laikotarpiu.  

Kadangi šiuo atveju privalu remtis aukščiau išdėstyta prielaida, kad Projekto kontekste veiklos 
išlaidų vertinimas turi būti atliekamas tik viešajam sektoriui aktualios veiklos ir su jomis susijusių 
paslaugų teikimo išlaidoms, skaičiuojant metines išlaidas daromos pajamų skaičiavimui analogiškos 
prielaidos – numatomas metinių išlaidų laikotarpis siekia 102 paslaugų teikimo dienas, vidutinio 
mėnesio dienų skaičius siekia 29,5 dienos. Tačiau tuo pat metu, atsižvelgiant į tai, kad paslaugų 
teikimo sąnaudos apima ilgesnį laikotarpį nei nuomos sąnaudos (tai susiję su infrastruktūros 
paruošimu iki ir sutvarkymu po naudojimo, administracinių klausimų sprendimu ir t.t.), išlaidoms 
taikomas papildomas 1,2 koeficientas. 

Įvertinus įgyvendinimo laikotarpio skirtumus tarp alternatyvos Lenktynių trasos Nemuno žiedas 
rekonstrukcija ir lydinčios infrastruktūros suformavimas ir alternatyvos Naujo auto- ir moto- sporto ir 
laisvalaikio komplekso statyba ir įrengimas, Projekto įgyvendinimo sąlygojamų išlaidų apimtis per 
visą Projekto vertinimo laikotarpį sudarys 8.674.836,29 EUR alternatyvos Lenktynių trasos Nemuno 
žiedas rekonstrukcija ir lydinčios infrastruktūros suformavimas atveju ir 8.293.418,88 EUR 
alternatyvos Naujo auto- ir moto- sporto ir laisvalaikio komplekso statyba ir įrengimas. 

Atsižvelgiant į Metodikos rekomendacijas, infliacijos poveikis finansiniuose skaičiavimuose neturi 
būti vertinamas, todėl visų išlaidų įverčiai išlieka tokia patys iki paskutinių Projekto vertinimo 
laikotarpio metų (tačiau tai nėra taikoma kitiems veiksniams, formuojantiems akumuliuotą išlaidų 
apimtį, pvz., darbuotojų skaičių, veiklos ar paslaugų teikimo apimtis). 

4.5.3. Projekto veiklos mokesčiai 

Projekto mokesčiai – tai piniginiai srautai, kurie atsiranda dėl projekto veiklų įgyvendinimo bei 
tiesiogiai įtakoja projekto finansinį gyvybingumą, kadangi nesuplanavus finansavimo šaltinio 
mokesčių finansavimui, projekto įgyvendinimas gali būti sustabdytas, neįgyvendinus visų veiklų, dėl 
finansavimo trūkumo. Remiantis Metodikos nuostatomis, Projekto investicijų, pajamų ir išlaidų 
mokestinės išlaidos yra netraukiamos į finansinius srautus, kadangi pastarieji apima tik 
netiesioginius mokesčius, t.y. vartojimo mokesčius, tokius kaip akcizas ir pan. Numatomoms teikti 
viešosioms paslaugoms tokie mokesčiai netaikomi. 

Kadangi tiek Projekto teikėjas – LSC, tiek numatomas privatus subjektas, dalyvausiantis Projekto 
įgyvendinime, yra (numatomi kaip) PVM mokėtojai ir turi (turės) galimybę įtraukti Projekto PVM 
mokesčio į PVM atskaitą bei susigrąžinti PVM, Projekto PVM mokestis atskiriamas nuo Projekto 
finansinių srautų.  

Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad Projektas numatomas įgyvendinti VPSP būdu, o numatomas privatus 
subjektas prisiims visas išlaidas, susijusias su Projekto įgyvendinimu, Projekto finansiniai srautai 
(darbų, prekių ir paslaugų įsigijimo kainos) yra skaičiuojami naudojant kainas be PVM. 

Taigi atliekant investicijas (įskaitant reinvesticijas), taikomas pirkimo pridėtinės vertės mokestis. 
Pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 str. nuostatas, nesant sąlygų, 
kuriomis gali būti taikomi lengvatiniai 5 proc. arba 9 proc. arba 0 proc. tarifai, yra taikomas 
standartinis 21 proc. tarifas. Apskaičiuojant finansinius rodiklius, 21 proc. standartinis pirkimo PVM 
tarifas yra numatomas visoms investicijoms. 

Be to, vadovaujantis LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, priimto 2002 m. kovo 5 d. Nr. IX-751 
(suvestinė 2020 m. sausio 12 d. redakcija), 3 str. 1 dalies nuostata, PVM objektas yra prekių 
tiekimas ir paslaugų teikimas, tenkinantis visas šias sąlygas: 

- prekės tiekiamos ir (arba) paslaugos teikiamos už atlygį;  
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- prekių tiekimas ir (arba) paslaugų teikimas pagal LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 
nuostatas vyksta Šalies teritorijoje; 

- prekes tiekia ir (arba) paslaugas teikia apmokestinamasis asmuo vykdydamas savo 
ekonominę veiklą, t. y. veikdamas kaip toks. 

Atsižvelgiant į tai, kad privatus subjektas, įgyvendinęs Projekto veiklas, gaus pastovias pajamas iš 
trečiųjų asmenų, kurios savo esme yra laikomos atlyginimu už suteiktas paslaugas, kurios bus 
teikiamos Lietuvos Respublikos teritorijoje vykdant ekonominę veiklą , numatomo įgyvendinti 
Projekto kontekste planuojamos gauti veiklos pajamos atitinka visas tris PVM objektui keliamas 
sąlygas, todėl paslaugos, kurių teikimas sąlygoja pajamų atsiradimą, yra PVM objektas ir 
apmokestinamos standartiniu PVM tarifu.  

Pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 4 str., mokesčio objektas yra 
nekilnojamasis turtas, esantis Lietuvos Respublikoje, išskyrus: 

- faktiškai nenaudojamą nekilnojamąjį turtą, kurio statyba neužbaigta LR statybos įstatymo, 
aktualia redakcija priimto 2016 m. birželio 30 d. Nr. XII-2573  (suvestinė redakcija nuo 2020 
m. gegužės 1 d.), nustatyta tvarka; 

- valdžios ir privataus subjektų partnerystės, kaip tai apibrėžta LR investicijų įstatyme, pagrindu 
sukurtą ar įgytą nekilnojamąjį turtą, kol vykdoma atitinkama valdžios ir privataus subjektų 
partnerystės sutartis ir šis nekilnojamasis turtas naudojamas pagal toje sutartyje nustatytą 
paskirtį. 

Remiantis šiomis išskirtimis, įvertinus projekto organizaciją ir numatoma Projekto įgyvendinimo 
būdą, finansiniai lėšų srautai, susiję su nekilnojamojo turto mokesčiu nėra nurodomi. 

 

4.6. Projekto finansavimo šaltiniai 

Projektui įgyvendinti ir rezultatams naudoti reikalingas finansavimas gali būti skirstomas į grupes: 

- finansavimas iš ES struktūrinių investicijų fondų (toliau – ES SIF) ir kitų negrąžintiną paramą 
teikiančių fondų, organizacijų, investicijų; 

- viešasis įnašas – viešosios lėšos, kurių kilmė – Valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetai bei 
kiti viešųjų lėšų šaltiniai, tikslingai suplanuoti Projektui įgyvendinti; 

- privatus įnašas – privačios kilmės lėšos, kurias galima numatyti Projekte, kai Projekto teikėjo 
organizacijoje yra bent vienas privatus subjektas; 

- kiti šaltiniai – Projekto įgyvendinimui skolintos tikslinės arba netikslinės paskirties lėšos. 

Projekto finansavimui tiek alternatyvos Lenktynių trasos Nemuno žiedas rekonstrukcija ir lydinčios 
infrastruktūros suformavimas atveju, tiek alternatyvos Naujo auto- ir moto- sporto ir laisvalaikio 
komplekso statyba ir įrengimas atveju planuojamas pasitelkti analogiškas  šaltinių derinys – 
privataus investuotojo disponuojamos lėšos ir skolintos lėšos. Tai yra standartinė praktika tokio tipo 
projektams finansuoti, kadangi privatus subjektas linkęs diversifikuoti savo investicijas ir 
pritraukdamas didesnius skolintų lėšų srautus į skirtingus projektus, tikisi, kad didesnėje jų dalyje 
finansinė grąža padengs skolinimosi kaštus, atitinkamai formuojant rezervus tolimesniam plėtrai.  

Tikimasi, kad investicinės abiejų alternatyvų išlaidos būtų dengiamos iš privatus subjekto ir paskolos 
lėšų 30 proc. / 70 proc. proporciniu pasiskirstymu. 

Projekto finansavimui alternatyvos Lenktynių trasos Nemuno žiedas rekonstrukcija ir lydinčios 
infrastruktūros suformavimas įgyvendinimo atveju Projekto investicinės išlaidos pasiskirsto: 

- Projekto finansavimui numatoma gauti paskola – 4.270.445,36 EUR; 
- Projekto įgyvendinimui skiriama privataus subjekto nuosavų lėšų dalis – 1.830.190,87 EUR. 

Projekto finansavimui alternatyvos Naujo auto- ir moto- sporto ir laisvalaikio komplekso statyba ir 
įrengimas įgyvendinimo atveju Projekto investicinės išlaidos planuojamos dengti iš analogiškų 
aukščiau pateiktiems 2 šaltinių: 

- Projekto finansavimui numatoma gauti paskola – 5.914.668,97 EUR; 
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- Projekto įgyvendinimui skiriama privataus subjekto nuosavų lėšų dalis – 2.534.858,13 EUR. 

Numatoma, kad privatus subjektas investuodamas į kompleksinio AMS objekto infrastruktūrą galėtų 
tikėtis 7 m. paskolos 4 proc. palūkanomis, kuris būtų išmokama dalimis (kasmet), pastarųjų dydžiui 
priklausant nuo metinės investicijų sumos.   

Nors nurodyta palūkanų norma ir laikotarpis yra prastesni už vidutiniškai taikomas sąlygas (pvz., 
Lietuvos banko duomenimis, 2020 m. kovo mėn. vidutinės daugiau nei 1 mln. EUR paskolų kreditų 
palūkanos verslo subjektams vidutiniškai siekė 3,08 proc.), manytina, kad atsižvelgiant į panašaus 
tipo objektų nebuvimą šalyje bei paklausos neapibrėžtumą, komercinių bankų (tiek Lietuvos, tiek 
užsienio) rizikos vertinimo ekspertai (negalėdami prognozuoti atsipirkimo taikant standartinius 
įrankius ir įverčius) formuos paskolos sąlygas, apimsiančias trumpesnį laikotarpį ir didesnes 
palūkanas (be atidėjimo). 

Tiek alternatyvos Lenktynių trasos Nemuno žiedas rekonstrukcija ir lydinčios infrastruktūros 
suformavimas, tiek alternatyvos Naujo auto- ir moto- sporto ir laisvalaikio komplekso statyba ir 
įrengimas įgyvendinimo atveju atsirasiančios veiklos išlaidos, kurios nebus padengiamos iš Projekto 
dėka pradėtų vykdyti veiklų pajamų, planuojamos dengti iš privatus subjekto biudžeto. 

 

4.7. Finansinio vertinimo rodiklių reikšmės ir analizė 

Viešosioms paslaugoms būdinga tai, kad investavimas siekiant pagerinti viešosios paslaugos 
kokybinius parametrus lemia viešojo finansavimo poreikio padidėjimą pasibaigus Projekto investicijų 
laikotarpiui. Dėl šios priežasties svarbu įvertinti, ar Projekto teikėjas yra pajėgus finansuoti projektą 
ir užtikrinti Projekto tęstinumą, be to, įvertinti, ar Projektas finansiškai naudingas, t.y. investicijos 
generuoja finansinę naudą. 

Analizuojant Projekto finansinius parametrus, nagrinėjami du aspektai: 

- investicijos (visos Projekto įgyvendinimui numatytos lėšos); 
- investuotas kapitalas (valstybės, privatūs ir nuosavo kapitalo įnašai suprantami kaip valstybės 

arba Projekto teikėjo patiriamos Projekto vykdymo sąnaudos, todėl įtraukiami su neigiamu 
ženklu (skirtingai nei skaičiuojant Projekto finansavimo šaltinius ir projekto gyvybingumą)). 

Finansinį vertinimą sudaro FVGN ir FGDV investicijoms ir kapitalui paskaičiavimas, ir, esant 
pakankamoms prielaidoms – finansinio naudingumo ir išlaidų santykio (toliau - FNIS) įvertinimas35.  

FGDV, gaunama sudedant diskontuotą grynąjį pinigų srautą per visą Projekto gyvavimo laikotarpį, 
padeda apskaičiuoti dabartinę būsimųjų piniginių išlaidų, susijusių su Projektu, vertę ir įvertinti 
būsimų piniginių įplaukų iš Projekto dabartinę vertę. Kitaip tariant, FGDV parodo Projekto naudą 
skaičiuojant šios dienos pinigų verte, t.y. ar verta investuoti į projektą. Jeigu šis rodiklis teigiamas – 
Projekto finansinė nauda padengia diskontuotas investicijas arba investuotą kapitalą, todėl 
projektas yra finansiškai patrauklus investuotojams arba Projekto teikėjui ir galėtų būti 
įgyvendinamas rinkos sąlygomis, kadangi planuojama investicija atsipirks.  

FVGN yra antrasis finansinės analizės rodiklis, vertinamas kartu su investicijų FGDV36. Tai diskonto 
norma, kuriai esant Projekto įplaukos yra lygios Projekto išmokoms, t. y. FGDV = 0. Jeigu FVGN 
didesnė už rinkos palūkanų normą, Projektas atneš naudą didesnę už kapitalo skolinimosi išlaidas. 
Jeigu apskaičiuota FVGN didesnė už rinkoje esančią vidutinę palūkanų normą, Projekto sukuriama 
finansinė nauda didesnė už lėšų arba nuosavo kapitalo dalies Projektui skolinimosi išlaidas.  

Atlikus abiejų alternatyvų skaičiavimus, paaiškėjo, kad alternatyvų finansiniai rodikliai skiriasi, jei 
pasitvirtina numatytos prielaidos. Tačiau, remiantis aprašytomis prielaidomis, teigtina, kad abi 
nagrinėjamos alternatyvos yra finansiškai nenaudingos, kas yra dėsninga, atsižvelgiant į tai, kad nė 
viena iš jų negeneruoja teigiamų grynųjų pajamų (grąžos): 

                                                 
35 FNIS viešųjų paslaugų projektų atveju skaičiuojamas retai, jis turi būti skaičiuojamas, jei iš Projekto gaunama pajamų, 
kadangi abiejų alternatyvų atveju pajamos bus generuojamas, tai šis rodiklis taip pat skaičiuojamas 
36 Esant neigiamai investicijų FGDV, investicijų FVGN dažniausiai neskaičiuojama 
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- FVGN investicijoms ir kapitalui abiejų alternatyvų atvejų yra neigiama. FVGN investicijoms 
alternatyvai Lenktynių trasos Nemuno žiedas rekonstrukcija ir lydinčios infrastruktūros 
suformavimas siekia [-13,96] proc. (modifikuota siekia [-9,30] proc.), FVGN kapitalui šiai 
alternatyvai siekia [-16,81] proc. (modifikuota siekia [-11,71] proc.). FVGN investicijoms 
alternatyvai Naujo auto- ir moto- sporto ir laisvalaikio komplekso statyba ir įrengimas siekia [-
11,34] proc. (modifikuota siekia [-7,57] proc.), FVGN kapitalui šiai alternatyvai siekia [-11,67] 
proc. (modifikuota siekia [-3,03] proc.). 

- FGDV investicijoms ir kapitalui visų alternatyvų atvejų yra neigiama: alternatyvos Lenktynių 
trasos Nemuno žiedas rekonstrukcija ir lydinčios infrastruktūros suformavimas FGDV 
investicijoms ir kapitalui siekia, atitinkamai, [-6.387.958] EUR ir [-11.257.755] EUR, 
alternatyvos Naujo auto- ir moto- sporto ir laisvalaikio komplekso statyba ir įrengimas FGDV 
investicijoms ir kapitalui siekia, atitinkamai, [-7.995.946] EUR ir [-10.303.705] EUR, taigi 
Projektas ataskaitiniu laikotarpiu neuždirbs tiek pajamų, kurios leistų padengti tiek Projekto 
veiklos, tiek ir investicijų išlaidas, todėl Projekto finansavimas naudojant skolintas lėšas yra 
negalimas, atitinkamai, Projektas negeruos finansinių srautų, galinčių padengti skirtą kapitalą. 

- Abiejų alternatyvų FNIS yra mažas (Lenktynių trasos Nemuno žiedas rekonstrukcija ir 
lydinčios infrastruktūros suformavimas siekia 0,41, o alternatyvai Naujo auto- ir moto- sporto ir 
laisvalaikio komplekso statyba ir įrengimas - 0,33). 

Atsižvelgiant į tai, kad vertinamas Projektas yra nekomercinio pobūdžio ir grynųjų komercinių 
pajamų negeneruoja, nagrinėtų rodiklių reikšmės dėsningai turi būti neigiamos, o atsižvelgiant į 
reikalingų investicijų apimtį, rodiklio teigiama reikšmė praktiškai sudėtingai pasiekiama. 
Konstatuotina, finansinė analizė rodo, kad investicijos į Projektą finansiškai neatsiperka37. 

Alternatyvų finansinis vertinimas 

 

 

 

 
4.7.1. lentelė 

Duomenų šaltinis: Lietuvos sporto centras 

                                                 
37 Šis teiginys taikomas tik minėtiems Projekto rėmams – viešajam sektoriui aktualių paslaugų teikimo veiklai 

Alternatyva "Lenktynių trasos Nemuno žiedas rekonstrukcija ir reikalingos lydinčios infrastruktūros 

suformavimas"

Finansinės analizės (FA) rodiklių apskaičiavimas

FA rodik lių investicijoms pinigų srautas (realiąja išraiška)

Suminis finansinio gyvybingumo pinigų srautas (realiąja išraiška)

FA rodik lių kapitalui pinigų srautas (realiąja išraiška)

Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I) -6.387.958 

Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I) -13,96%

Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I) -9,30%

Finansinis naudos ir išlaidų santyk is - FNIS 0,41

Finansinis gyvybingumas (realiąja išraiška) Taip

Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui - FGDV(K) -11.257.755 

Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui - FVGN(K) -16,81%

Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma kapitalui - FMVGN(K) -11,71%

Alternatyva "Naujo auto- ir moto- sporto ir laisvalaik io komplekso statyba ir įrengimas"

Finansinės analizės (FA) rodiklių apskaičiavimas

FA rodik lių investicijoms pinigų srautas (realiąja išraiška)

Suminis finansinio gyvybingumo pinigų srautas (realiąja išraiška)

FA rodik lių kapitalui pinigų srautas (realiąja išraiška)

Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I) -7.995.946 

Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I) -11,34%

Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I) -7,57%

Finansinis naudos ir išlaidų santyk is - FNIS 0,33

Finansinis gyvybingumas (realiąja išraiška) Taip

Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui - FGDV(K) -10.303.705 

Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui - FVGN(K) -11,67%

Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma kapitalui - FMVGN(K) -3,03%
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Kadangi abi alternatyvos yra finansiškai neatsiperkančios, privalu įvertinti ar jų įgyvendinimas nėra 
finansiškai nepakeliamas Projekto teikėjui ir nesąlygos situacijos, kai Projekto įgyvendinimas lems 
didėjančius finansinius nuostolius. 

 

4.8. Finansinio projekto gyvybingumo įvertinimas 

Projekto finansinis gyvybingumas vertinamas nagrinėjant Projekto pajamas bei visas, su projektu 
susijusias veiklos išlaidas (tiek veiklos, tiek investicines). Siekiant, kad Projektas būtų gyvybingas, 
per visą Projekto ataskaitinį laikotarpį sukauptas grynųjų pinigų srautas negali būti neigiamas. 

Šiuo atveju Projektas nagrinėjamas subjektinio mokumo prasme (būtina užtikrinti, kad Projektas 
viso ataskaitinio laikotarpio metu nepritruks lėšų mokėjimams atlikti).  

Ypatingai šis reikalavimas aktualizuojasi VPSP atveju, kadangi tam tikrais atvejais privataus 
subjekto akumuliuotas neigiamas finansinis srautas gali būti perkeltas kitai partnerystės pusei – 
viešajam sektoriui. 

Projekto sukauptasis grynųjų pinigų srautas parodo, kaip Projekto ataskaitiniu laikotarpiu 
numatomos įplaukos (įskaitant tiek pajamas, tiek paskolas, tiek privataus subjekto įnašą) padengs 
išlaidas atitinkamu laikotarpiu. Kaupiant pinigų srautus kiekvienų metų pinigų likučiai perkeliami į 
paskesnius metus. Pagal sukauptąjį grynųjų pinigų srautą sprendžiama, ar įgyvendinant Projektą 
pajėgiama užtikrinti reikalingus pinigų srautus per visą ataskaitinį laikotarpį. Esant situacijai, kai 
kuriuo nors momentu sukauptas grynųjų pinigų srautas taps neigiamas, privatus subjektas turės 
įsipareigoti skirti papildomų lėšų Projekto išlaidoms padengti. 

Ankstesnėse finansinės analizės dalyse buvo parodyta, kad visi finansiniai srautai, susiję su 
Projekto įgyvendinimu, yra tinkamai subalansuoti. Atsižvelgiant į šį subalansuotumą, Projekto 
akumuliuotas grynųjų pinigų srautas kiekvienais Projekto įgyvendinimo ir jo vertinamojo laikotarpio 
metais nebus neigiamas, tai parodo, kad vertinamuoju laikotarpiu Projektas yra finansiškai 
gyvybingas ir nei vienais Projekto įgyvendinimo ir jo vertinimo laikotarpio metais (kalendoriniais) 
negresia patirti finansinių išteklių stygiaus. 

Visais atvejais akumuliuotas grynųjų pinigų srautas laikotarpio pabaigoje (2041 m.) kaip ir 
kiekvienais Projekto vertinimo metais nebus neigiamas, kas parodo, iš vienos pusės, Projekto 
nekomercinį pobūdį, iš kitos – veiklos pajamų (ir sąnaudų alternatyvos Lenktynių trasos Nemuno 
žiedas rekonstrukcija ir lydinčios infrastruktūros suformavimas bei alternatyvos Naujo auto- ir moto- 
sporto ir laisvalaikio komplekso statyba ir įrengimas atveju) nebuvimo bei nuolatinį Projekto 
generuojamų investicinių kaštų padengimą ir, atitinkamai, neigiamo srauto susidarymo išvengimą. 

Detalūs grynieji ir akumuliuoti pinigų srautai pateikiami lentelėje „Alternatyvų pinigų srautai ir 
finansinis gyvybingumas“38. 

 

                                                 
38 Pažymėtina, akumuliuotas grynasis pinigų srautas, pateiktas lentelėje, yra hipotetinis, sumos nurodytos lentelėje 
akumuliuoto grynųjų pinigų srauto eilutėje yra nominalios 



                                                                                                                                  LIETUVOS SPORTO CENTRAS 

ŽIEDINIŲ LENKTYNIŲ TRASOS „NEMUNO ŽIEDAS“ ATNAUJINIMAS 

Investicijų Projektas          72 

Alternatyvų pinigų srautai ir finansinis gyvybingumas 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
4.8.1 lentelė 

Duomenų šaltinis: Lietuvos sporto centras 

Alternatyva "Lenktynių trasos Nemuno žiedas rekonstrukcija ir reikalingos lydinčios infrastruktūros 

suformavimas"

Projekto įgyvendinimo metai Iš viso: 0 1 2 3 4 5 6

Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai (GDV) (reali vertė) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Finansinės analizės (FA) rodiklių apskaičiavimas

FA rodik lių investicijoms pinigų srautas (realiąja išraiška) 0 -1.884.345 -2.097.514 -1.241.702 -667.986 -373.399 -95.967

Suminis finansinio gyvybingumo pinigų srautas (realiąja išraiška) 0 0 0 0 0 0 0

FA rodik lių kapitalui pinigų srautas (realiąja išraiška) 0 -1.436.499 -2.128.049 -2.048.789 -1.962.468 -1.916.034 -1.720.782

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

-121.671 -134.180 -147.973 -163.183 -155.778 -146.468 -270.507 -202.422 -145.157 -86.034 -36.035 5.316 52.091 909.797

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.110 171.336 343.334 604.401

-1.682.124 -99.665 -110.085 -121.593 -108.840 -93.593 -239.498 -152.724 -78.823 -4.380 0 5.316 52.091 909.797

Alternatyva "Naujo auto- ir moto- sporto ir laisvalaik io komplekso statyba ir įrengimas"

Projekto įgyvendinimo metai Iš viso: 0 1 2 3 4 5 6

Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai (GDV) (reali vertė) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Finansinės analizės (FA) rodiklių apskaičiavimas

FA rodik lių investicijoms pinigų srautas (realiąja išraiška) 0 -1.959.323 -2.547.657 -1.959.674 -853.888 -837.023 -458.564

Suminis finansinio gyvybingumo pinigų srautas (realiąja išraiška) 0 0 0 0 0 0 0

FA rodik lių kapitalui pinigų srautas (realiąja išraiška) 0 -1.493.657 -2.504.257 -2.813.324 -2.508.048 -2.837.767 -2.849.026

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

-97.306 -123.368 -136.052 -150.038 -165.460 -157.952 -148.512 -272.391 -204.112 -146.615 -87.045 -36.538 5.391 1.821.580

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.502 170.819 343.697

3.339.273 -92.282 -101.930 -112.584 -124.348 -111.471 -96.066 -241.778 -154.769 -80.588 -5.604 0 5.391 1.821.580
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5. Socialinio - ekonominio poveikio vertinimas 

Socialinė ir ekonominė nauda viešosios infrastruktūros kūrimo ir modernizavimo atveju yra 
pagrindinė viešųjų investicijų projektų generuojama nauda.  

Ekonominis ir socialinis vertinimas (skirtingai nei finansinis) parodo Projekto įtaką (naudą ir žalą) 
platesniam dariniui nei Projekto teikėjas (organizacija), t.y. miestui, savivaldybei, regionui ar šaliai 
(t.y. teritorijai, kurioje Projektas bus įgyvendintas), kitaip tariant naudą ne subjektui, o žymiai 
didesnei plotmei – administraciniam – socialiniam – ekonominiam konstruktui.  

Šis vertinimas apima Projekto įtakos identifikavimą, išmatavimą ir suskaičiavimą. 

Atliekant socialinį – ekonominį vertinimą yra daromos fiskalinės korekcijos skirtos iš finansinio 
srauto eliminuoti netiesioginius mokesčius, todėl atliekant socialinės – ekonominės naudos 
skaičiavimus, iš Projekto investicijų, esant atitinkamam mokesčių mokėtojo statusui (PVM mokėtojo 
statusui), eliminuojamas pridėtinės vertės mokestis ir išskiriamas kaip atskiras ekonominę naudą 
generuojantis mokestinis straipsnis. 

Išorinio poveikio vertinimas atliekamas šiais etapais: 

- Projekto socialinės – ekonominės naudos ir žalos nustatymas; 
- Projekto poveikio aplinkai nustatymas; 
- Projekto socialinės – ekonominės naudos piniginis įvertinimas ir išorinio poveikio ekonominės 

naudos paskaičiavimas. 

Atsižvelgiant į socialinės ekonominės naudos vertinimo rodiklius, bus įvertinta ir atrinkta alternatyva 
ir išnagrinėti rodikliai, kuriais remiantis bus nustatyta, ar Projekto įgyvendinimas sukuria didesnę 
ekonominę naudą nei patiriami ekonominiai kaštai. 

 

5.1. Rinkos kainų perskaičiavimas į ekonomines 

Rinkos kainos nėra tinkamos, kai norima įvertinti Projekto indėlį į socialinę – ekonominę gerovę. 

Šiuo tikslu visi Projekto finansinės analizės metu svarstyti ir rinkoje stebimomis kainomis vertinti 
įeinantys ir išeinantys finansiniai srautai (ypač tie, kuriais remiantis buvo vertinama investicijų 
finansinė grąža) turi būti įvertinti produkcijos ar ištekliaus pokyčio socialine ribine verte arba 
alternatyviomis sąnaudomis, kurias visuomenė patiria gaminant ar vartojant daugiau ar mažiau bet 
kokios gėrybės.  

Rinkos kainos ir šie dydžiai sutampa tik tobulai konkurencingose ir efektyviose rinkose. Vis dėlto 
realioje socialinėje – ekonominėje aplinkoje rinkų funkcionavimas gali būti iškraipytas mokesčių, 
muitų, subsidijavimo, nelankstaus valiutų santykio, gamybai ar vartojimui nustatytos kvotos, 
oligopolinio kainų nustatymas, arba kitokio reguliavimo ir nepakankamos informacijos. Tai yra 
veiksniai, dėl kurių atsiranda skirtumai tarp rinkos nustatytų kainų ir išteklių ribinės socialinės vertės. 
O finansinėje analizėje apskaičiuotų pinigų srautų vertė paprastai veikiama būtent šių veiksnių, dėl 
kurių pasireiškimo finansinėje analizėje įvertinti pinigų srautai neatspindi tikrosios pinigų vertės.  

Rinkos kainos konvertavimas į šešėlines kainas tampa įmanomas panaudojant tinkamus 
konversijos koeficientus, naudojamas pakoreguoti stebimas kainas, kai jos neatitinka išteklių ir 
produkcijos tikrų socialinių alternatyviųjų sąnaudų, t.y. šie koeficientai atspindi faktorių, iš kurio turi 
būti padauginta rinkos kaina norint gauti įeinančių ir išeinančių srautų šešėlinę kainą. 

Lietuvoje taikytini konversijos koeficientai buvo apskaičiuoti ir pateikti Metodikos ir Metodikos ir 
modelio, skirto įvertinti investicijų, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos 
nacionalinio biudžeto lėšomis, socialinį-ekonominį poveikį, sukūrimo galutinėje ataskaitoje, 
parengtoje 2014 m. LR finansų ministerijos ir CPVA užsakymu . Šie koeficientai bus taikomi ir šiame 
Projekte.  

Konversijos koeficientai nustatomi atskiroms finansinių srautų rūšims (prekiniai / neprekiniai 
elementai, rangos darbai, kvalifikuotas / nekvalifikuotas darbas, žemės įsigijimas, atlikti mokėjimai ir 
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t.t.) ir porūšiams (medžiagos, energijos rūšis, rangos darbai ir kt.). Taip pat skirtingi konversijos 
koeficientai skaičiuojami skirtinguose ekonominės veiklos sektoriuose (sveikatos apsauga, socialinė 
apsauga, transportas, energetika ir kt.) atliekamų projektų pinigų srautams.  

Projekto investicijų ir veiklos sąnaudų konversijos koeficientai  

Projekto investicijų kategorija Pritaikytas konversijos koeficientas 

Elektra 0,990 

Gamtinės dujos 0,977 

Rangos darbai 0,888 

Įrengimai 0,899 

Periodinė ir planinė priežiūra 0,839 

Susidėvėjusių dalių pakeitimas ir atnaujinimas 0,894 

Kitos paslaugos 0,998 

Projekto rengimas, darbų priežiūra ir testavimas 0,929 

5.1.1 lentelė 

Duomenų šaltinis: Centrinė projektų valdymo agentūra 

Socialinėje – ekonominėje analizėje skaičiavimai pradedami nuo finansinės analizės investicijų 
rodiklių skaičiavimų, kuriose pateiktos Projekto investicijų bei veiklos sąnaudų kategorijos 
koreguojamos naudojamos konversijos koeficientus. Skaičiavimuose pritaikyti konversijos 
koeficientai, siūlomi būtent transporto sektoriui, pateikiami lentelėje aukščiau.  

 

5.2. Socialinė diskonto norma 

Socialinės – ekonominės naudos (žalos) srautams taikoma socialinė diskonto norma.  

Socialinė diskonto norma atskleidžia visuomenės požiūrį į Projekto alternatyvų veiklų generuojamą 
būsimojo laikotarpio naudą ir žalą, parodo visuomenės pasiryžimą atidėti vartojimą šiandien dėl 
vartojimo rytoj (ateityje).  

Socialinės ekonominės naudos vertinimo metu naudojama socialinė diskonto norma skiriasi nuo 
finansinėje analizėje naudojamos diskonto normos. Projekto skaičiavimuose taikoma 5 proc. 
socialinė diskonto norma realiąja išraiška (be infliacijos). Ši norma atitinka 2014 m. kovo 3 d. 
Europos Komisijos deleguotame reglamente (ES) Nr. 480/2014, kuriuo papildomas Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės 
plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo 
plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės 
plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir 
žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos 2014 – 2020 m. laikotarpiui rekomenduojamą 
taikyti diskonto normą. 

 

5.3. Poveikio komponentai 

Šioje dalyje finansine išraiška vertinama Projekto socialinė – ekonominė nauda arba poveikis kuris 
nebuvo įvertintas finansinėje Projekto analizėje, t.y. išorinis poveikis, tiesiogiai nenustatytinas 
analizuojant finansus.  

Nustatant išorinį poveikį, įvertinama investicijų projekto sukuriama ekonominė – socialinė nauda 
(žala), kuri sukuriama įgyvendinant Projektą jo tiesioginėje aplinkoje (pvz., Kauno rajono 
savivaldybėje) ir platesnėje aplinkoje (Valstybėje). 

Socialinė – ekonominė nauda (žala) vertinama pagal atskirus įtaką darančius (poveikio) 
komponentus. Poveikio komponentai nustatomi vadovaujantis Metodikos ir modelio, skirto įvertinti 
investicijų, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos nacionalinio biudžeto 
lėšomis, socialinį-ekonominį poveikį, sukūrimo galutinėje ataskaita.  
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Atsižvelgiant į tai, kad Projekto rėmuose numatomos investicijos į sporto ir laisvalaikio paslaugų 
infrastruktūrą, projekto socialinės – ekonominės naudos arba žalos vertinimui taikytini kultūros 
sektoriaus socialinės ekonominės naudos (žalos) komponentai.  

Projekto įgyvendinimo dėka bus sukurta socialinė – ekonominė nauda ir teigiamas poveikis 
Valstybei, kurie pasireikš pagerėjusia ir išvystyta sporto ir laisvalaikio infrastruktūra ir išplėstomis 
sporto veiklomis bei susijusiomis paslaugomis, pasireiškiančiomis didesniu suinteresuotų asmenų 
pasiryžimu mokėti už apsilankymą objekte, kuriame šios veikos vykdomos ir paslaugos teikiamos 
(kompleksiniame AMS objekte) t.y. didesnės nominalios finansinės vertės suteikimu. Išaugusi 
sporto ir laisvalaikio infrastruktūros ir veiklos vykdymo kokybė, atitiktis AMS veikla ir susijusiomis 
paslaugomis suinteresuotų asmenų poreikiams – esminiai naudos aspektai. Suformuota moderni 
AMS infrastruktūra leis ženkliai pakelti visų tikslinių grupių narių39 paslaugų visumos kokybę. Šie 
pokyčiai teigiamai veiks visos Lietuvos socialinę – ekonominę padėtį 

Tolimoje perspektyvoje galima vertinti Projekto naudą pagal kitus, netiesioginius kriterijus, tokius 
kaip jaunimo laisvalaikio užimtumo lygis ir ekonominė gerovė, tačiau šioje Projekto stadijoje tokie 
skaičiavimai yra nekorektiški.  

Atsižvelgiant į specifinę Projekto sritį, būtina pažymėti, kad potencialus taršos padidėjimas, kuris 
galimai pasireikštų kompleksinio AMS objekto veiklos dėka nėra vertinamas, kadangi  Aplinkos 
apsaugos agentūros 2018 m. pateiktose Atrankos išvadose dėl techninių sporto šakų komplekso ir 
lenktynių trasos „Nemuno žiedas“ Nemuno g. 20, Gaižėnėlių k., Kauno r, rekonstrukcijos ir 
eksploatavimo poveikio aplinkai vertinimo, pažymima, kad adekvatūs techniniai sprendimai tokiame 
AMS objekte leidžia užtikrinti neigiamo poveikio aplinkai išvengimą. 

 

5.4. Poveikio mastai 

Pinigine verte objektyviai ir tiksliai apskaičiuoti vystomos sporto ir laisvalaikio infrastruktūros 
socialinę – ekonominę naudą praktiškai neįmanoma, tačiau darant minimalios teigiamos įtakos 
prielaidas, Projekto socialinę – ekonominę naudą iš dalies objektyviai išreikšti galima.  

Siekiant išvengti galimo socialinio – ekonominio poveikio kiekybinio vertinimo rezultatų 
kvestionavimo, skaičiavimuose taikomos konservatyvios prielaidos. Skaičiuojant poveikio mastą 
taikomi minimalistiniai bazinių Projekto naudos gavimo subjektų ir formų įverčiai, kurie faktiškai 
neatspindi Projekto socialinio – ekonominio poveikio, kas yra grindžiama šių įverčių santykio su 
aukščiau išskirtomis Projekto tikslinėmis grupėmis ir jų minimalią skaitine išraiška40, t.y. šių grupių 
narių, kurie gautų naudą įgyvendinus Projektą, skaičiumi. 

Skaičiavimuose taikomos aktualios įverčių reikšmės, nustatytos Metodikos 6 priede Socialinės – 
ekonominės naudos (žalos) komponentų įverčių reikšmės (galiojančios nuo 2020 m. sausio 1 d.).41  

Alternatyvos Lenktynių trasos Nemuno žiedas rekonstrukcija ir lydinčios infrastruktūros 
suformavimas įgyvendinimo atveju socialinę – ekonominę naudą generuos: 

- 21,98 tūkst. regioninių paslaugų gavėjų (įskaitant dalyvaujančius AMS veiklose); 
- 24,76 tūkst. nacionalinių paslaugų gavėjų (įskaitant dalyvaujančius AMS veiklose);  
- 6,17 tūkst. užsienio paslaugų gavėjų (įskaitant dalyvaujančius AMS veiklose). 

Pažymėtina, kad remiantis aukščiau minėta konservatyvumo prielaida, tikslinių grupių narių skaičius 
per visą ataskaitinį laikotarpį nesikeičia.  

Skaičiavimuose daroma prielaida, kad nors, atsižvelgiant į analogišką funkcionalumą, alternatyvoms 
Lenktynių trasos Nemuno žiedas rekonstrukcija ir lydinčios infrastruktūros suformavimas ir Naujo 
auto- ir moto- sporto ir laisvalaikio komplekso statyba ir įrengimas poveikio mastai turėtų būti 
identiški, taip nėra. 

                                                 
39 žr. Skyrių 2.3 Projekto tikslinės grupės ir poveikio ribos 
40 žr. 1 dalį Projekto kontekstas ir aplinkos identifikavimas ir 2 dalį Projekto turinys 
41 Skelbiamos CPVA tinklapyje http://www.ppplietuva.lt  

http://www.ppplietuva.lt/
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Atsižvelgiant į tai, kad alternatyvos Naujo auto- ir moto- sporto ir laisvalaikio komplekso statyba ir 
įrengimas įgyvendinimo atveju numatoma vėlesnė (1 m.) kompleksinio AMS objekto funkcionavimo 
pradžia. 

Kadangi  alternatyvos Naujo auto- ir moto- sporto ir laisvalaikio komplekso statyba ir įrengimas 
sprendiniai bus įgyvendinti vėliau, atitinkamai, socialinė – ekonominė nauda bus pradėta gauti 
vėliau (nuo 2025 m.). 

Atsižvelgiant į 2024 m. ar 2025 m. (kai pradedamos teikti Projekto kontekste aktualios paslaugos) 
pasiryžimo sumokėti už lankymąsi sporto ir laisvalaikio objektuose įverčius, kurie kasmet auga, 
alternatyvos Lenktynių trasos Nemuno žiedas rekonstrukcija ir lydinčios infrastruktūros 
suformavimas įgyvendinimo atveju generuojamos naudos akumuliuota vertė siekia 22.269.731,74 
EUR, o alternatyvos Naujo auto- ir moto- sporto ir laisvalaikio komplekso statyba ir įrengimas 
akumuliuota nauda įvertinta 21.242.351,69 EUR.  

Aukščiau pateikti skaičiavimai rodo tik minimalų socialinį – ekonominį pinigine forma išreikštą 
Projekto įgyvendinimo poveikį, kurio pasireiškimas yra neabejotinas, bet skaičiavimai neapima 
daugybės kitų teigiamų aspektų, kuriuos sudėtinga įvertinti pinigais. Vien objekto statybos ir 
rekonstrukcijos veikla teigiamai paveiks įvairaus profilio įmones, prisidėsiančias prie tokio tipo 
objekto kūrimo:  

- aplinkotvarka ir apželdinimas 
- architektūra, statinių projektavimas 
- oro kondicionavimo ir vėdinimo įrangos prekyba; 
- statyba ir remontas; 
- technologinės įrangos prekyba; 
- telekomunikacijų įrangos pardavimas ir paslaugos; 
- kt. 

Tokio AMS infrastruktūros plėtros projekto įgyvendinimas neabejotinai turės sinerginį efektą, kuris 
palankiai atsilieps ir kompleksinio AMS objekto savivaldybėje ir regione veikiančių apgyvendinimo, 
maitinimo, poilsio ir pramogų įstaigų veiklai – tokio lygio AMS centras pritrauks daugiau turistų, 
padidindamas aplinkinių viešbučių, poilsio ir pramogų įstaigų, maitinimo įstaigų užimtumo rodiklį bei 
gaunamas pajamas. AMS infrastruktūros formavimo dėka būtų galima sukurti papildomai dešimtis 
darbo vietų maitinimo, turizmo paslaugų, aptarnavimo ar prekybos sektoriuose.  

Projektas taip pat prisidės prie bendro gyvenimo lygio kilimo, keliant bendrą konkurencingumą bei 
gyventojų disponuojamas pajamas, pvz., infrastruktūrą aptarnaujančių įmonių ir asmenų, kurių 
paslaugomis ir produktais bus naudojamasi užtikrinant sporto ir laisvalaikio paslaugų teikimą (pvz., 
sporto trenerių), gaunamą ekonominę naudą, kurios dalis bus reinvestuota į Šalies ūkį ir t.t. 

Naujų paslaugų teikimas padės plėtoti strategiškai svarbų nacionaliniu mastu turizmo sektorių, taip 
pat prisidės prie trūkstamų paslaugų spragos regioninėje Lietuvos turizmo rinkoje užpildymo.  
Įgyvendinus projektą, pavyktų šalyje didesnę paslaugų bei poilsio praleidimo rūšių pasiūlą, taip 
skatinant didesnį į šalį atvykstančių turistų skaičių ir pritraukiant į kompleksinį AMS objektą Lietuvos 
bei užsienio svečius.  

Bet svarbiausia yra tai, kad įgyvendinus Projektą, būtų sudarytos labai aukštus tarptautinius 
standartus atitinkančios infrastruktūrinės sąlygos (numatomo TNŽ FIA Grade III lygio trasų šiuo 
metu nėra nė vienoje Baltijos šalyje, Lenkijoje tėra 1 toks objektas, esantis Vakarinėje Lenkijos 
dalyje (daugiau nei 700 km atstumu nuo Lietuvos)) AMS šakų sportininkų treniruotėms bei 
tarptautinio lygio varžyboms organizuoti. 

Visgi instrumentai šių veiksnių integravimui į socialinės – ekonominės naudos skaičiavimus 
nenumatyti, o bendra jų skaitinė išraiška reikalauja detalių ekonometrinių modelių, neįmanomų 
integruoti į Projekto skaičiavimus, taikymo. Todėl vertinant socialinę – ekonominę naudą Projekte 
vertinamas tik pasiryžimo sumokėti už lankymąsi objekte veiksnys. 

Detalūs Projekto socialinio – ekonominio poveikio skaičiavimai pateikiami lentelėje „Alternatyvų 
socialinių – ekonominių komponentų įvertinimas“.  
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Alternatyvų socialinių - ekonominių komponentų įvertinimas 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
5.4.1 lentelė 

(tęsinys) 
Duomenų šaltinis: Lietuvos sporto centras 

Alternatyva "Lenktynių trasos Nemuno žiedas rekonstrukcija ir reikalingos lydinčios infrastruktūros 

suformavimas"

Projekto įgyvendinimo metai Iš viso: 0 1 2 3 4 5 6

Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai (GDV) (reali vertė) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

H. Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška 12.752.173 22.269.732 0 0 0 1.027.380 1.048.268 1.069.498 1.091.506

H.1. SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą) 12.752.173 22.269.732 0 0 0 1.027.380 1.048.268 1.069.498 1.091.506

H.1.1. Pasiryžimas sumokėti už lankymąsi kultūros objekte 12.752.173 22.269.732 0 0 0 1.027.380 1.048.268 1.069.498 1.091.506

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

1.114.352 1.137.541 1.161.974 1.187.060 1.212.675 1.239.437 1.266.728 1.294.892 1.324.362 1.354.670 1.385.630 1.417.587 1.450.973 1.485.198

1.114.352 1.137.541 1.161.974 1.187.060 1.212.675 1.239.437 1.266.728 1.294.892 1.324.362 1.354.670 1.385.630 1.417.587 1.450.973 1.485.198

1.114.352 1.137.541 1.161.974 1.187.060 1.212.675 1.239.437 1.266.728 1.294.892 1.324.362 1.354.670 1.385.630 1.417.587 1.450.973 1.485.198

Alternatyva "Naujo auto- ir moto- sporto ir laisvalaik io komplekso statyba ir įrengimas"

Projekto įgyvendinimo metai Iš viso: 0 1 2 3 4 5 6

Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai (GDV) (reali vertė) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

H. Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška 11.864.684 21.242.352 0 0 0 0 1.048.268 1.069.498 1.091.506

H.1. SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą) 11.864.684 21.242.352 0 0 0 0 1.048.268 1.069.498 1.091.506

H.1.1. Pasiryžimas sumokėti už lankymąsi kultūros objekte 11.864.684 21.242.352 0 0 0 0 1.048.268 1.069.498 1.091.506

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

1.114.352 1.137.541 1.161.974 1.187.060 1.212.675 1.239.437 1.266.728 1.294.892 1.324.362 1.354.670 1.385.630 1.417.587 1.450.973 1.485.198

1.114.352 1.137.541 1.161.974 1.187.060 1.212.675 1.239.437 1.266.728 1.294.892 1.324.362 1.354.670 1.385.630 1.417.587 1.450.973 1.485.198

1.114.352 1.137.541 1.161.974 1.187.060 1.212.675 1.239.437 1.266.728 1.294.892 1.324.362 1.354.670 1.385.630 1.417.587 1.450.973 1.485.198



5.5. Socialinių – ekonominių rodiklių reikšmių apskaičiavimas 

Atliekant socialinį – ekonominį vertinimą, nustatoma ekonominė vidinės grąžos norma (toliau – 
EVGN) ir ekonominė grynoji dabartinė vertė (toliau – EGDV), taip pat ekonominės naudos ir išlaidų 
santykis (toliau - ENIS). Šie rodikliai yra skaičiuojami, atliekant finansinio pinigų srauto korekcijas. 

EGDV parodo projekto socialinę – ekonominę naudą, skaičiuojant šios dienos pinigų vertę. EGDV 
demonstruoja, kokia socialinė - ekonominė nauda Projektu bus sukurta išorinėje Projekto aplinkoje. 
EGDV skirta pagrįsti būsimą Projekto naudą per visą ataskaitinį laikotarpį tikslinėms grupėms, 
išreiškiant ją dabartine pinigų verte. Jeigu šis rodiklis teigiamas, Projekto socialinė – ekonominė 
nauda padengs investuoto kapitalo sumą, t.y. Jei EGDV > 0, Projektu kuriama pridėtinė vertė 
visuomenei ir jo įgyvendinimo galimybės turi būti nagrinėjamos ir lyginamos su įgyvendinimo 
išlaidomis, atitinkamai, socialiniu – ekonominiu požiūriu Projektas yra pagrįstas, jeigu jo EGDV yra 
teigiama. Jei EGDV < 0, Projekto diskontuota nauda nepadengia diskontuotų išlaidų, todėl Projektą 
įgyvendinti nėra tikslinga.  

EVGN – tai diskonto norma, kuriai esant EGDV yra lygi nuliui. EVGN investicijoms yra 
apskaičiuojama naudojant diskontuotą (5 proc.) grynąjį pinigų srautą už visą Projekto vertinimo 
laikotarpį. Kadangi skaičiuojant EGDV grynųjų pajamų srautai taip pat diskontuojami, apskaičiuotoji 
EVGN lyginama su socialine diskonto norma, pritaikyta EGDV apskaičiuoti. Socialinę ekonominę 
naudą generuojančio Projekto EVGN paprastai yra didesnė nei pritaikyta diskonto norma 

ENIS – svarbiausias socialinės – ekonominės analizės rodiklis, atskleidžiantis, kiek kartų Projekto 
sukuriama nauda viršija jam įgyvendinti reikalingas išlaidas. ENIS apskaičiuojamas, padalinant 
akumuliuotą Projekto kuriamą socialinę - ekonominę naudą (grynąja dabartine verte) iš ekonominių 
išlaidų (grynąja dabartine veikla). Ekonominė nauda yra lygi konvertuotų ir diskontuotų veiklos 
pajamų bei svarbiausias socialinės – ekonominės naudos sumai. Ekonominės išlaidos yra lygios 
konvertuotų ir diskontuotų investicijų, atėmus konvertuotą ir diskontuotą investicijų likutinę vertę, 
konvertuotų ir diskontuotų veiklos išlaidų bei socialinės – ekonominės žalos sumai. Viešųjų 
investicijų projektų naudos ir sąnaudų santykis visais atvejais privalo būti didesnis už 1 ir kuo 
didesnė ENIS reikšmė, tuo didesnę naudą Projektas kuria lyginant su patiriamomis išlaidomis.  

Alternatyvų ekonominių rodiklių reikšmės 

 

 

 

 
5.5.1 lentelė 

Duomenų šaltinis: Lietuvos sporto centras 

Vertinant alternatyvas, pažymėtina, kad tiek alternatyva Lenktynių trasos Nemuno žiedas 
rekonstrukcija ir lydinčios infrastruktūros suformavimas, tiek alternatyva Naujo auto- ir moto- sporto 

Alternatyva "Lenktynių trasos Nemuno žiedas rekonstrukcija ir reikalingos lydinčios infrastruktūros 

suformavimas"

Ekonominės analizės (EA) rodiklių apskaičiavimas

EA rodik lių lėšų srautas (realiąja išraiška)

Konvertuota investicijų (A.) GDV 5.001.395

Konvertuota investicijų likutinės vertės (B.) GDV 295.517

Konvertuota veik los išlaidų (D.1.) GDV 4.508.732

Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV 3.537.562

Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN 13,22%

Ekonominės naudos ir išlaidų santyk is - ENIS 1,38

Alternatyva "Naujo auto- ir moto- sporto ir laisvalaik io komplekso statyba ir įrengimas"

Ekonominės analizės (EA) rodiklių apskaičiavimas

EA rodik lių lėšų srautas (realiąja išraiška)

Konvertuota investicijų (A.) GDV 6.805.374

Konvertuota investicijų likutinės vertės (B.) GDV 666.628

Konvertuota veik los išlaidų (D.1.) GDV 4.110.904

Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV 1.615.033

Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN 7,69%

Ekonominės naudos ir išlaidų santyk is - ENIS 1,16
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ir laisvalaikio komplekso statyba ir įrengimas generuoja apčiuopiamą socialinę – ekonominę naudą, 
tačiau tos naudos skaitinė išraiška skiriasi. 

Alternatyvos Lenktynių trasos Nemuno žiedas rekonstrukcija ir lydinčios infrastruktūros 
suformavimas atveju stebima teigiama EGDV vertė yra didesnė už 0 ir yra lygi 3.537.562 EUR, t.y. 
Projekto socialinis-ekonominis „pelnas“ sudaro apytiksliai 3,5 mln. EUR. Alternatyvos Naujo auto- ir 
moto- sporto ir laisvalaikio komplekso statyba ir įrengimas atveju EGDV vertė yra lygi 1.615.033 
EUR, t.y. šios alternatyvos Projekto socialinis-ekonominis „pelnas“ sudaro apytiksliai 1,6 mln. EUR, 
tad ši alternatyva socialine – ekonomine prasme, nors ir atsiperka, generuoja daugiau nei 2 kartus 
mažesnę socialinę – ekonominę naudą. 

Alternatyvos Lenktynių trasos Nemuno žiedas rekonstrukcija ir lydinčios infrastruktūros 
suformavimas alternatyvos EVGN yra 13,22 proc., o alternatyvos Naujo auto- ir moto- sporto ir 
laisvalaikio komplekso statyba ir įrengimas EVGN siekia 7,69 proc. t.y. tik 2,7 proc. punkto daugiau 
nei skaičiavimams naudota socialinė diskonto norma (5 proc.), kas taip pat pagrindžia šios 
alternatyvos įgyvendinimo rizikingumo problemą ir reiškia, kad socialinė – ekonominė nauda, 
pasireiškus rizikai, galimai bus mažesnė už skolinimosi kaštus. 

Atitinkamai Lenktynių trasos Nemuno žiedas rekonstrukcija ir lydinčios infrastruktūros suformavimas 
alternatyvos kuriama socialinė - ekonominė nauda viršytų Projekto socialines - ekonomines išlaidas 
ir Projektas būtų traktuojamas, kaip pageidaujamas įgyvendinti socialiniu - ekonominiu požiūriu, 
kadangi jos ENIS yra 1,38. Tuo tarpu alternatyvos Naujo auto- ir moto- sporto ir laisvalaikio 
komplekso statyba ir įrengimas atveju ENIS siekia 1,16, taigi nauda dengia kaštus žymiai mažesniu 
(daugiau nei 2 kartus) santykiu. 
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6. Projekto įgyvendinimo alternatyvos aprašymas 

6.1. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas 

Atlikus socialinį – ekonominį vertinimą, konstatuotina, kad abiejų nagrinėtų alternatyvų atveju 
socialinio - ekonominio vertinimo rodiklių reikšmės yra teigiamos (kiekybine išraiška, bet ne 
vertinimo rezultatų prasme). Vienos iš alternatyvų potenciali nauda yra akivaizdi, tuo tarpu kita, 
tikėtina generuos pakankamą socialinę ir ekonominę naudą, tačiau žymiai mažesne apimtimi ir 
reikšmėmis, kurios traktuotinos kaip rizikingos, todėl Projekto įgyvendinimui pasirinktina alternatyva 
Lenktynių trasos Nemuno žiedas rekonstrukcija ir lydinčios infrastruktūros suformavimas, kadangi 3 
iš 3 jos rodiklių reikšmės yra teigiamos reikšmės, skirtingai nei alternatyvos Naujo auto- ir moto- 
sporto ir laisvalaikio komplekso statyba ir įrengimas: 

- EVGN investicijoms lygi daugiau nei 13 proc. ir kadangi EVGN rodiklis parodo diskonto 
normą, kuriai projekto įplaukos yra lygios projekto išmokoms, teigtina, kad įvertinus Projekto 
socialinę - ekonominę naudą alternatyvos Lenktynių trasos Nemuno žiedas rekonstrukcija ir 
lydinčios infrastruktūros suformavimas atveju Projekto grąža siekia daugiau nei 1,13 EUR iš 
kiekvieno investuoto EUR; 

- EGDV investicijoms lygi 3,5 mln. EUR ir kadangi teigiama EGDV reiškia, kad įvertinus 
gaunamą ekonominę naudą įgyvendinus Projektą, per vertinimo laikotarpį projektas atsiperka, 
teigtina, kad investavus numatytus 6,1 mln. EUR, po 15 m. šios investicijos socialine – 
ekonomine prasme nenuvertės, nepaisant pinigų nuvertėjimo (taikant 5 proc. norma 15 m. 
laikotarpiu pinigų nuvertėjimo apimtis siektų daugiau nei 40 proc. nuo dabartinės vertės); 

- ENIS siekia 1,38, tad konstatuotina, kad socialinė – ekonominė alternatyvos Lenktynių trasos 
Nemuno žiedas rekonstrukcija ir lydinčios infrastruktūros suformavimas įgyvendinimo nauda 
viršija ekonomines sąnaudas (kaštus). 

Projekto atveju galima pasirinkit įgyvendinti abi alternatyvas, abiejų alternatyvų rodiklių reikšmės 
rodo, kad Projekto investicijų suma generuoja pakankamai naudos, kad būtų galima investuoti 
siekiant socialinės ir ekonominės naudos.  

Optimalios alternatyvos pasirinkimas  

 
6.1.1 lentelė 

Duomenų šaltinis: Lietuvos sporto centras 

Bet tikslinga įgyvendinti alternatyvą Lenktynių trasos Nemuno žiedas rekonstrukcija ir lydinčios 
infrastruktūros suformavimas, ji generuoja didesnę naudą mažesnėmis sąnaudomis ir laikytina 
optimalia. 

 

6.2. Sprendinių aprašymas 

Šiandieniniame pasaulyje, pasižyminčiame greitai besikeičiančia socialine ir ekonomine aplinka bei 
dideliu konkurencingumu, reikalaujančiu didesnio integralumo, diversifikuotumo ir atitikties 
aukščiausios lygio standartams, sporto veikla ir susijusios paslaugos reikalauja atitinkamos bazės.  

Todėl aukščiau aprašytos esamos padėties išlaikymo perspektyvos vertintinos neigiamai kaip 
netikslingos ir neužtikrinančios pakankamų sąlygų adekvačiam AMS infrastruktūros išlaikymui, 
efektyviam naudojimui, tikslų sporto ir aktyvaus laisvalaikio srityje siekimui ir uždavinių realizavimui.  

Alternatyva

Investavimo objektas Pasirinkta Siūloma

pagrindinis investavimo objektas (A)

Inžineriniai statiniai
A.1 A.1
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Norint pakeisti esamą situaciją privalu tikslingai, vadovaujantis pagrįstumo principu, iš anksto 
įvertinus tikėtiną rezultatą ir jo poveikį, investuoti į AMS infrastruktūrinę plėtrą atitinkamų sprendinių 
rėmuose.  

Postsovietinis laikotarpis pasižymėjo dėmesio sporto ir laisvalaikio objektams ir atitinkamų su tų 
objektų funkcionavimu susijusių paslaugų teikėjams Lietuvoje stoka, todėl Šalies sporto 
infrastruktūros objektai daugiau nei dešimtmetį po Valstybės nepriklausomybės atkūrimo naudojo 
fiziškai ir morališkai pasenusią materialinę bazę, normatyvinę ir metodologinę sporto veiklos 
vykdymo ir paslaugų teikimo prieigą.  

Tokios spragos ypač būdingos tose sporto šakose, kurios nėra traktuojamos kaip prioritetinės, 
kuriose Lietuvos sportininkai nepasiekia aukščiausių rezultatų, ir kurių kultivavimas reikalauja didelių 
finansinių ir infrastruktūrinių kaštų. Dėsninga, tad pagal šiuos kriterijus išsiskiria būtent AMS šaka, 
kuri dėl pastarųjų spragų susiduria su daugybe problemų, aprašytų aukščiau (2 ir 3 dalyse). 

Norint išspręsti minėtas problemas TNŽ infrastruktūra turi būti atnaujinta, o funkcionalumas ir 
veiklos modelis privalo būti transformuoti. Tai leis TNŽ suformuoti savo specifinę nišą šiuolaikinėje 
konkurencingoje AMS ir susijusių paslaugų rinkoje, kurioje, kaip buvo pažymėta aukščiau, 
egzistuoja palanki geografine prasme terpė TNŽ įsitvirtinimui tarptautinėje (Europos) AMS objektų 
konjunktūroje42.  

Esamos situacijos išnaudojimas siekiant užtikrinti visiems esamiems ir potencialiems AMS veiklų 
vykdymu suinteresuotiems asmenims bei su AMS susijusių paslaugų vartotojams patrauklias, 
aktualias, prieinamas ir patogias paslaugas yra esminis Projekto akcentas. Įgyvendinant Projektą 
šių paslaugų teikimui bus išplėtota TNŽ infrastruktūra ją rekonstruojant ir, esant poreikiui, statant 
naujus elementus, bei įrengiant visus reikalingus kompleksinius komponentus, būtinus aukšto lygio 
kompleksinio AMS objekto funkcionavimui. 

Tokia plėtra leis sukurti sąlygas TNŽ vykdyti aukšto lygio AMS veiklą (organizuoti varžybas, rengti 
treniruotes) ir teikti adekvačias susijusias paslaugas (trumpalaikės nuomos laisviesiems 
važiavimams), tuo pačiu, efektyviai naudotis TNŽ infrastruktūra, kurios šiandieninis funkcionavimo 
kokybinis lygmuo ir kiekybiniai parametrai neatitinka minimalių reikalavimų, taikytinų tokio dydžio ir 
paskirties objektui (dabartinė infrastruktūra naudojama neefektyviai, neoptimaliai, kas sudaro 
prielaidas tikėtinam disfunkcionalumui ir nebenaudojamumui artimiausioje perspektyvoje). 

Atsižvelgiant į aukščiau pateiktus finansinio ir socialinio – ekonominio vertinimo rezultatus, darytina 
išvada, kad norint pasiekti Projekto tikslą ir išspręsti identifikuotas problemas, geriausia alternatyva 
yra Lenktynių trasos Nemuno žiedas rekonstrukcija ir lydinčios infrastruktūros suformavimas, t.y. 
esamos TNŽ infrastruktūros funkcinių savybių atstatymas ir suformavimas bei visų reikalingų 
papildomų elementų įrengimas ir pritaikymas AMS veiklai ir susijusių paslaugų teikimui.  

Šiuolaikiniame kompleksiniame AMS objekte būtina sudaryti geriausias sąlygas gauti aukštos 
kokybės paslaugą, galimybę naudotis infrastruktūriniais pajėgumais, siekiant savo poreikių 
tenkinimo, AMS vystymo, sporto ir laisvalaikio plėtros bei socialinės – ekonominės gerovės.  

Įgyvendinus Projektą, pagerinus TNŽ infrastruktūrą, bus sukurta gera materialinė bazė kokybiškam 
AMS veiklų vykdymui, didės TNŽ bazėje teikiamų su AMS susijusių paslaugų kokybė, 
prieinamumas, aprėptis, planuojama, išsilygins paklausos ir pasiūlos kokybinis ir kiekybinis 
disbalansas43. 

LSC, inicijuodamas Projekto įgyvendinimą, turi aiškų šio Projekto suvokimą bendroje sporto 
infrastruktūros vystymo poreikių plotmėje bei aiškų Projekto įgyvendinimo planą, atsižvelgia į 
Projekto reikšmingumą tiek Projekto subjektams (pvz., AMS bendruomenei), tiek potencialiems 
naudos gavėjams, tiek Projekto aplinkai. Yra žinomi reikalingi infrastruktūros modernizavimo 
veiksmai, preliminari jų vertė, įgyvendinimo terminai ir sąlygos bei kiti svarbūs Projekto 
įgyvendinimui aspektai.  

                                                 
42 žr. skyrių 1.1. Projekto socialinis – ekonominis kontekstas 
43 žr. skyrių 1.3 Problemos, kurioms spręsti yra parengtas Projektas 
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Projekto įgyvendinimo metu planuojama sukurti infrastruktūrą, reikalingą aukšto lygio 
diversifikuotoms AMS veikoms vykdyti ir susijusioms paslaugoms teikti, ir leisiančią TNŽ suformuoti 
prielaidas įnešti didesnį indėlį i AMS vystymąsi šalyje, sudarant galimybes naudotis kokybiškais 
infrastruktūriniais sporto ištekliais, atitinkančiais aukštus tarptautinius standartus. 

Kaip buvo minėta aukščiau dabartinė TNŽ būklė vertintina neigiamai, pats objektas išlaikant esamą 
situaciją, negali būti naudojamas AMS veiklos vykdymui ir susijusių paslaugų teikimui, tuo pat metu 
alternatyvų vertinimas parodė, kad visiškai naujo objekto suformavimas, nors jo rezultatas galėtų 
būti teigiamas, nėra tikslingas dėl papildomų laiko, finansinių ir administracinių kaštų, todėl 
įgyvendinant Projektą numatoma atnaujinti esamą TNŽ infrastruktūrą ją rekonstruojant ir esant 
poreikiui statant naujus elementus. 

Kadangi Projektas numatomas įgyvendinti VPSP būdu, pasitelkiant AMS srityje patyrusį ir panašių 
objektų plėtojimo ir valdymo sferoje besispecializuojantį subjektą, tikslinga šiame etape 
nekonkretizuoti konkrečių detaliųjų sprendimų, t.y. atskirų elementų charakteristikų, dydžių, apimčių, 
išsidėstymo, konfigūracijų ir panašių aspektų, kurie turėtų būti nustatomi identifikavus pastarojo 
subjekto galimybes ir poreikius bei objektyvius ir subjektyvius ribojančius veiksnius, kurie gali įtakoti 
subjekto pasirinkimą.  

Todėl šioje dalyje pristatomi tik baziniai sprendinių akcentai, kurie bus išpildyti įgyvendinant 
Projektą. 

Esminis pagrindas sprendinių įgyvendinimui yra atitiks aukšto lygio tarptautiniams reikalavimas. Visi 
numatomi statybos, rekonstrukcijos darbai ir TNŽ įrengimas bus orientuotas į FIA Grade III lygio 
trasų44 standarto reikalavimus ir šių reikalavimų išpildymo galutinį rezultatą – atitinkamos licencijos 
gavimą po visiško sprendinių įgyvendinimo, kuris apims: 

- trasos dangos rekonstrukciją (remontą45 arba naujų ruožų statybą46), preliminariai planuojant 
33,6 tūkst. m2 (taikant 12,5 m pločio standartą) dangos atnaujinimo poreikį; 

- aikštelės varžybų ir treniruočių dalyviams, organizatoriams ir aptarnaujantiems asmenims 
(dalyvių aikštelės) įrengimą; 

- pastato, reikalingo administracinei, vadybinei ir medicininei funkcijai atlikti, statyba; 
- nuolatinių tribūnų įrengimas (esamos infrastruktūros rekonstrukcija); 
- pit-boksų (transporto priemonių techniniam aptarnavimui) statyba; 
- papildomos aikštelės automobilių bandymams įrengimas; 
- automobilių stovėjimo aikštelių rekonstrukcija (esamų plėtra arba naujų įrengimas); 
- lydinčiosios infrastruktūros (pravažiavimų, privažiavimų, pėsčiųjų takų ir stebėjimo zonų) 

įrengimas; 
- apšvietimo ir elektros inžinerinių tinklų ir sistemos įrengimas; 
- vandentiekio ir nuotekų sistemos įrengimas; 
- vidinės ir išorinės teritorijos dalies papildomas aptvėrimas. 

Svarbiausias numatomo kompleksinio AMS objekto infrastruktūros elementas yra pati trasos danga 
ir saugumo elementai, kurie turės atitikti aukščiausius standartus. Pvz., įrengiant kelių sluoksnių 
dangos trasą su visus reikalavimus atitinkančia aptarnavimo juosta (angl. pit-lane) bus privalu 
užtikrinti adekvačią drenavimo sistemą, iš abiejų trasos pusių turės būti suformuoti atitinkami 
kelkraščiai, ties visais posūkiais turės būti įrengti nauji apsauginiai aitvarai (pvz., vienpusiai 
metaliniai distanciniai iš trigubų valcuotų metalinių sijų ant metalinių statramsčių, atitinkantys 
aukščiau minėtus FIA Grade III standartus), įrengtos klampumo zonos (žvyro spąstai) ir atsparos 
blokai, pavojingiausiose vietose montuojamos padangų eilės, įdiegtos kt. sugeriančio (pvz., 
plastikiniai blokai), lėtinančio, stabdančio tipo (pvz., specialios tvoros) ir atitvarinės (pvz., atisivarai 
žiūrovams) saugos priemonės. 

 

                                                 
44 Skirtų automobiliams, kurių svorio ir galios santykis siekia nuo 2 iki 3 kg, tenkančių 1 arklio galiai 
45 Tuo atveju, jeigu esamas ruožas yra pakankamos kokybės ir nereikalauja rekonstrukcijos lygio intervencijos 
46 Tuo atveju, jeigu esamas ruožas / konfigūracija dėl savo savybių netenkina poreikių ir geresnis sprendimas būtų jų 
pakeitimas naujais 
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Tarptautinius standartus atitinkančio padangų surišimo schema 

 
6.2.1 pav. 

Duomenų šaltinis: Tarptautinė automobilių federacija  

Visi kiti elementai taip pat yra būtini ir jiems taikomi atitinkami reikalavimai. Pvz., projektuojama 
automobilių stovėjimo aikštelė (-ės) reikalinga ne tik dėl Statybos reglamentų reikalavimų ir FIA 
reikalavimų išpildymo, tačiau yra labai svarbus komponentas kuriamų paslaugų prieinamumo 
užtikrinimui. Galimybė pasistatyti automobilį yra svarus privalumas organizuojant renginius ir 
varžybas. Taip pat šis inžinerinis statinys padės sumažinti transporto spūstis aplinkinėje teritorijoje ir 
saugos aplinką nuo netvarkingai pastatų transporto priemonių. 

Privalu pabrėžti, kad atsižvelgiant į planuojamą Projekto įgyvendinimo pradžios laikotarpį ir 
pabaigos laikotarpį, kurios skiria 5 m. tarpsnis47, į galimus situacijos pokyčius, arba atsiradus 
šiandien nežinomoms aplinkybėms, pvz., nustačius anksčiau nežinotus infrastruktūros elementų 
bruožus, siūlomi sprendiniai, konkretus planuojamų sprendinių įgyvendinimo būdas ar forma gali 
būti keičiami, taip pat gali būti keičiami arba išplečiami konkretūs infrastruktūriniai sprendimai, 
galutiniams būnant formuojamiems parengiant papildomus arba atnaujinus atitinkamus techninius 
dokumentus (techninius projektus ir pan.), kuriuose bus detaliai įvertinta kiekvieno esamo ar 
planuojamo elemento (pastato, statinio, darbo) specifika ir konkretūs infrastruktūrinio įrengimo 
aspektai. 

Numatoma, kad šių TNŽ infrastruktūros atnaujinimo darbų dėka įgyvendinti sprendimai, leisiantys 
suderinti infrastruktūros atitiktį esminiams normatyviniams reikalavimams, naujus technologinius 
procesus, siekiant didesnės AMS ir susijusių paslaugų kokybės, prieinamumo, aprėpties ir vartotojų 
poreikių tenkinimo užtikrinimui. 

Taip pat Projekto rėmuose numatomi ir kiti būtini Projekto įgyvendinimui elementai: 

- Projektavimo ir inžinerinės paslaugos. Sprendiniams įgyvendinti būtinas jų formulavimas 
rengiant atitinkamus techninius dokumentus. Planuojama parengti naują techninį projektą, 
atlikti jo ekspertizę, taip pat užtikrinti pasirinktų sprendinių įgyvendinimą ir atitiktį 
reikalavimams įsigyjant šio projekto darbų  techninės priežiūros ir vykdymo architektūrinės 
priežiūros paslaugas. 

- Įrangos ir baldų įsigijimas ir diegimas (montavimas / pastatymas). Planuojama įsigyti ir įdiegti 
(sumontuoti arba pastatyti) kompleksinio AMS objekto funkcionavimui reikalingus baldus ir 6 
atskirų sričių mašinų, įrenginių ir įrangos komplektus, kurie turės atitikti techninius 
reikalavimus naudojamoms medžiagoms, tenkinti saugos ir kt. reikalavimus. Konkreti 

                                                 
47 žr. skyrių 8.2. Projekto įgyvendinimo trukmė, etapai 
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komplektų sudėtis bus pasirenkama įgyvendinant veiklas ir atsižvelgiant į infrastruktūrinius 
sprendimus, tačiau pačių kompleksų visuma yra aiški ir savo turiniu bei kompozicija privalės 
užtikrinti aukšto lygio kompleksinio AMS objekto veikimą laikantis aukštų saugumo ir AMS 
veiklos ir susijusių paslaugų teikimo standartų, todėl TNŽ funkcionuoti ir teikti adekvačios 
kokybės paslaugas numatomas: 

 reikalingos organizacinės (ryšio, kompiuterinės ir pan.) įrangos įsigijimas; 
 specializuotos varžybų pravedimo ir lenktynių kontrolės įrangos įsigijimas; 
 specialių infrastruktūros priežiūros įrenginių įsigijimas; 
 transporto priemonių, reikalingų objekto funkcionavimui įsigijimas; 
 boksų įrangos (diagnostikos, auto-mechanikos ir pan.) įsigijimas; 
 medicininės įrangos (defibriliatorių ir kt.) įsigijimas. 

TNŽ įrengimas ir aprūpinimas reikalinga įranga, įrenginiais, mašinomis, baldais ir priemonėmis yra 
suplanuotas atsižvelgiant į svarbius faktorius: 

- disponuojamų ir planuojamų sukurti statinių funkcionalumą, turinį, dydį ir struktūrą; 
- įrengiamų patalpų plotą; 
- planuojamus žmogiškuosius išteklius; 
- esamą ir planuojamą vartotojų / lankytojų skaičių, struktūrą bei specifinius poreikius; 
- paklausą atitinkamoms galimoms teikti paslaugoms; 
- planuojamų teikti paslaugų spektrą; 
- struktūros elementų tarpusavio santykį (pvz., kokios erdvės ir patalpos turi būti šalia (boksai ir 

dalyvių aikštelė)); 
- kitų panašių objektų patirtį. 

Kiekviena iš aukščiau išvardytų investicijų pozicijų yra būtina, kadangi kiekvienos jų rezultate 
atsiranda elementai, būtini kompleksinio AMS objekto veikimui, funkcionavimui ir patrauklumui 
vartotojams užtikrinimui. Šie elementai su būsimomis jų charakteristikomis yra būtini siekiant 
užtikrinti jų atitikimą aukšto lygio AMS objektams keliamiems reikalavimams. Tik atlikus šiuos 
darbus į TNŽ bus galima pritraukti daugiau profesionalių sportininkų ir mėgėjų, užtikrinti galimybę 
nuolat rengti aukšto lygio varžybas ir t.t. 

Toks kompleksinis sprendinių įgyvendinimas leistų TNŽ paversti šiuolaikiniu, pagrįstu aukštais 
tarptautiniais standartais ir užtikrinančiu saugų ir kokybišką sportinį potyrį AMS objektu:  

- dalyvavimo aukšto lygio varžybose; 
- treniruočių aukšto lygio infrastruktūroje; 
- dalyvavimo AMS ir susijusiose reginiuose; 
- laisvųjų važiavimų galimybių ; 
- pan. 

Į TNŽ infrastruktūros formavimo darbus ir veiklos užtikrinimui reikalingų mašinų, įrenginių, įrangos ir 
kt. prekių įsigijimą, kaip buvo nurodyta 4.3 skyriuje, planuojama investuoti 6.100.636,23 EUR.  

Tam, kad būtų pasiekti Projekto tikslas ir uždaviniai yra numatoma atlikti šias investicijų grupes:  

- pastatų ir statinių rekonstrukcijos ir statybos rangos darbai. Investicijų vertė – 5.287.651,91 
EUR48, iš kurių: 

 lenktynių trasos rekonstrukcijos ir statybos darbai - 3.595.200,00 EUR; 
 aikštelės dalyviams rekonstrukcijos ir statybos darbai - 79.200,00 EUR; 
 pastato administracinėms ir medicininėms funkcijoms statybos darbai - 129.954,00 

EUR; 
 boksų statybos darbai – 487.327,50 EUR; 
 tribūnų trasos rekonstrukcijos ir statybos darbai - 54.500,00 EUR 
 papildomos aikštelės važiavimams statybos darbai – 321.000,00 EUR; 
 lydinčios infrastruktūros statybos darbai – 52.800 EUR; 

                                                 
48 Paruošiamieji, žemės, ardymo ir susisiekimo sistemos darbai ir jų investicijos yra įtrauktos į susijusių statinių (pastatų) 
rekonstrukcijos (statybos) darbų investicijų vertes 



                                                                                                                                  LIETUVOS SPORTO CENTRAS 

ŽIEDINIŲ LENKTYNIŲ TRASOS „NEMUNO ŽIEDAS“ ATNAUJINIMAS 

Investicijų Projektas          85 

 stovėjimo aikštelių rekonstrukcijos ir statybos darbai – 52.800 EUR; 
 apšvietimo ir elektros infrastruktūros įrengimo darbai – 145.297,59 EUR; 
 vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimo darbai – 324.572,82 EUR; 
 teritorijos aptverimo darbai – 45.000,00 EUR. 

- projektavimas ir inžinerinės paslaugos. Investicijų vertė – 264.382,60 EUR49; 
- mašinų, įrenginių, įrangos ir baldų įsigijimas. Investicijų vertė – 271.000,00 EUR, iš kurių: 

 reikalingos organizacinės (ryšio, kompiuterinės ir pan.) įrangos įsigijimas - 10.000,00 
EUR; 

 specializuotos varžybų ir lenktynių kontrolės įrangos įsigijimas – 15.000,00 EUR; 
 specialių infrastruktūros priežiūros įrenginių įsigijimas – 69.000,00 EUR; 
 transporto priemonių, reikalingų objekto funkcionavimui įsigijimas – 57.000,00 EUR; 
 boksų įrangos (diagnostikos, auto-mechanikos ir pan.) įsigijimas – 100.000 EUR; 
 baldų įsigijimas – 10.000,00 EUR; 
 medicininės įrangos (defibriliatorių, DPVĮ ir kt.) įsigijimas – 20.000 EUR. 

Numatomų investicijų pasiskirstymas50 

 
6.2.2 pav. 

Duomenų šaltinis: Lietuvos sporto centras  

Taip pat vadovaujantis norminiais Lietuvos Respublikos reikalavimais tokiam darbų planavimui 
numatomas atitinkamas užsakovų rezervas, kuris vertinamas 277.601,73 EUR suma.   

Nepaisant to, kad Projekto investicijos apima daugybę skirtingų pozicijų, didžioji investicijų dalis 
numatoma būtent TNŽ trasos dangos įrengimui. Tai yra dėsninga,m atsižvelgiant į tai, kad būtent šis 
elementas yra viso kompleksinio AMS objekto kertinė dedamoji, kurios pagrindu vykdoma AMS 
veikla ir teikiamos susijusios paslaugos bei, svarbu pažymėti, dedamoji, kuri turi didžiausią įtaką 
saugumo užtikrinimo klausimui. 

Visos išlaidos nustatytos remiantis techninio projekto Žiedinių lenktynių trasos "Nemuno žiedas" 
rekonstravimas suvestiniais statybos kainų apskaičiavimais, pastarajame projekte nurodytais 
atliktinų darbų kiekiais, taip pat panašių projektų atskirų darbų įgyvendinimo sprendinių kainomis, 
UAB „Sistela“ Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamaisiais ekonominiais rodikliais 

                                                 
49 Iš jų: 37.013,6 EUR – darbų techninė priežiūra; 18.506,8 EUR – projekto vykdymo priežiūra;  18.506,8 EUR – 
ekspertizė, 190.355,47 EUR – techninio projekto parengimas. 
50 Investicijos, atspindėtos grafike, apima tik investicijas į ilgalaikį turą ir neintegruoja investicinių išlaidų projektavimo ir 
inžinerinėms paslaugoms bei numatomų užsakovų rezervų 

Lenktynių trasa Aikštelė dalyviams

Pastatai (admin. ir med. funckijoms) Boksai (techn. aptarnavimui)

Tribūnos Papildoma bandymų aikštelė

Lydinti infrastruktūra (pravažiavimai, pėsčiųjų takai) Stovėjimo aikštelės

Apšvietimo ir elektros infrastruktūra Vandentiekis ir nuotekos

Aptverimas Organizacinė įranga

Varžybų ir lenktynių kontrolės įranga Infrastruktūros Priežiūros įranga

Automobiliai Baldai

Boksų įranga Medicininė įranga



                                                                                                                                  LIETUVOS SPORTO CENTRAS 

ŽIEDINIŲ LENKTYNIŲ TRASOS „NEMUNO ŽIEDAS“ ATNAUJINIMAS 

Investicijų Projektas          86 

(taikytas skaičiuojant naujų pastatų kainą) bei kt. prielaidomis (pvz., rinkos subjektų viešai 
skelbiama informacija, ekspertų konsultacine informacija ir pan.). 

Projektas numatomas įgyvendinti VPSP būdu, todėl planuojama, kad visos investicinės išlaidos bus 
padengtos privataus subjekto panaudojant nuosavas (esant poreikiui - skolintas) lėšas 

Kadangi vienas svarbiausių šiuolaikinės visuomenės bruožų yra viešųjų paslaugų ir infrastruktūros 
prieinamumas visiems norintiems visuomenės nariams, prieinamumas yra pagrindinis bet kurios 
sporto ir laisvalaikio erdvės veiklos principas. Visuotinių žmogaus teisių deklaracijoje ir 1975 m. 
Jungtinių Tautų Organizacijos Neįgaliųjų teisių deklaracijoje įtvirtintos nuostatos, įtvirtinančios 
asmenų su fiziniais arba intelektiniais apribojimais teisę į lygų ir pilnavertį dalyvavimą visose 
visuomenės gyvenimo sferose, ir aptarnavimą, leisiantį jiems maksimaliai panaudoti savo galimybes 
ir gebėjimus  Bet kurio  sporto objekto funkcionavimas ir veikla yra tiesiogiai susijusi su socialine 
atsakomybe, o jų veikla gali būti traktuojama kaip optimali tik tuo atveju, jeigu kultūros paslaugos 
teikėjai sugebės įnešti apčiuopiamą indėlį gerinant gyvenimo aplinką ir sąlygas žmonėms su 
negalia, prisidedant prie jų socialinės ir ekonominės integracijos į visuomenę. Taigi siekiant šio 
principo išpildymo, formuojant kompleksinio AMS objekto  infrastruktūrą bus privalu atsižvelgti į jos 
pritaikymą žmonių su negalia poreikiams. Numatoma, kad žmonėms su negalia bus užtikrinta patogi 
prieiga prie aktualių zonų ir statinių (eliminavus erdvines kliūtis ir suformavus atitinkamus 
infrastruktūros elementus (pandusus, automatines duris, pakankamo ploto tualetus su specialiais 
santechnikos elementais)), lauko infrastruktūros elementai taip pat bus pritaikyti žmonių su negalia 
poreikiams: sumontuoti liečiamieji įspėjamieji paviršiai – reljefinės linijos ar kitos formos šaligatvio 
plytelės, esant poreikiui bus įrengtos reikalavimus atitinkančios nuovažos, įrengti skirtingo kontrasto 
taktiliniai paviršiai. 

Įvertinus planuojamų atlikti veiklų apimtį bei pobūdį, galima teigti, kad konkuruojantys produktai (kiti 
regione veikiantys AMS objektai) neturės jokių konkurencinių pranašumų lyginant su TNŽ. 

TNŽ pranašumo prieš kitus regiono AMS objektus elementai, pvz., atitiktis atitinkamo lygmens FIA 
reikalavimams garantuos tokio lygio vartotojų poreikio tenkinimą, kuris negalės būti užtikrintas 
jokiame kitame regiono AMS objekte neatlikus stambių rekonstrukcijos ir plėtros darbų (kurių 
tikimybė, savo ruožtu, ženkliai sumažės įgyvendinus Projektą, kadangi regione ekonomiškai 
netikslinga turėti 2 tokio lygio analogiškus stambius objektus). 

Įgyvendinus aukščiau aprašytus sprendinius bus išspręstos pagrindinės identifikuotos problemos, 
(planuojama suformuoti TNŽ infrastruktūra atitiks tikslinių grupių poreikius). TNŽ eksploatuojama 
nuo septinto praėjusio amžiaus dešimtmečio, todėl jo atnaujinimas sudarys visas prielaidas jam tapti 
vienu iš traukos centrų ne tik Kauno regiono, ar Šalies, bet ir tarptautiniu lygmeniu. 

Pasirinkti sprendiniai atspindi esmines sporto objektų plėtros kryptis, jų įgyvendinimas pakeis 
vykdomų AMS veiklų ir teikiamų paslaugų konjunktūrą dviem kertiniais aspektas: 

- kokybiškai, per du pjūvius: 

a) planuojamos teikti naujos paslaugos; 
b) jau teikiamų paslaugų kokybinio pagerėjimo. 

- kiekybiškai, per du pjūvius: 

a) esamos infrastruktūros potencialo plėtra (įveiklinimas); 
b) paslaugų teikimo apimties didėjimas. 

Vertinant ilgalaikę Projekto įgyvendinimo naudą galutiniams naudos gavėjams, t.y. visuomenei, 
reikia pažymėti, kad Projekto rezultatai prisidės prie svarbių Šalies problemų sprendimo: 

- adekvačios šiuolaikiniams poreikiams sporto infrastruktūros suformavimo; 
- viešosios infrastruktūros kokybės ir prieinamumo augimo; 
- sporto ir laisvalaikio praleidimo galimybių plėtros; 
- kt. 

Tokiu būdu Projektas teigiamai įtakos socialinę ir ekonominę plotmę. 
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7. Jautrumo ir rizikos analizė 

Rizikos ir jautrumo analizė atlikta pasirinktos alternatyvos Lenktynių trasos Nemuno žiedas 
rekonstrukcija ir lydinčios infrastruktūros suformavimas rodikliams. Kadangi pasirinktos alternatyvos 
finansinės grąžos rodikliai yra neigiami, pagrindinis dėmesys bus skiriamas įtakai, kurią nagrinėjami 
kintamieji turės socialiniam – ekonominiam poveikiui (EGDV ir EVGN).  

Jautrumo ir rizikos analizės tikslas – išryškinti svarbiausius veiksnius, kurie gali turėti įtakos Projekto 
vertei pinigine išraiška, bei patikrinti kiekvieno iš jų nuoseklių pasikeitimų įtaką. 

Jautrumo ir rizikos analizė parodo, kaip vienų ar kitų sąnaudų elementų nukrypimai paveikia 
analizuojamo Projekto rezultatus ir vertinimo kriterijus. Analizė atliekama keičiant pradines 
prielaidas ir stebint, kaip kinta grąžos rodikliai. Projektas traktuojamas kaip rizikingas, kai nedideli 
sąnaudų pokyčiai sąlygoja didelius kriterijų reikšmių pokyčius. 

Ekonominė - matematinė jautrumo analizės esmė ta, kad remiantis baziniu Projekto variantu 
apskaičiuojamas laukiamas kiekvieno kintamojo parametro veiksnio vidutinis nuokrypis bei Projekto 
rezultatai, įvertinant vieno kintamojo nuokrypio nuo bazinio varianto įtaką. Analizės rodiklių reikšmės 
parodo, kokia dalimi padidės Projekto rezultatų reikšmės, jeigu kintamasis parametras pasikeis 
atitinkamu vienetu. Atliekant analizę siekiama atlikti Projekto parametrų neigiamų pokyčių ribinių 
reikšmių apskaičiavimą, norint, įvertinti rėmus, kuriose Projektas išliktų patrauklus ir nustatyti ar 
pastarieji rėmai nėra pernelyg siauri, t.y. ar potencialus Projekto įgyvendinimo rizikos laipsnis nėra 
pernelyg aukštas. 

 

7.1. Rizikos veiksniai 

Šiame etape rizikai įtaką darantys (lemiantys) veiksniai sugrupuojami į vienarūšes grupes.  

Bendrieji kintamieji (bendrosios Projektui taikomo finansinio modelio prielaidos): 

- finansinė diskonto norma; 
- socialinė diskonto norma; 
- Projekto ataskaitinis laikotarpis. 

Tiesioginiai kintamieji (tiesioginės Projektui taikomo finansinio modelio prielaidos): 

- investicijų išlaidos; 
- reinvesticijos; 
- investicijų likutinė vertė; 
- veiklos išlaidos; 
- socialinis-ekonominis poveikis. 

 

7.2. Elastingumo analizė 

Elastingumo analizė parodo, kaip kiekvieno atskiro kintamojo pasikeitimas lemia Projekto rezultatus.  

Atliktos skaičiuojamosios elastingumo analizės rezultatai pateikiami lentelėje žemiau.  

Elastingumo analizės dėka nustatyta, kokią įtaką analizės rezultatams turi kontroliuojamas 
nagrinėjamų parametrų kitimas. Analizė atliekama leidžiant Projekto kintamiesiems kisti nustatytu 
procentinės dalies pokyčiu, tuo pačiu stebint pokyčio įtaką finansinių ir ekonominių rodiklių 
pokyčiams. Vienu metu turėtų kisti vienas kintamasis, o kiti parametrai likti pastovūs. Įvertinus kitimo 
įtaką, rekomenduojama „kritiniams“ priskirti tuos kintamuosius, kurių esant 1 proc. vertės pokyčiui 
(teigiamam arba neigiamam) atitinkamai daugiau nei 1 proc. pakinta vienas iš analizės rezultatų. 



Elastingumo analizės rezultatai 

 

 
7.2.1 lentelė 

Duomenų šaltinis: Lietuvos sporto centras

Pasirinktas kintamasis bei pokytis -25% -20% -15% -10% -5% -3% -1% 0% 1% 3% 5% 10% 15% 20% 25%

- Projekto ataskaitinis laikotarpis -54,58% -44,91% -35,40% -26,18% -17,23% -17,23% - - - - - - - - -

- Finansinė diskonto norma - - - - - - - - - - - - - - -

- Socialinė diskonto norma 28,48% 22,35% 16,44% 10,75% 5,28% 3,14% 1,04% - -1,03% -3,07% -5,08% -9,98% -14,70% -19,25% -23,64%

A.1. Žemė - - - - - - - - - - - - - - -

A.2. Nekilnojamasis turtas - - - - - - - - - - - - - - -

A.3. Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai 31,34% 25,07% 18,80% 12,54% 6,27% 3,76% 1,25% - -1,25% -3,76% -6,27% -12,54% -18,80% -25,07% -31,34%

A.4. Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas 1,51% 1,21% 0,90% 0,60% 0,30% 0,18% 0,06% - -0,06% -0,18% -0,30% -0,60% -0,90% -1,21% -1,51%

A.5.

Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį 

turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos
1,62% 1,30% 0,97% 0,65% 0,32% 0,19% 0,06% - -0,06% -0,19% -0,32% -0,65% -0,97% -1,30% -1,62%

A.6. Projekto administravimas ir vykdymas - - - - - - - - - - - - - - -

A.7. Kitos paslaugos ir išlaidos - - - - - - - - - - - - - - -

A.8. Reinvesticijos 0,88% 0,70% 0,53% 0,35% 0,18% 0,11% 0,04% - -0,04% -0,11% -0,18% -0,35% -0,53% -0,70% -0,88%

B. Investicijų likutinė vertė -2,09% -1,67% -1,25% -0,84% -0,42% -0,25% -0,08% - 0,08% 0,25% 0,42% 0,84% 1,25% 1,67% 2,09%

C.1. Prekių pardavimo pajamos - - - - - - - - - - - - - - -

C.2. Paslaugų suteikimo pajamos - - - - - - - - - - - - - - -

C.3. Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos - - - - - - - - - - - - - - -

D.1.1. Žaliavos - - - - - - - - - - - - - - -

D.1.2. Darbo užmokesčio išlaidos 23,57% 18,86% 14,14% 9,43% 4,71% 2,83% 0,94% - -0,94% -2,83% -4,71% -9,43% -14,14% -18,86% -23,57%

D.1.3. Elektros energijos išlaidos 2,05% 1,64% 1,23% 0,82% 0,41% 0,25% 0,08% - -0,08% -0,25% -0,41% -0,82% -1,23% -1,64% -2,05%

D.1.4. Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos 0,28% 0,22% 0,17% 0,11% 0,06% 0,03% 0,01% - -0,01% -0,03% -0,06% -0,11% -0,17% -0,22% -0,28%

D.1.5. Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos 1,38% 1,10% 0,83% 0,55% 0,28% 0,17% 0,06% - -0,06% -0,17% -0,28% -0,55% -0,83% -1,10% -1,38%

D.1.6. Kitos išlaidos 4,58% 3,67% 2,75% 1,83% 0,92% 0,55% 0,18% - -0,18% -0,55% -0,92% -1,83% -2,75% -3,67% -4,58%

D.2. Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos - - - - - - - - - - - - - - -

H.1.1. bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška -90,12% -72,10% -54,07% -36,05% -18,02% -10,81% -3,60% - 3,60% 10,81% 18,02% 36,05% 54,07% 72,10% 90,12%

Įtaka pasirinktos alternatyvos EGDV

Pasirinktas kintamasis bei pokytis -25% -20% -15% -10% -5% -3% -1% 0% 1% 3% 5% 10% 15% 20% 25%

- Projekto ataskaitinis laikotarpis -20,65% -15,43% -11,20% -7,64% -4,69% -4,69% - - - - - - - - -

- Finansinė diskonto norma - - - - - - - - - - - - - - -

- Socialinė diskonto norma - - - - - - - - - - - - - - -

A.1. Žemė - - - - - - - - - - - - - - -

A.2. Nekilnojamasis turtas - - - - - - - - - - - - - - -

A.3. Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai 38,50% 29,27% 20,95% 13,39% 6,43% 3,78% 1,29% - -1,21% -3,63% -5,90% -11,42% -16,57% -21,33% -25,87%

A.4. Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas 1,44% 1,13% 0,83% 0,61% 0,30% 0,15% 0,08% - -0,08% -0,15% -0,30% -0,53% -0,83% -1,13% -1,36%

A.5.

Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį 

turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos
1,74% 1,36% 1,06% 0,68% 0,38% 0,23% 0,08% - -0,08% -0,23% -0,30% -0,68% -0,98% -1,36% -1,66%

A.6. Projekto administravimas ir vykdymas - - - - - - - - - - - - - - -

A.7. Kitos paslaugos ir išlaidos - - - - - - - - - - - - - - -

A.8. Reinvesticijos 0,38% 0,30% 0,23% 0,15% 0,08% 0,08% - - - - -0,08% -0,15% -0,23% -0,30% -0,38%

B. Investicijų likutinė vertė -0,53% -0,45% -0,30% -0,23% -0,08% -0,08% - - - 0,08% 0,15% 0,23% 0,30% 0,45% 0,53%

C.1. Prekių pardavimo pajamos - - - - - - - - - - - - - - -

C.2. Paslaugų suteikimo pajamos - - - - - - - - - - - - - - -

C.3. Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos - - - - - - - - - - - - - - -

D.1.1. Žaliavos - - - - - - - - - - - - - - -

D.1.2. Darbo užmokesčio išlaidos 11,42% 9,23% 6,96% 4,69% 2,34% 1,44% 0,45% - -0,45% -1,44% -2,34% -4,77% -7,26% -9,76% -12,25%

D.1.3. Elektros energijos išlaidos 1,06% 0,83% 0,61% 0,45% 0,23% 0,15% 0,08% - - -0,08% -0,23% -0,38% -0,61% -0,83% -0,98%

D.1.4. Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos 0,15% 0,15% 0,08% 0,08% 0,08% - - - - - - -0,08% -0,08% -0,08% -0,15%

D.1.5. Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos 0,68% 0,53% 0,45% 0,30% 0,15% 0,08% 0,08% - - -0,08% -0,15% -0,23% -0,38% -0,53% -0,68%

D.1.6. Kitos išlaidos 2,27% 1,82% 1,36% 0,91% 0,45% 0,30% 0,08% - -0,08% -0,23% -0,45% -0,91% -1,36% -1,82% -2,27%

D.2. Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos - - - - - - - - - - - - - - -

H.1.1. bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška -55,14% -43,04% -31,54% -20,57% -10,06% -5,98% -1,97% - 1,97% 5,90% 9,83% 19,29% 28,59% 37,67% 46,52%

Įtaka pasirinktos alternatyvos EVGN



Kadangi Projekte nėra didelio specifinių kintamųjų skaičiaus kokybinė elastingumo analizė nėra 
atliekama.  

 

7.3. Kritinių kintamųjų pasirinkimas 

Atliekant jautrumo analizę nustatomi jautrūs arba kritiniai faktoriai, kurie gali turėti didžiausios įtakos 
Projekto rezultatams bei lemti Projekto sėkmę ar nesėkmę. Remiantis aukščiau minėta metodika, 
atliekant Projekto jautrumo analizę ieškoma tokių Projekto faktorių, kurių 1 proc. pasikeitimas 
(teigiamas arba neigiamas) lemia didesnį nei 1 proc. FGDV investicijoms pasikeitimą. Daroma 
prielaida, kad tie faktoriai, kurie lemia didesnį nei nurodyta pasikeitimą yra traktuojami, kaip jautrūs ir 
turintys lemiamos įtakos Projekto finansinių rodiklių reikšmėms, o tuo pačiu ir visam projektui. 
Projekto jautrumo analizės metu identifikavus projekto jautrius faktorius jie toliau turėtų būti 
nagrinėjami rizikos analizėje, kurioje būtų vertinama jų pasireiškimo tikimybė. 

Projekto jautrumo analizė atliekama paeiliui keičiant pagrindinių Projekto eilučių: Projekto investicijų, 
reinvesticijų, skirtingų pajamų, sąnaudų kategorijų ir tolimesnių pozicijų reikšmes, jas didinant 1 
proc. bei vertinant Projekto analizės rodiklių reikšmių pasikeitimą. Analizė leido identifikuoti 5 
kritinius faktorius (Projekto jautrumo analizės rezultatai pateikiami lentelėje žemiau): socialinė 
diskonto norma, statybos ir rekonstrukcijos darbų vertė, darbo užmokesčio išlaidos, paslaugų 
teikimo pajamos ir socialinio-ekonominio poveikio komponentas (pasiryžimas susimokėti už 
apsilankymą kultūros (kompleksiniame AMS) objekte).  



Projekto kritiniai faktoriai 

 
7.3.1 lentelė 

Duomenų šaltinis: Lietuvos sporto centras 
 

Pasirinktas kintamasis bei pokytis (GDV) (realiai) FGDV(I) FVGN(I) EGDV EVGN

Sąnaudų 

efektyvumo

/veiksming

umo 

rodiklis

Kritinis 

kintamasis

Lūžio 

taškai 

(GDV)

Lūžio 

taškai (% 

nuo plano)

- Projekto ataskaitinis laikotarpis - - - -

- Finansinė diskonto norma - - - -

- Socialinė diskonto norma - - + Taip - -

A.1. Žemė 0 0 - -

A.2. Nekilnojamasis turtas 0 0 - -

A.3. Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai 5.100.178 5.565.254 + + Taip 9.168.456 80%

A.4. Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas 243.438 271.000 4.282.051 1659%

A.5.

Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį 

turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos
250.159 264.383 4.108.971 1543%

A.6. Projekto administravimas ir vykdymas 0 0 - -

A.7. Kitos paslaugos ir išlaidos 0 0 - -

A.8. Reinvesticijos 158.132 271.000 4.670.132 2853%

B. Investicijų likutinė vertė 357.851 784.095 -3.925.890 -1197%

C.1. Prekių pardavimo pajamos 0 0 - -

C.2. Paslaugų suteikimo pajamos 4.402.344 7.458.317 + Taip - -

C.3. Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos 0 0 - -

D.1.1. Žaliavos 0 0 - -

D.1.2. Darbo užmokesčio išlaidos 4.031.292 6.629.286 + Taip 8.306.650 106%

D.1.3. Elektros energijos išlaidos 328.795 540.689 4.340.714 1220%

D.1.4. Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos 45.110 74.181 4.110.420 9012%

D.1.5. Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos 261.198 429.529 4.995.172 1812%

D.1.6. Kitos išlaidos 729.851 1.200.209 4.709.610 545%

D.2. Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos 435.253 499.361 - -

H.1.1. bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška 12.752.173 22.269.732 + + Taip 9.214.609 -28%

Rodiklis kritinio kintamojo įvertinimui



7.4. Scenarijų analizė 

Scenarijų analizėje nagrinėjama riziką veikiančių kritinių kintamųjų bendra įtaka pagrindiniams SNA 
rodikliams. Variantų (scenarijų) analizė parodo, kaip vienų ar kitų prielaidų nukrypimai paveikia 
Projekto rezultatus ir vertinimo kriterijus.  

Be jau išsamiai išanalizuoto realaus Projekto įgyvendinimo varianto, analizė atliekama esant 
tariamai pesimistinei ir tariamai optimistinei įvykių klostymosi eigai bei jų tarpiniams variantams. 
Optimistinės ir pesimistinės reikšmės leidžia modeliuoti Projekto rezultatus, tokiu būdu įvertinant 
bendrą Projekto rizikingumą. Projekto finansiniai ir ekonominiai rezultatai išskaičiuojami kiekvienam 
rizikos veiksnių deriniui.  

Projekto variantų analizės, atliktos pagal Metodikoje pasiūlytas prielaidos. Kiekvienu atveju 
atliekamas vienkartinis visų nagrinėjamų parametrų pokytis, priskirtas vienam iš variantų, ir 
vertinama, kokią įtaką tai turės rezultatams. 

Žemiau esančioje lentelėje pateikiami apibendrinti scenarijų analizės duomenys: Kritinių kintamųjų 
reikšmės bei pagrindinių Projekto ekonominių rodiklių reikšmės. 

Apibendrinti scenarijų analizės duomenys 

 
7.4.1 lentelė 

Duomenų šaltinis: Lietuvos sporto centras 

Gauti scenarijų analizės rodikliai rodo, kad Projekto įgyvendinimas socialiniu – ekonominiu požiūriu 
yra atsiperkantis net ir pesimistinio scenarijaus atveju. Tuo tarpu finansiniu atžvilgiu Projektas 
neatsipirktų net ir optimistinio scenarijaus atveju, kas grindžia socialinės – ekonominės naudos 
pasiekimo rinkos finansavimo sąlygomis net ir teorinį neįmanomumą. 

 

7.5. Kintamųjų tikimybių nustatymas 

Atliekant jautrumo ir scenarijų analizę, nėra atsižvelgiama į tikimybę, kad kintamasis tam tikra 
apimtimi gali paveikti Projekto rodiklius tikrovėje. Kitaip tariant, kintamojo reikšmės keitimas 
sąlyginiu procentiniu dydžiu nereiškia, kad kintamasis pasikeis būtent tokiu dydžiu.  

Dėl šios priežasties kiekvienam kintamajam nustatomas tikimybių skirstinys, tai yra galimų 
kintamojo reikšmių ir kiekvienos reikšmės tikimybės sąrašas. Pasirinktoje alternatyvoje Lenktynių 
trasos Nemuno žiedas rekonstrukcija ir lydinčios infrastruktūros suformavimas nurodytos kintamųjų 
reikšmės laikomos labiausiai tikėtinomis kintamųjų reikšmėmis.  

Skaičiavimuose naudojami ekspertų atlikto tyrimo metu nustatyti kiekvienam kintamajam labiausiai 
tikėtini tikimybių skirstiniai ir jų parametrai. 

 

7.6. Rizikos priimtinumo analizė 

Konkrečių kintamųjų procentinių pokyčių poveikio Projekto rodikliams vertinimas nesuteikia 
informacijos apie tikimybę, dėl kurios tas pokytis gali atsirasti. Ši tikimybė įvertinama rizikos analizės 
metu. Kritiniams kintamiesiems priskiriant tikimybės įvertį (Sąnaudų ir naudos analizės parengtoje 
skaičiuoklėje kiekvienam tiesioginiam kintamajam rizikos įverčiai apskaičiuojami automatiškai), 
įvertinama finansinių ir ekonominių veiklos rodiklių tikimybė. Šiam tikslui naudojamas Monte Carlo 
simuliacijų metodas. Pagal šį statistinį pasiskirstymo metodą pakartotinai imamos atsitiktinės kritinių 
kintamųjų reikšmės iš apibrėžto intervalo ir apskaičiuojamos Projekto sąnaudų ir naudos analizės 

Scenarijaus pavadinimas /

Finansinis (ekonominis) rodiklis ir jo reikšmė
Pesimistinis

Mažiau 

pesimistinis
Realus

Mažiau 

optimistinis
Optimistinis

Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I) -10.365.045 -7.978.793 -6.387.958 -4.797.125 -2.410.872

Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I) Nėra reikšmės -22,78% -13,96% -8,29% -1,87%

Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I) -15,83% -11,75% -9,30% -5,91% -0,57%

Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV 1.086.151 2.556.998 3.537.562 4.518.127 5.988.974

Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN 7,30% 10,68% 13,22% 16,09% 21,36%
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rodiklių reikšmės. Kartojant šį procesą (nagrinėjamam projekte – penkis šimtus kartų), sudaromas 
sąnaudų ir naudos analizės rodiklių rezultatų tikimybių pasiskirstymas.  

Panaudojant Monte Carlo simuliacijos metodą: 

- panaudojant kiekvienam parametrui tikimybės paskirstymo funkcijas bei 2.000 sugeneruotų 
atsitiktinių reikšmių nuo 0 iki 1 modeliavimui nustatytas tūkstantį kiekvieno parametro reikšmių 
(apibrėžto intervalo rėmuose); tokiu būdu gaunamas vienas tūkstantis trijų parametrų 
kombinacijų; 

- praktiškai tai reiškia, kad trys analizuojami veiksniai vienu metu įgyja po vieną reikšmę iš 
intervalo, kurio ribose jiems leista varijuoti, toliau pasitikrinama, kokią įtaką tai turės 
rezultatams; 

- kiekvienai parametrų kombinacijai apskaičiuota atitinkamos finansinių ir ekonominių rodiklių 
reikšmės; 

- sudaromas gautų rodiklių reikšmių tikimybinius pasiskirstymus, nustatant rizikos analizės 
statistinius parametrus. 

Žemiau pateiktuose grafikuose parodoma, kiek kartų (iš 2.000 simuliacijų) aktualių rodiklių reikšmės 
pateko į nurodytus intervalus. 

Pažymėtina, kad tai nėra scenarijų analizė, rezultatai šiame analizės etape nėra lyginami su 
pagrindiniu scenarijumi; šio etapo tikslas yra įvertinti Projekto bendrą rizikingumo lygį. 

FGDV(I) rodiklio reikšmių tikėtinas pasiskirstymas 

 
7.6.1 pav. 

Duomenų šaltinis: Lietuvos sporto centras 
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FVGN(I) rodiklio reikšmių tikėtinas pasiskirstymas 

 
7.6.2 pav. 

Duomenų šaltinis: Lietuvos sporto centras 

EGDV rodiklio reikšmių tikėtinas pasiskirstymas 

 
7.6.3 pav. 

Duomenų šaltinis: Lietuvos sporto centras 
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EVGN rodiklio reikšmių kaupiamoji tikimybių kreivė 

 
7.6.4 pav. 

Duomenų šaltinis: Lietuvos sporto centras 

Projekto sąnaudų ir naudos analizės rodikliai apskaičiuojami vertinant geriausią, labiausiai tikėtiną 
įvertį. Tačiau pagrindinis kriterijus Projekto tinkamumą lemiančioms vertėms nustatyti yra tikėtina šių 
rodiklių vertė.  

Rodiklių vertės skaičiavimai grindžiami ją veikiančiu tikimybių pasiskirstymu. Svertinio vidurkio 
rezultatas gaunamas sudauginus vidutines tikėtinas Projekto rezultatų reikšmes ir susijusias tų 
reikšmių tikimybes.  

Labiausiai tikėtinos projekto indikatorių vertės pateikiamos lentelėje žemiau 

Labiausiai tikėtinos Projekto rodiklių vertės  

 
7.6.1 lentelė 

Duomenų šaltinis: Lietuvos sporto centras 

Kaip matyti, labiausiai tikėtina Projekto EVGN reikšmė yra teigiama ir daugiau nei 10 kartų viršija 
ribinę socialinę diskonto normą, o tikimybė, kad Projektas bus nenaudingas socialiniu – ekonominiu 
požiūriu yra minimali (faktiškai apskaičiuota labiausiai tikėtina EGDV siekia beveik 2,1 mln. EUR).  

Atsižvelgiant į tai, konstatuotina kad Projekto rizika yra priimtina. 

Pažymėtina, kad rizikos priimtinumo vertinimas yra gana subjektyvus dalykas. Objektyviai vertinant, 
rezultatų apibendrinimas leidžia daryti išvadą, kad Projekto ekonominė socialinė nauda bus gauta 
visais atvejais, net susiklosčius blogiausioms aplinkybėms EGDV ir EVGN parametrai išlieka 
teigiami.  
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Rodiklis
Nurodykite pageidaujamą (minimaliai 

priimtiną) rodiklio reikšmę

Tikimybė, kad Jūsų 

nurodyta reikšmė 

bus pasiekta

Labiausiai tikėtina 

rodiklio reikšmė

FGDV(I) 1 0,0% -7.994.162 

FVGN(I) 4,0% 0,0% -10,4%

EGDV 1 57,8% 2.087.582

EVGN 5,1% 64,9% 9,8%
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Tačiau negalima teigti, kad rizikos analizė gali pilnai pagrįsti Projekto tinkamumą įgyvendinimu – ji 
pati pagrįsta tikimybiniais dėsniais, todėl visada išlieka tikimybė, kad realybėje įvykiai susiklostys 
kitaip ir tikėtina nauda nebus gauta. Vis dėlto pagrindiniu kriterijumi galima laikyti teigiamos 
ekonominės naudos užtikrinimo reikalavimą, kuris yra įvykdytas. Atsižvelgiant į tai, rizikos lygis 
laikytinas priimtinu ir Projektas gali būti įgyvendintas. 

 

7.7. Rizikų vertinimas 

Projekto socialinė ir ekonominė analizė leido išskirti esmines rizikų grupes, potencialiai darančias 
reikšmingą įtaką Projekto įgyvendinimui. 

Rizikos grupės ir jų finansinė vertė 

 

7.7.1 lentelė 

Duomenų šaltinis: Lietuvos sporto centras 

Didžiausią riziką sudaro didžiausia vertę pasižymintys analizės komponentai: teikiamų paslaugų 
kokybės ir atitikties reikalavimams aspektai, rangos darbų vertės galimi pokyčiai, paslaugų 
paklausos rinkoje pagrįstumas. 

Visgi privalu pažymėti, kad net ir pasireiškiant nustatytoms rizikos, Projekto finansinių ir ekonominių 
rodiklių reikšmės prastėja, tačiau pastarųjų rodiklių reikšmės išlieka teigiamos. 

Tikėtinos ekonominių rodiklių reikšmės įvertinus riziką 

 

7.7.2 lentelė 

Duomenų šaltinis: Lietuvos sporto centras 

Žemiau pateiktas konkrečių Projekto rizikų aprašymas, naudojant Metodikoje patvirtintą klasifikaciją, 
taip pat rizikų pasireiškimo periodas bei veiksnys, kuriam rizika turi įtakos. 

Rizikų grupės pavadinimas
Rizikų finansinė

diskontuota vertė

1. Projektavimo rizika
77.135

2. Rangos darbų rizika
1.759.668

3. Įsigyjamos (pagaminamos) įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto rizika
43.421

4. Įsigyjamų Paslaugų rizika
0

5. Finansavimo prieinamumo rizika
143.276

6. Teikiamų Paslaugų rizika

1.776.334

7. Paklausos rinkoje rizika
1.154.296

8. Turto likutinės vertės rizika
163.585

281.340

5,58%

1,02

Ekonominiai rodikliai (įvertinus riziką)

Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV

Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN

Ekonominės naudos ir išlaidų santykis - ENIS



Projekto rizikų aprašymas 

 RIZIKŲ GURPĖ RIZIKOS PASIREIŠKIMO APRAŠYMAS 
Pasireiškimo 

periodas 
Įtakojamas 
veiksnys 

1. Projektavimo (planavimo) kokybės rizika 

1.1. Projektavimo klaidos 

Ši rizika yra susijusi su techninio projektų parengimu.  
Nepaisant to, kad nuolat vykdomi atitinkami projektavimo darbai, egzistuoja projektavimo 
klaidų rizika. Ši rizika gali pasireikšti projekto ekspertizės metu, nustačius galimus trūkumus, 
arba vėliau (pradėjus įgyvendinti, įgyvendinant arba pabaigus įgyvendinti projektą). Statybos 
metu klaidos gali pasireikšti statybos proceso sutrikdymu (esminė projektavimo klaida, dėl 
kurios neįmanoma įgyvendinti pasirinkto konstruktyvaus sprendimo), o projekto įgyvendinimo 
pabaigoje – sukurtosios infrastruktūros netinkamumu ar nepakankamu pritaikomumu 
paslaugoms teikti. Projektavimo klaidų rizika pailgina projektavimo laikotarpį ir padidina 
Projekto kaštus. 

Projektavimo ir 
produktų 
gamybos bei 
darbų atlikimo 
periodas (1-5 m.) 

Visos 
investicijų 
sąnaudos 

1.2. 

Techninės specifikacijos 
netikslumai ar projektinės 
dokumentacijos neatitiktis 
Projekto tikslams 

Ši rizika susijusi su ilgalaikiais projekto tikslais. Atsiradus šiai rizikai gali išaugti Projekto kaštai.  

Produktų 
gamybos ir darbų 
atlikimo periodas 
(1-5 m.) 

Produktų ir 
darbų 
sąnaudos 

1.3. Investicijų vertės išaugimas 
Investicijų vertė, suplanuota ir skaičiuojama kaip integrali techninių sprendinių suformulavimo 
dalis Projekto pradžioje, įgyvendinant projektą gali būti didesnė nei numatyta išankstiniuose 
skaičiavimuose 

Projekto 
planavimo ir 
veiklų atlikimo 
periodas (1 m.) 

Visos 
investicijų 
sąnaudos 

2. Atliekamų darbų ir įsigyjamų produktų kokybės rizika 

2.1. 
Vėlavimas pateikti atlikti 
darbus, pagaminti ir pristatyti 
produktus  

Ši rizika neapima projektavimo klaidų, prekių ir rangos darbų neatitikties normatyviniams 
reikalavimams ir nustatytiems standartams rizikų. 
Rangos darbai ir produktų tiekimas gali vėluoti tiek dėl subjektyvių (rangovų, tiekėjų darbo 
kokybės), tiek dėl objektyvių išorinių priežasčių, pvz., sezoniškumo neigiamos įtakos, išorinės 
aplinkos veiksnių ar neatliktų parengiamųjų darbų.  
Dėl darbų vėlavimų, produktų pagaminimo ir pristatymo vėlavimų išaugtų Projekto sąnaudos ir 
pailgėtų įgyvendinimo terminai. Rangovai, tiekėjai gali neįvertinti produkto ar darbų 
sudėtingumo, netiksliai numatyti išlaidas, reikalingas medžiagoms, mechanizmams įsigyti ar 
darbo sąnaudoms apmokėti. 

Darbų atlikimo ir 
produktų 
gamybos 
periodas (1-5 m.) 

Produktų ir 
darbų 
sąnaudos 
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 RIZIKŲ GURPĖ RIZIKOS PASIREIŠKIMO APRAŠYMAS 
Pasireiškimo 

periodas 
Įtakojamas 
veiksnys 

2.2. 
Darbų ir produktų neatitiktis 
normatyviniams reikalavimams 
ir nustatytiems standartams 

Ši rizika yra susijusi su specifinių saugumo, higienos normų bei kitų reikalavimų įrangai, 
statiniams, patalpoms, pastatams, teritorijai taikymu atliekant darbus, montuojant atitinkamus 
baldus ir įrangą. Ši rizika, skirtingai nei projektavimo klaidų rizika, yra susijusi su jau parengtų 
sprendimų įgyvendinimu. 
Priimant produktus ir atliktus darbus, priimantieji ar priežiūros darbuotojai gali nustatyti, kad 
nesilaikoma minėtų reikalavimų, technologinių principų, produktai ar darbai neatitinka taikomų 
standartų. Taip pat galimas neatitikties nustatymas Projekto pabaigoje, kai rangovui baigus 
vykdyti darbus, objektą reikia priduoti valstybinei nuolatinei statybos komisijai, arba įrengus 
objektą ir atliekant homologacijos procedūras. 
Pasireiškus šioms rizikoms, gali tekti koreguoti projektavimo dokumentus, gaminti papildomus 
produktus, atlikti papildomus rangos darbus, o tai gali padidinti Projekto kaštus ir prailginti 
darbų įvykdymo, prekių montavimo ir, atitinkamai, Projekto įgyvendinimo terminus. 

Darbų atlikimo ir 
produktų 
gamybos 
periodas (1-5 m.) 

Produktų ir 
darbų 
sąnaudos 

2.3. 
Darbų ir produktų sąnaudų 
padidėjimas 

Ši rizika pasireiškia dėl rangos bei produktų gamybos resursų (medžiagų, mechanizmų, darbo 
jėgos) pabrangimo darbų atlikimo arba produktų gamybos metu. Priežastys gali būti įvairios – 
išaugęs medžiagų, žaliavų ir darbo jėgos poreikis rinkoje, netinkamai įvertinti medžiagų tiekėjų 
pajėgumai ir kt. Gamybos ar darbų sąnaudos gali padidėti ir vykstant Projekto veikloms, jei bus 
nuspręsta keisti projektinius sprendinius ar naudojamas technologijas.  
Įvykus šiems rizikos įvykiams, padidėja Projekto kaštai. 
Be to, rangos darbų vykdymo metu gali atsirasti papildomų nenumatytų išlaidų. Svarbu 
pastebėti, kad ši rizika neapima infliacijos rizikos. 

Darbų atlikimo ir 
produktų 
gamybos 
periodas (1-5 m.) 

Produktų ir 
darbų 
sąnaudos 

2.4. 
Keliami specialieji reikalavimai 
turtui 

Ši rizika būdinga Projekto sričiai (sporto infrastruktūrai), kurioje šalia visiems panašiems 
Projektams privalomų teisės aktų reikalavimų taikomi papildomi (specialieji) konkrečios sporto 
srities saugumo reikalavimai, todėl ši rizika dėsningai susijusi su statiniais, priskirtinais sporto 
statinių kategorijai. 
Neatitinkant specialiųjų reikalavimų, gali iškilti poreikis papildomoms investicijoms, padidėti 
infrastruktūros naudojimo rizika, sumažėti saugumas. 

Projektavimo ir 
produktų 
gamybos bei 
darbų atlikimo 
periodas (1-5 m.) 

Visos 
investicijų 
sąnaudos 

2.5. 
Įsigyjamų produktų ir atliekamų 
darbų į kokybės rizika 

Tiekėjai gali patiekti nekokybiškus produktus, rangovai nekokybiškai atlikti darbus, tad Projekto 
metu sukurta infrastruktūra gali būti nekokybiška ir lemti dideles veiklos išlaidas priežiūrai arba 
greitesnių reinvesticijų poreikį.  
Kokybė dažniausiai neužtikrinta dėl vidinių priežasčių: žemesnė nei būtina rangovo / tiekėjo 
kompetencija ir patirtis, techninių sprendimų sudėtingumas ir pan.  
Didelės apimties projektuose taip pat dažnai iškyla subrangos / subtiekimo paslaugų poreikis. 
Projekto rangovui / tiekėjui, neturinčiam pakankamai kompetencijų atskirose specifinėse 
srityse, ar dėl kitų su pačiais subrangovais / subtiekėjais susijusių priežasčių, didelio skaičiaus 
smulkių subrangovų / subtiekėju kontrolė gali būti sudėtinga ir naudoti papildomus laiko 
resursus ir administracinius išteklius, todėl paties rangovo / tiekėjo kokybės valdymo kaštų 

Eksploatacijos 
periodas (3-20 
metai)  

Visos 
veiklos 
sąnaudos  
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 RIZIKŲ GURPĖ RIZIKOS PASIREIŠKIMO APRAŠYMAS 
Pasireiškimo 

periodas 
Įtakojamas 
veiksnys 

minimizavimo sprendimai tam tikrais atvejais lemia Projekto nesėkmę.  

2.6. 

Naujų technologijų atsiradimas 
ar naujų technologijų 
panaudojimas projektui 
įgyvendinti 

Rizika gali pasireikšti projektavimo, įrangos įsigijimo ir darbų atlikimo metu. Pvz., Projekto 
įgyvendinimo metu rinkai pateikiamos naujos sistemos, pasižyminčios geresnėmis techninėmis 
charakteristikomis, arba įranga, kurios funkcinės savybės gėriaus tinka projekto tikslams.  
Šios rizikos atsiradimas padidintų Projekto sąnaudas. 

Darbų atlikimo ir 
produktų 
gamybos 
periodas (1-5 m.) 

Produktų ir 
darbų 
sąnaudos 

3. Rinkai pateikiamų produktų (paslaugų / prekių tinkamumo rizika)  

3.1. 
Paslaugų neatitikimas 
privalomiems reikalavimams 
(saugumo, higienos ir kt.) 

Ši rizika susijusi su higienos, saugumo, sanitarijos ir kitų normų laikymusi teikiant paslaugas.  
Rizikos veiksnys dažnai pasireiškia ne iš karto pradėjus eksploatuoti sutvarkytą infrastruktūrą, 
bet per projekto ataskaitinį laikotarpį, kai modernizuota infrastruktūra bus naudojama. 
Šių reikalavimų nevykdymas gali padidinti veiklos ar papildomų investicijų sąnaudas. 

Eksploatacijos 
periodas (3 -20 
metai)  

Visos 
veiklos 
sąnaudos  

3.2. 
Teikiamoms paslaugoms 
keliami specialieji reikalavimai 

Ši rizika suprantama, kaip galimas paslaugos teikėjo negebėjimas suteikti nustatytų kokybinių 
(pirmiausia - saugumo) reikalavimų paslaugoms, numatytas Projekte.  
Ši rizika sąlygoja papildomas paslaugų teikimo sąnaudas. 

Eksploatacijos 
periodas (3 -20 
metai) 

Visos 
veiklos 
sąnaudos  

3.3. 
Paslaugų neatitikimas apimties 
reikalavimams 

Rizika pasireiškia, kai paslaugų teikėjas nesuteikia pakankamo kiekio reikalingų paslaugų.  
Ši rizika sąlygoja papildomas išlaidas, reikalingas trūkumams pašalinti. 

Eksploatacijos 
periodas (3 -20 
metai)  

Visos 
veiklos 
sąnaudos 

3.4. 

Netinkama darbuotojų 
kvalifikacija 

Netinkama darbuotojų kvalifikacija gali mažinti paslaugų kokybę ir didinti paslaugų sąnaudas 
bei kelti grėsmę projekto rezultatams. Pvz., instruktoriai, už infrastruktūros būklę atsakingas ir 
kitas personalas turi reikšmingos įtakos paslaugų kokybei. Netinkamos kvalifikacijos 
žmogiškieji ištekliai neužtikrintų vartotojų poreikių patenkinimo – gali būti neišspręstos arba ne 
visiškai išspręstos Projektu identifikuotos problemos. 

Eksploatacijos 
periodas (3 -20 
metai) 

Darbo 
užmokesčio 
sąnaudos  

3.5. 
Lėšų, turto ar darbuotojų, 
reikalingų paslaugoms teikti, 
trūkumas ar netinkamumas 

Paslaugų teikėjo turto ar lėšų jam įsigyti trūkumas, o taip pat darbuotojų, reikalingų 
paslaugoms teikti, trūkumas gali neigiamai paveikti paslaugų kokybę, padidinti sąnaudas. 

Eksploatacijos 
periodas (3 -20 
metai) 

Visos 
veiklos 
sąnaudos 

4. Turto likutinės vertės Projekto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje rizika 

4.1. 
Infrastruktūros būklės 
palaikymo netinkamas 
planavimas ir vykdymas 

Ši rizika gali pasireikšti esant netinkamam planavimui, stebėsenos trukumui ir 
administraciniams bei personalo kompetencijos (ir etikos) neigiamiems aspektams. Pvz., 
nesukaupus pakankamo rezervo infrastruktūros turto būklės palaikymui, esant  nelaiku, tačiau 
pagal nustatytą (nepagrįstą) planą, vykdomai priežiūrai, arba pasikeitus infrastruktūros 
gyvavimo ciklui, gali atsirasti papildomų investicijų poreikis. 
Rizika dažnai pasireiškia vidutiniu laikotarpiu, praėjus keliems metams po projekto 
įgyvendinimo pabaigos. 
Šios rizikos atsiradimas padidintų Projekto sąnaudas. 

Projekto 
vertinimo pabaiga 
(20 m.) 

Investicijų 
likutinė vertė 

7.7.1 lentelė 

Duomenų šaltinis: Lietuvos sporto centras 



7.8. Rizikos valdymo veiksmai 

Projektą įgyvendinsiantis subjektas (-ai) didelį dėmesį skirs aukščiau identifikuotų rizikų pasireiškimo 
tikimybių mažinimui. 

Projekto įgyvendinimo metu bus vykdomas šis rizikų valdymo procesas, apimantis tokius veiksmus 
kaip rizikos valdymo planavimas, rizikų identifikavimas, kokybinės ir kiekybinės rizikos analizės 
vykdymas, reagavimų į iškylančias rizikas planavimas, rizikų priežiūra ir kontrolė. 

Rizikos valdymo metodiką sudaro trys pagrindiniai elementai (etapai): 

- rizikos identifikavimas (šiame etape parengiamas galimų rizikos veiksnių sąrašas, atliekama 
analizė ir nustatomi prioritetai siekiamiems rizikos veiksnių rezultatams, kiekvienas 
identifikuotos rizikos veiksnys yra įvertinamas pagal rizikos pasireiškimo tikimybę (didelė, 
vidutinė, maža) ir galimą poveikio stiprumą (didelis, vidutinis, mažas)); 

- rizikos valdymo plano parengimas (šiame etape nustatomi rodikliai, pagal kuriuos 
sprendžiama apie rizikos pasireiškimą ir numatomos rizikos valdymo priemonės, sudarant 
rizikos valdymo planą daugiausiai dėmesio skiriama didelės ir vidutinės svarbos rizikos 
(rizikos valdymo priemonės paprastai skirstomos į 4 grupes (rizikos vengimas (projekto 
vykdymo strategijos pakeitimas, siekiant eliminuoti riziką ar jos poveikį); rizikos perkėlimas; 
rizikos pasireiškimo tikimybės ar neigiamo poveikio sušvelninimas; kai kurių ar visų rizikos 
pasekmių priėmimas)); 

- rizikos stebėjimas ir kontrolė (sudarius rizikos valdymo planą projekto įgyvendinimo metu bus 
stebima identifikuota rizika, analizuojama jos pasireiškimo tikimybė bei galimas poveikis, 
imamasi priemonių kylančiai rizikai suvaldyti). 

Kalbant apie praktines rizikos valdymo priemones įgyvendinant Projektą, kurios yra numatomos jau 
dabar, reikėtų pažymėti, kad tokių priemonių skaičius yra ribotas. Pagrindinės rizikos valdymo 
praktinės priemonės, formuojamos Projektui įgyvendinimo sklandumui užtikrinti, yra susijusios su: 

- rezervų sudarymu; 
- aukštesnių kvalifikacinių reikalavimų gamintojams ir rangovams nustatymu; 
- draudimo priemonių taikymu; 
- savalaikių sprendimų dėl Projekto finansavimo parengimu. 

Taip pat, vertinant konkrečią Projekto sritį, galima išskirti specifinius riziką mažinančius veiksnius, 
įtakojančius Projekto sėkmę: 

- kompleksinis požiūris į TNŽ infrastruktūros vystymą bei objektui keliamus reikalavimus, 
derinant aukštus (FIA) kokybės standartus, AMS ir susijusių paslaugų rinkos poreikius, 
investicijų poreikį bei turimą projektų bei prieinamą panašių objektų valdymo patirtį;  

- orientacija į aukštos kokybės, vidutinių kainų paslaugas, siekiant kuo didesnio TNŽ 
patrauklumo platesniam lankytojų ratui; 

- dėmesys ilgalaikei perspektyvai, siekiant maksimaliai išnaudoti objektyvius faktorius ir 
prieinamus išteklius; 

- aukštos kvalifikacijos Projekto komandos nariai ir susiję asmenys, vėliau TNŽ komplekso 
vadybininkai, jų išsilavinimas ir patirtis, duodantys sinerginį efektą įvedimui į rinką bei 
eksploatavimui.  

Galimas detalus identifikuotų rizikų valdymo priemonių51 aprašymas pateikiamas žemiau.  

                                                 
51 Kiekviena rizikos valdymo priemonė atspindi atitinkamą rizikos valdymo būdą (būdų derinį): išvengimas – pašalinamos 
rizikos priežastys, tokiu būdu išnyksta rizikos įvykio tikimybė; prevencija – mažinama rizikos pasireiškimo tikimybė arba 
sušvelninamas galimas rizikos poveikis projekto rezultatams, vykdant prevencines veiklas ar investuojant daugiau lėšų į 
infrastruktūros sukūrimą; apsidraudimas (rizikos perdavimas draudikui) – įsigyjamas draudimas nuo rizikų, nuo kurių 
įmanoma apsidrausti (force majeure rizikos, statybos rizikos, civilinės atsakomybės rizikos ir pan.); perdavimas – rizikos 
valdymas perduodamas tai šaliai, kuri pajėgesnė ją valdyti; pasidalijimas rizika – šalys iš anksto apibrėžia, kokia apimtimi 
bus dalijamasis teigiamu (neigiamu) poveikiu, atsitikus rizikos įvykiui; prisiėmimas – riziką nusprendžiama valdyti patiems 
(sudaroma atitinkama organizacinė struktūra, paskirstomos atsakomybės už visas galimas rizikas projekto organizacijos 
viduje ir pan.), atliekant pasyvią rizikos stebėseną. 



Rizikų valdymo priemonės 

 RIZIKŲ GRPĖ Rizikos valdymo priemonės 

1. Projektavimo (planavimo) kokybės rizika 

1.1. Projektavimo klaidos 

Esminis rizikos valdymo būdas - kokybiškai parengta projektavimo užduotis, iki projektavimo pradžios parengtas  
projektavimo sąlygų sąvadas. Projektavimo klaidų rizika gali būti valdoma vertinant projektuotojų ir projekto 
ekspertizę atliekančių asmenų patirtį ir keliant adekvačius kvalifikacinius reikalavimus, susijusius su tokio tipo 
infrastruktūriniais objektais, bei taikant jiems reikalavimą būti apsidraudusiems profesinės rizikos civilinės 
atsakomybės draudimu. 

1.2. 
Techninės specifikacijos netikslumai ar 
projektinės užduoties neatitiktis Projekto 
tikslams 

Šios rizikos valdymas turi būti atliekamas kuo anksčiau - projektuojant inžinerinius sprendimus, rengiant 
technines specifikacijas. Galimi rizikos valdymo būdai – reikiamos kvalifikacijos specialistų įdarbinimas, 
profesinės rizikos draudimas. 

1.3. Investicijų vertės išaugimas 
Projekto įgyvendinimo metu veikloms vykdyti numatomos pirkimo procedūros, kurių metu paprastai skaičiuotinos 
kainos sumažėja 5 - 10 proc. Be to, kainos yra apskaičiuotos, atsižvelgiant į galimą infliacijos poveikį ir 
numatoma užsakovo rezervo galimybė. 

2. Atliekamų darbų ir įsigyjamų produktų kokybės rizika 

2.1. 
Vėlavimas pateikti atlikti darbus, pagaminti ir 
pristatyti produktus  

Darbų, gamybos ir tiekimo vėlavimo rizika gali būti valdoma atidžiai atliekant rangovų ir tiekėjų atranką, sutartyse 
nustatant reikalavimus rangovams ir tiekėjams pateikti finansines garantijas dėl sutarčių vykdymo, jei įmanoma, 
sutarčių įgyvendinimo terminus numatant trumpesnius nei planuojama projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga, 
numatant atidėto mokėjimo galimybę, įvertinant laiko rezervo poreikį nenumatytiems atvejams, reikalaujant 
pateikti profesinės rizikos draudimo polisus, numatant sankcijas už vėlavimus ir terminų nesilaikymą bei atliekant 
griežtą tarpinių darbų rezultatų ir terminų vykdymo kontrolę.  

2.2. 
Darbų ir produktų neatitiktis normatyviniams 
reikalavimams ir nustatytiems standartams 

Produkcijos ir darbų neatitiktis normatyviniams reikalavimams ir nustatytiems standartams gali būti valdoma 
apdraudžiant atskirus darbus (įpareigojant rangovą ar tiekėją drausti atliekamus darbus / tiekiamą produkciją), 
nustatant aukštus reikalavimus tiekėjams, medžiagoms ir pan., sutartyse aprašant neatitikties normatyviniams 
reikalavimams ir standartams užfiksavimo ir pašalinimo procedūras ir atsakomybę, taip pat nustatant 
reikalavimus rangovams ir tiekėjams bei jų profesinei patirčiai. 

2.3. Darbų ir produktų sąnaudų padidėjimas 
Šios rizikos valdymas galimas numatant sutartyse su tiekėjais ir rangovais finansines garantijas, reikalaujant iš 
vykdytojų apdrausti savo įsipareigojimus. Tuo pačiu įdarbinant rangos darbus vykdysiantį personalą, tikslinga 
numatyti rezervinių darbuotojų įdarbinimo galimybes. 

2.4. Keliami specialieji reikalavimai turtui 
Ši rizika gali būti valdoma pasitelkiant reikiamos kvalifikacijos specialistus, kurie atliks projekto veiklų ir atliktų 
darbų ekspertizę. 

2.5. 
Įsigyjamų produktų ir atliekamų darbų į kokybės 
rizika 

Rizikos valdymui numatoma didelį dėmesį skirti techninei specifikacijai, patikimų tiekėjų ir rangovų atrankai, kas 
leis išvengti nekokybiškų produktų įsigijimo ir darbų atlikimo, sutartyse taip pat bus numatyti garantiniai 
reikalavimai. Rizika taip pat valdoma aktyviai bendradarbiaujant su tiekėjais ir rangovais gamybos ir įrengimo 
metu, iš anksto aptariant ir suderinant visas aplinkybes, nusprendžiant aiškias infrastruktūros įrengimo sąlygas. 
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 RIZIKŲ GRPĖ Rizikos valdymo priemonės 

Be to, rizika minimizuojama taikant tokias priemones, kaip nuolatinė darbų rangovų ir tiekėjų darbo ir pasiektų 
rezultatų priežiūra, problemų identifikavimas, pvz. pažangos ataskaitų pildymas ir jų pristatymas, kaip ir 
savalaikis reikalingos informacijos ir duomenų pateikimas darbų rangovams ir tiekėjams. 

2.6. 
Naujų technologijų atsiradimas ar naujų 
technologijų panaudojimas Projektui įgyvendinti 

Rizikos valdymas galimas parenkant turinčius atitinkamą patirtį projektuotojus ir rangos darbų projektų vadovus 

3. Rinkai pateikiamų produktų (paslaugų / prekių tinkamumo rizika)  

3.1. 
Paslaugų neatitikimas privalomiems 

reikalavimams (saugumo, higienos ir kt.) 

Siekiant išvengti rizikos pasireiškimo dėl išankstinės neatitikties, rangovams ir tiekėjams bus taikomi 
įsipareigojimai laikytis atitinkamų iš anksto apibrėžtų reikalavimų. 
Ex post etapo rizika gali būti valdoma taikant griežtus kokybės vadybos sistemos reikalavimus, susijusius su 
nuolatine modernizuotos infrastruktūros priežiūra, o atsiradus trūkumams neatidėliotinu jų taisymu. 

3.2. 
Teikiamoms paslaugoms keliami specialieji 

reikalavimai 
Rizika gali būti valdoma taikant griežtus kokybės vadybos sistemos reikalavimus 

3.3. Paslaugų neatitikimas apimties reikalavimams Rizika gali būti valdoma taikant griežtus kokybės vadybos sistemos reikalavimus 

3.4. Netinkama darbuotojų kvalifikacija Ši rizika valdoma keliant darbuotojų kvalifikaciją, pakeičiant netinkamus darbuotojus tinkamais.  

3.5. 
Lėšų, turto ar darbuotojų, reikalingų 
paslaugoms teikti, trūkumas ar netinkamumas 

Rizika gali būti valdoma formuojant turto ar lėšų jam įsigyti rezervus, o taip pat potencialių darbuotojų, tinkamų 
atlikti paslaugas, rezervus. 

4. Turto likutinės vertės Projekto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje rizika 

4.1. 
Infrastruktūros būklės palaikymo netinkamas 
planavimas ir vykdymas 

Neigiamų sąlygų, darančių įtaką infrastruktūros būklės palaikymui, rizikos valdymas galimas atliekant nuolatinę 
infrastruktūros elementų priežiūrą ir remontą, kruopščiau planuojant darbus, užtikrinant objektyvios informacijos 
apie turto naudojimą ir jo būklę prieinamumą, atsižvelgiant į sezoniškumą, kai kuriais atvejais numatant 
papildomas apsaugos priemones, detaliai įvertinti palaikymo išlaidas ir taikant griežtus kokybės vadybos 
sistemos reikalavimus. 

7.8.1 lentelė 

Duomenų šaltinis: Lietuvos sporto centras 



7.9. Projekto rizikingumo apibendrinimas 

Apibendrinant rizikos veiksnius ir variantų analizę, galima teigti, jog Projektas nėra rizikingas. Visų 
potencialių rizikos rūšių įmanoma nesunkiai išvengti, numatant subjektų pareigas ir atsakomybes, 
objektyviai vertinant situaciją ir atliekant visus būtinus veiksmus.  

Net ir esant kraštutinai pesimistiniam variantui Projekto generuojama socialinė ir ekonominė nauda 
bus teigiama ir viršys nustatytas minimalias reikšmes. Tai sąlygoja tas faktas, kad Projekto 
kontekste aktualios AMS infrastruktūros plėtra yra viena iš potencialiai didžiausią naudą 
generuosiančių iniciatyvų sporto ir laisvalaikio srityje Lietuvoje, kadangi alternatyvių objektų šalyje 
nėra, paklausa yra santykinai didelė, o galimybė pritraukti AMS ir susijusioje valdymo ir vadybos 
veikloje besispecializuojantį subjektą suformuoja pagrindą tokio objekto efektyviam išnaudojimui 
tenkinant AMS bendruomenės ir tokio tipo sporto veiklų ir susijusių paslaugų mėgėjų poreikius. 
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8. Projekto vykdymo planas 

Šioje Projekto dalyje pateikiama informacija, susijusi su Projekto įgyvendinimo planavimu ir 
stebėsena, ir aprašomos visos Projekto įgyvendinimo detalės (Projekto trukmė, etapai, vieta, 
prielaidos, tęstinumas), veiklos, kurias planuojama įgyvendinti. 

 

8.1. Projekto įgyvendinimo trukmei turintys įtaką veiksniai 

LSC yra pilnai pasirengęs įgyvendinti Projektą efektyviausiu (laiko išteklių atžvilgiu) būdu, kuris tuo 
pačiu užtikrintų tvaraus rezultato pasiekimą. 

Atsižvelgiant į Projekto specifiką, nustatyta, kad įgyvendinimo proceso trukmei didžiausią įtaką 
galimai daro tokio lygio ir specifinės srities, pasižyminčios padidintu rizikos laipsniu, infrastruktūros 
formavimo procesų sudėtingumas ir taikomi reikalavimai. Todėl prieš pradedant įgyvendinti Projekto 
veiklas ypatingai svarbu tinkamai suderinti LSC poreikius dėl apribojimų, nenumatytų aplinkybių, 
papildomų arba atsisakomų veiklų ir pan. su kt. Projekto įgyvendinime dalyvausiančiais subjektais. 
Projekto įgyvendinimo metu Projekto trukmę gali didinti darbų broko ir padaromos žalos aplinkai 
panaikinimo faktorius bei kt. veiksniai. Tačiau šie veiksniai yra įvertinti ir numatytos priemonės jų 
neigiamo poveikio valdymui52. 

Taigi visi potencialūs subjektiniai veiksniai, šiuo metu galintys neigiamai įtakoti Projekto 
įgyvendinimą ir jo trukmę yra arba apibrėžti, nustatyti konkretūs veiksmai jiems eliminuoti, arba 
minimizuota jų pasireiškimo galimybė. 

Šiai dienai jau yra apibrėžti reikalingi atlikti statinių ir pastatų komplekso, sudarysiančios TNŽ 
funkcinį – materialinį pagrindą, veiksmai, preliminariai nustatyti reikalavimai įsigytiniems 
produktams, numatyti darbai ir jų apimtys, įvertinti visi alternatyvūs sprendiniai, žinomos 
preliminarios planuojamų įgyvendinti sprendinių kainos. 

Atsižvelgiant į tai, kad visos kitos galimos su Projekto įgyvendinimu susijusios išlaidos yra Projekto 
integrali dalis, teigtina, kad Projekto įgyvendinimo trukmei neigiamos įtakos gali turėti tik objektyvūs 
veiksniai, praktiškai nepriklausantys nuo LSC funkcionavimo ir veiksmų. 

 

8.2. Projekto įgyvendinimo trukmė, etapai 

Projektas numatomas įgyvendinti VPSP būdu, privačiam subjektui perkeliant ne tik objekto valdymo 
ir paslaugų teikimo funkciją, bet ir infrastruktūros formavimo, atsižvelgiant į viešojo sektoriaus 
poreikius, prerogatyvą. 

Todėl proaktyvi LSC pozicija pasireikš tik pradinėje Projekto įgyvendinimo stadijoje, kai bus 
atrenkamas privatus partneris (koncesininkas) TNŽ infrastruktūros vystymui ir tolimesniam 
kompleksinio AMS objekto priežiūrai, valdymui, operavimui ir paslaugų teikimui. 

Tolimesnių projekto įgyvendinimo veiksmų subjektiškumas perkeliamas atrinktam partneriui, tuo 
tarpu LSC atliks reaktyvią funkciją, siekdama užtikrinti, kad privataus partnerio veiksmai atitinka 
nustatytus reikalavimus ir VPSP sutartinius įsipareigojimus (tiek turinio, tiek procesine prasmėmis).  

Visas Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis įvertintas 72 mėn. Šis laikotarpis yra santykinai ilgos 
trukmės, tačiau realus visoms numatytoms veikloms tvariai organizuoti ir įvykdyti. Atsižvelgiant į 
objekto specifiką, sudėtingumą ir numatytą reikalavimą dėl atitinkamo lygmens (FIA Grade III lygio) 
licencijos gavimo, Projekto veiklas įgyvendinsiantis subjektas privalo disponuoti adekvačiais laiko 
ištekliais siekiant sukurti numatytą rezultatą. 

Be to, būtina pažymėti, kad šis laikotarpis persidengia su numatomo kompleksinio AMS objekto 
paslaugų teikimo laikotarpiu, todėl neturėtų būti traktuojamas, kaip nepagrįstai ilgas.   

                                                 
52 žr. skyrių 7.8. Rizikos valdymo veiksmai 
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Projektas į dalis neskaidomas ir įgyvendinamas kaip vienas kompleksinis Projektas. Projekto eiga 
santykinai gali būti suskirstyta į 8 etapus: 

1) pasirengimas koncesininko atrankai, kurio rezultatas – kokybiškai parengta atrankos 
konkurso dokumentacija, užtikrinanti adekvačias ir pagrįstas sąlygas bei prieinamumą 
visiems kompetentingiems ir kvalifikuotiems subjektams bei atitinkamus reikalavimus 
numatomo kompleksinio AMS objekto formavimui ir funkcionavimui; 

2) viešųjų konsultacijų potencialiems atrankos konkurso dalyviams organizavimas ir 
pravedimas, kurio rezultatas – valorizuotos atrankos sąlygos ir reikalavimai būsimam 
kompleksiniam AMS objektui; 

3) koncesininko atrankos procedūrų vykdymas (dokumentacijos skelbimas, koncesininkų 
parinkimas, sutarties suderinimas ir pasirašymas), kurio rezultatas – pasirašyta sutartis su 
geriausias sąlygas pasiūliusiu ir patikimu privačiu subjektu; 

4) techninės dokumentacijos parengimas ir ekspertizės atlikimas (paslaugų pirkimas ir 
gavimas), kurio rezultatas – kokybiškai ir pagal visus norminius reikalavimus parengtas ir 
ekspertuotas kompleksinio AMS objekto rekonstrukcijos (ir statybos) projektas, apimantis 
tinkamiausius numatytų veiklų sprendinius ir efektyviausią jų įgyvendinimo būdą; 

5) TNŽ infrastruktūros rekonstrukcijos ir statybos (rangos) darbų vykdymas (rangos darbų 
įsigijimas ir vykdymo kontrolė), kurio rezultatas – kokybiškai ir laiku atlikti TNŽ infrastruktūros 
rekonstrukcijos ir statybos darbai, atitinkantys tvarkybos projekto sprendinius ir visus 
nustatytus reikalavimus, kurių dėka suformuojamas kompleksinis AMS objektas, atitinkantis 
FIA Grade III lygio trasoms nustatytus reikalavimus; 

6) techninės priežiūros ir projekto vykdymo priežiūros atlikimas, kurio rezultatas – kokybiškai 
suteiktos techninės priežiūros ir techninio projekto vykdymo priežiūros paslaugos, 
užtikrinusios rangovo vykdytų darbų kokybę bei atitiktį techniniame projekte numatytiems 
reikalavimams; 

7) kompleksinio AMS objekto veiklai būtinų mašinų, įrenginių, įrangos ir baldų įsigijimas, kurio 
rezultatas – kokybiškai ir laiku atlikti mašinų, įrenginių, įrangos ir baldų pagaminimo, 
pristatymo ir montavimo (diegimo) veiksmai, atitinkantys techninius sprendinius ir visus 
reikalavimus, keliamus tokio lygio (FIA Grade III) AMS objektams; 

8) atitikties FIA reikalavimams patvirtinimo procedūros atlikimas, kurio rezultatas – suteikta FIA 
Grade III trasos licencija.  
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Projekto įgyvendinimo grafikas 

 

8.2.2 lentelė 

Duomenų šaltinis: Lietuvos sporto centras 

Metai

Ketvirtis

Mėnuo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

8

Projekto veiklų vykdymo laikotarpis

2025

I II III IV

2026

I II III IV

2023

I II III IV

2024

I II III IVIII IV

Atitikties FIA reikalavimams 

patvirtinimo procedūros atlikimas

2022

I II III IV

Eil. 

Nr.

Projekto veiklos ir jų 

detalizavimas

Pasirengimas koncesininko atrankai

2021

I II

Viešųjų konsultacijų potencialiems 

atrankos konkurso dalyviams 

organizavimas ir pravedimas

Koncesininko atrankos procedūrų 

vykdymas

Techninės dokumentacijos 

parengimas ir ekspertizės atlikimas

Infrastruktūros rekonstrukcijos ir 

statybos (rangos) darbų vykdymas

Techninės priežiūros ir projekto 

vykdymo priežiūros atlikimas

Daugiafunkcio sporto objekto veiklai 

būtinų mašinų, įrenginių, įrangos ir 

baldų įsigijimas
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Pažymėtina, tai tik preliminarus projekto vykdymo grafikas, kuris gali būti koreguojamas 
atsižvelgiant į faktines finansavimo sąlygas, apsibrėžtus Projekto terminus ir kt. veiksnius. 

Iš grafike minimų veiklų LSC tiesioginis subjektiškumas priskiriamas tik 1 – 3 veiklų atveju. Tuo 
tarpu likusių (5 - 8) veiklų atveju LSC atlieka priežiūros funkciją, užtikrindama, kad privatus 
subjektas, vykdantis konkrečias veiklas išpildo nustatytus reikalavimus ir vykdo prisiimtus 
įsipareigojimus. 

 

8.3. Projekto įgyvendinimo vieta, turto eksploatavimo fizinė vieta 

Projekto įgyvendinimo vieta yra Nemuno g. 20, Gaižėnėlių k., Kauno rajono savivaldybė.  

Projekto įgyvendinimo vieta 

  

 

8.3.1 pav. 

Duomenų šaltinis: UAB HNIT Baltic, VšĮ Nacionalinis žiedas ir UAB „Bendrieji statybų projektai“ 
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Projekto įgyvendinimo vieta pasižymi visomis prielaidomis, reikalingomis Projekto tikslo ir rezultatų 
pasiekimui. Projekto kontekste aktualus objektas yra šalia didmiesčio, kuriame iš vienos pusės 
lokalizuota didelė masė potencialios paklausos subjektų (AMS mėgėjų, sporto klubų, potencialių su 
AMS susijusių laisvalaikio ir pramogų paslaugomis suinteresuotų subjektų), iš kitos pusės esančiu 
didelės paslaugų ir komercijos objektų koncentracijos vieta53. Tai yra ypač svarbi prielaida, 
sudaranti vadinamąją trasos „ekosistemą“, kuri turi pasižymėti tokiais atributais kaip oro uosto, arba  
4* apgyvendinimo įstaigų buvimas ne ilgesniu nei 30 min. atstumu nuo ASM objekto ir kt. 

Be to, pažymėtina, kad objekto vieta yra tapusi tradicine Šalies AMS vieta. TNŽ per ilgą veiklos 
laikotarpį (apie 50 m.) suformavo vartotojų įpročius – objektas yra žinomas ir lankomas. 

Taip pat, reikia pažymėti, kad netoli objekto praeina Europos magistralės (E67, E85, E262 ir 
santykinai E28), užtikrinančios gerą objekto pasiekiamumą iš sostinės (kuri yra nutolusi tik 100 km 
atstumu) ir užsienio šalių kelių transportu. TNŽ yra tik 17 km nutolęs nuo Kauno miesto centro, 
atitinkamai nuo svarbių geležinkelių ir autobusų mazgų, o atstumas nuo TNŽ iki tarptautinio 
Karmėlavos oro uosto nesiekia 35 km ir lengvuoju automobiliu įveikiamas per 30 min. Galima sakyti, 
kad TNŽ yra strategiškai labai palankioje geografinėje padėtyje. 

Atstumas nuo Nemuno žiedo trasos iki svarbių susisiekimo koridorių 

 

8.3.2 pav. 

Duomenų šaltinis: VšĮ Nacionalinis žiedas 

                                                 
53 Remiantis Statistikos departamento duomenimis, Kauno miesto ir Kauno rajono savivaldybės yra vieni labiausiai 
išsivysčiusių socialine ir ekonomine prasme teritorinių administracinių LR darinių. Kauno mieste 2020 m. pradžioje gyveno 
289,4 tūkst. gyventojų, o Kauno rajone – 96,4 tūkst. gyventojų (8 proc. daugiau nei 2016 m.), daugiau gyventojų buvo tik 
Vilniaus ir Klaipėdos miestų ir Vilniaus rajono savivaldybėse. Materialinių investicijų lygis tiek Kauno miesto, tiek Kauno 
rajono savivaldybėje auga ir 2019 m. pradžioje tiesioginės užsienio investicijos siekė atitinkamai 1,5 mlrd. EUR ir 198 mln. 
EUR (maždaug 500 proc. augimas per 5 m.), o materialinės – 951 mln. EUR ir 303 mln. EUR (vienam Kauno rajono 
gyventojui, teko 3,2 tūkst. EUR materialinių investicijų (daugiau investicijų, tenkančių vienam gyventojui buvo tik Klaipėdos 
miesto ir rajono bei Vilniaus ir Kauno miestų savivaldybėse). Taip pat auga dalykinis aktyvumas – veikiančių ūkio subjektų 
skaičius Kauno mieste per paskutinius 5 metus padidėjo 6,5 proc., o Kauno rajone – 27,4 proc., atitinkamai auga ir darbo 
užmokestis, kuris Kaune  2019 m. vidutiniškai siekė 1,33 tūkst. EUR, o Kauno rajone – 1,24 tūkst. EUR, abiem atvejais 
fiksuojant nuo 80 iki 90 proc. augimą per 5 m. (didesnis fiksuojamas tik Vilniaus mieste ir Klaipėdos mieste), lemiantis 
namų ūkių pajamas ir perkamąja galią 
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Gera objekto geografinė vieta sukuria teigiamas prielaidas, leidžiančias užtikrinti atnaujintos 
infrastruktūros ir įrengto sporto ir laisvalaikio objekto fizinį prieinamumą, pasiekiamumą ir paslaugų 
gavimo patogumą Projekto tikslinėms grupėms 

 

8.4. Projekto įgyvendinimo procesų valdymas 

LSC yra įgyvendinęs daug sporto infrastruktūros plėtros projektų, todėl remiantis daugiamete 
patirtimi organizaciniu požiūriu LSC neabejotinai yra pajėgus užtikrinti tinkamą ir savalaikį Projekto 
įgyvendinimą. LSC darbuotojai turi pakankamai patirties įgyvendinant vidutinės ir didelės apimties 
projektus, todėl, tikėtina, sėkmingai atliks šias funkcijas ir Projekto įgyvendinimo metu.  

Projekto įgyvendinimo valdymą užtikrins Projekto komanda, kuri bus sudaryta iš Projekto vadovo ir 
Projekto administratoriaus. 

Projekto valdymo komanda atliks šias funkcijas: Projekto veiklų inicijavimas; Projekto veiklų 
įgyvendinimo stebėsena ir kontrolė; koncesijos sutarties sudarymas, sutarties nuostatų vykdymo 
užtikrinimas; visuomenės informavimas ir Projekto viešinimas; Projekto veiklų įgyvendinimo 
priežiūra; bendradarbiavimas su Projekto įgyvendinimą prižiūrinčiais ir kontroliuojančiais asmenimis. 

Pirmasis žingsnis Projekto įgyvendinimo valdymo procese – tinkamas Projekto komandos 
formavimas. Komanda bus suformuota atskiru LSC direktoriaus sprendimu (įsakymu). Formuojant 
komandą bus tiksliai ir konkrečiai apibrėžtos narių funkcijos, kompetencijos ribos.  

Tiesiogiai už Projekto valdymą, koordinavimą, veiklų inicijavimą, jų vykdymo kontrolę bei stebėseną 
bus atsakingas Projekto vadovas. Projekto vadovo atsakomybės sritys – projekto įgyvendinimo 
stebėsena, rezultatų pasiekiamumo vertinimas, atsilikimų nuo laiko grafiko stebėjimas. Jam yra 
priskiriamos šios funkcijos: projekto veiklų vykdymo organizavimas; koncesininko atrankos 
organizavimo ir vykdymo, vadovaujantis teisės aktais, kontrolė; visų reikalingų dokumentų teikimas 
atsakingoms institucijoms; galimas techninių sprendimų tikslinimas; veiklų tinkamo atlikimo 
užtikrinimas; Projekto rezultatų kokybės kontroliavimas; bendradarbiavimas su Projekto 
įgyvendinimą prižiūrinčiais ir kontroliuojančiais asmenimis.  

Projekto administratoriaus atsakomybės sritys – Projekto veiklų tiesioginio vykdymo kontrolė, 
priežiūrą bei einamosios informacijos rinkimas ir valdymas. Projekto administratorius vykdo 
sutartyse numatytų įsipareigojimų priežiūrą; vykdo sutarčių su trečiosiomis šalimis rengimo ir 
įgyvendinimo stebėseną; renka ir saugo visus dokumentus (išskyrus finansinius), susijusius su 
Projekto įgyvendinimu. Šis komandos narys atsakingas už Projekto veiklų tinkamą atlikimą, 
bendravimą su trečiaisiais asmenimis; duomenų, reikalingų ataskaitinių dokumentų rengimui, 
akumuliavimą. Taip pat jis vykdo kitus, Projekto vadovo paskirtus, darbus, susijusius su Projektu. 

Prireikus kitokios kompetencijos darbuotojų įgyvendinant Projektą, LSC pagal poreikį galės paskirti 
papildomus komandos narius, pvz., dar vieną projekto administratorių ar naują komandos narį, pvz., 
Projekto inžinierių, užtikrinsiantį rangos darbų vykdymo kontrolę. Be to, tam tikrų Projekto veiklų 
atlikimui numatomas kitų LSC specialistų tiesioginis dalyvavimas (pirmiausiai tai siektina su 
koncesininko atrankos konkurso vykdymu, kadangi Projekto komandoje netikslinga nuolatiniu 
pagrindu turėti šios srities specialisto). 

Tuo atveju jeigu LSC disponuojami kvalifikuoti ir patyrę žmogiškieji ištekliai pasirodys esą riboti 
kiekybine prasme, norint užtikrinti sėkmingą Projekto valdymą ir procesų atitiktį keliamiems 
reikalavimams, LSC pasilieka teisę kreiptis į trečiąsias šalis dėl kvalifikuotos pagalbos suteikimo. 

Vykdydama Projektą LSC privalės bendradarbiauti su Projekto įgyvendinimą prižiūrinčiais ir 
kontroliuojančiais asmenimis (Valstybės kontrolės ir kitų institucijų, turinčių teisę vykdyti Projektų 
įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę, atstovais), laiku teikti jiems visą prašomą informaciją, sudaryti 
sąlygas jiems apžiūrėti Projekto vykdymo vietą ir tikrinti visų asmenų, susijusių su Projektu 
(koncesininko, teikėjų, vykdytojų ir kt.), veiklą, susipažinti su dokumentais, susijusiais su Projekto ir 
sutarčių bei įsipareigojimų vykdymu. 
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8.5. Projekto sėkmės prielaidos ir tęstinumas 

Projekto dėka bus užtikrintas kompleksinės, paklausios, rezultatyvios ir efektyvios AMS veiklos 
vystymas ir prieinamų, aukštos kokybės su AMS susijusių paslaugų teikimas. 

Projekto sėkmę lems tai, kad inicijuojant Projektą buvo numatytos esminės tvaraus rezultato 
pasiekimo sąlygos: 

- Projektas orientuotas į dabartinę problematiką – svarbios AMS infrastruktūros elementų 
kiekybinis trūkumas ir kokybinis nepakankamumas; 

- remiantis pasaulyje paplitusia praktika nustatytas Projekto įgyvendinimo modelis, potencialiai 
užtikrinsiantis optimalų infrastruktūros formavimo ir išnaudojimo lygį; 

- egzistuoja palanki konkurencinė aplinka, pasižyminti tuo, kad panašių objektų nėra ne tik 
šalyje, bet ir kaimyninėse šalyse. 

Projekto tikslas yra sukurti sporto profesionalams ir mėgėjams prieinamą aukšto lygio kompleksinę 
infrastruktūrą, orientuotą į automobilių ir motociklų sporto vystymą ir susijusio aktyvaus laisvalaikio 
poreikių tenkinimą.  

Įgyvendinus Projektą šis tikslas bus pasiektas, tačiau siekiant sukurtų rezultatų išsaugojimo, 
tinkamo taikymo, visapusiško panaudojimo, atitikties reikalavimams palaikymo ir intensyvaus bei 
ekstensyvaus plėtojimo atsižvelgiant į paklausą ir lūkesčius, būtina išnaudoti, palaikyti ir plėtoti 
materialinę bazę, su AMS sritimi susijusias veiklas ir infrastruktūrines galimybes pasinaudojant 
Projekto dėka išvystytos TNŽ infrastruktūros teikiamomis galimybėmis. 

Tam yra būtinas atitinkamų finansinių, institucinių ir technologinių sąlygų derinys, neleisiantis 
Projekto rezultatams sunykti, arba atnešti mažesnę, nei galima, naudą dėka netinkamo Projekto 
rezultatų naudojimo. 

Privačiam subjektui padengus 100 proc. numatomų investicinių Projekto išlaidų, jam būtų perleista 
teisė nuolatiniu pagrindu (preliminariai numatomam 20 m. laikotarpiui) valdyti ir operuoti TNŽ 
infrastruktūrą. Tokiu būdu, įgyvendinus Projektą jo rezultatų tvarumas ir tęstinumas ir jų užtikrinimas 
bus patikėtas privačiam subjektui.  

Pirma, privatus subjektas, galintis suformuoti tokio lygio AMS infrastruktūrą, disponuoja 
atitinkamomis finansinėmis galimybėmis ir ekspertize, ir, formuodamas pastarąją, vertins procesą 
kaip investiciją, o ne kaip paslaugos teikimą, t.y. privatus sektorius, siekdamas kuo didesnės 
naudos ir greitesnių apyvartinių lėšų bei investicijų grąžos, yra linkęs investuoti dideles sumas 
(panaudodamas įvairius šaltinius, įskaitant ir skolintus, kurie viešajam sektoriui sunkiau prieinami 
dėl skolinimosi limitų), turėdamas realius investicijų grąžos lūkesčius, pvz., apibrėžtą klientų bazę), 
todėl sieks išimtiniu subjektiniu teisių savo investicijų grąžai užtikrinti, be to, privatus subjektas gali 
eksploatuoti infrastruktūrą išimtinai savo pajėgumais, todėl galimai turi pagrindą efektyvesniam 
kokybiškesnių paslaugų teikimui (pvz., viešieji subjektai tiesiogiai perka infrastruktūros priežiūros 
paslaugas, todėl įsigydami tokias paslaugas, privalomai apmoka ir tiekėjo administracinius, 
finansinius ir kitus panašius kaštus bei pelno maržą, tuo tarpu privatus subjektas gali tiesiogiai 
įsidarbinti darbuotojus, kurie bus tiesiogiai atsakingi už infrastruktūros priežiūrą, kurie būtų 
kompetentingi ir tuo pačiu generuotų mažesnius kaštus, susimažinant sąnaudas). 

Todėl planuojama, kad visas Projekto metu sukurtas ir įsigytas turtas bus valdomas privataus 
subjekto (arba paties investuojančios subjekto, arba pastarojo pasirinkto (sukurto) privataus 
operatoriaus) ir naudojamas tik AMS šakų sporto ir laisvalaikio veikloms ir susijusioms paslaugoms 
teikti. Šis subjektas bus atrinktas remiantis LR konkurencijos įstatymo, LR investicijų įstatymo, LR 
koncesijų įstatymo, LR viešųjų pirkimų įstatymo ir kt. teisės aktų nuostatomis, aktualiomis VPSP 
atveju, ir savo lėšomis (įskaitant tas, kurios bus generuotos naudojant suformuotą infrastruktūrą), 
pasirenkant optimalią viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo formą ir sąlygas, užtikrins 
nepertraukiamą Projekto kontekste aktualių ir Projekto dėka modernizuotų AMS infrastruktūros 
elementų eksploatavimą, tinkamą jų funkcionavimą bei naudojimą vykdant atitinkamas sporto ir 
laisvalaikio veiklas.  
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Privatus subjektas taip pat bus atsakingas už Projekto fizinį ir veiklos tęstinumą. Sutvarkyta 
infrastruktūra pasižymės viešumu ir prieinamumu visuomenei ir lankytojams. Privatus subjektas 
rūpinsis infrastruktūros priežiūra ir eksploatacija – bus skiriamos reikalingos lėšos infrastruktūros 
priežiūrai, remontui ir tinkamai būklei užtikrinti. Modernizavus AMS infrastruktūrą, aktualių Projekto 
kontekste infrastruktūrinių elementų techninė, funkcinė ir vertybinė būklė bus nuolat stebima, 
siekiant užtikrinti jos atitiktį numatytiems normatyvams bei standartams, o esant neatitiktims bus 
imamasi atitinkamų veiksmų (arba kreipiantis dėl nustatyto garantinio aptarnavimo, arba (po 
garantinio aptarnavimo laikotarpio pabaigos) atliekant infrastruktūros remonto darbus privataus 
subjekto dispozicijoje esančiais ištekliais. 

Privatus subjektas VPSP sutartimi turės būti įpareigotas užtikrinti, kad TNŽ yra naudojamas pagal 
paskirtį, t.y. AMS veikloms ir susijusioms paslaugoms teikti, sutartinį iš anksto apibrėžtą laiką 
prieinamas suinteresuotiems AMS subjektams ir visuomenei, taip pat įpareigotas vykdyti 
kompleksinio AMS objekto techninę priežiūrą, atlikti reikiamus pastato remontus (einamojo ir 
kapitalinio), atnaujinti nusidėvėjusią įrangą pagal poreikį (numatytas reinvesticijas) bei atlikti kitas 
funkcijas, susijusias su adekvačių disponuojamos infrastruktūros savybių palaikymu ir užtikrinimu. 
Vykdydamas šias veiklas privatus subjektas savo lėšomis ir rizika, pasitelkdamas visas būtinas 
priemones ir būdus, garantuos, kad kompleksinis AMS objektas bus tinkamas AMS veikloms vykdyti 
ir paslaugoms teikti bei atitiks aukštus tarptautinius reikalavimus (turės FIA Grade III lygio licenciją). 

Tuo pačiu VPSP sutartis su privačiu subjektu galės apimti ir TNŽ infrastruktūros dėka vykdomos 
veiklos sąlygas: 

- privatus subjektas VPSP sutartyje nurodytomis sąlygomis nustatytą laiko tarpą vykdys AMS 
veiklą ir teiks viešajam sektoriui aktualias paslaugas, gaudamas iš tokios veiklos pajamas, 
kurios padengs vidutines sąnaudas; 

- be viešajam sektoriui aktualių veiklų privačiam subjektui bus leidžiama kompleksiniame AMS 
objekte organizuoti ir vykdyti įvairaus pobūdžio AMS ir susijusias veiklas, jeigu jie 
neprieštarauja teisės aktams ir viešajai tvarkai54; 

- esant poreikiui privačiam subjektui bus leista plėtoti infrastruktūrą ir jos bazėje teikti kitas 
paslaugas, susijusias su sporto ir laisvalaikio organizavimo veikla55; 

- taikant įprastinę praktiką, esant išankstiniams susitarimui su viešuoju subjektu, privačiam 
subjektui bus suteikta teisė gauti kitas (pasyvias) pajamas naudojant objekto infrastruktūrą56; 

- privatus subjektas ūkinę veiklą privalo vykdyti pats savo lėšomis ir rizika, tam pasitelkdamas 
visas būtinas priemones ir būdus. 

                                                 
54 Pvz., teikti trasos nuomos paslaugas auto- ir moto- pramonės bei susijusių pramonės šakų subjektams, norintiems 
išbandyti savo produkciją (pvz., padangas) įvairiomis lauko sąlygomis, neprieinamomis reguliarioje aplinkoje (pvz., 
ekstremalios apkrovos sąlygomis), arba suteikti prieigą prie trasos dviračių sporto atstovams, kuriems aktuali lygi 
pakankamo ilgio trasa (tokios paslaugos dažnai teikiamos Vokietijos ir Beneliukso valstybių AMS trasose, ypač rytinėmis ir 
vakarinėmis valandomis, kai dėl triukšmo lygio ribojamas variklinių TP naudojimas trasose), arba komerciniu pagrindu 
leisti prekiauti ar teikti paslaugas (pvz., maitinimo) AMS objekte sporto varžybų metu ir t.t. 
55 Pvz., įrengti papildomus AMS inžinerinius statinius, papildysiančius TNŽ kompleksiškumą, pirmiausia, kartingo trasą 
(kartingų sportui esant labiausiai išvystytam Lietuvos AMS segmentui, tikėtina, kad aukšto lygio FIA reikalavimus 
atitinkanti  1 - 1,5 km ilgio kartingo trasa būtų pilnai įveiklinta, taip pat galėtų tarnauti infrastruktūriniu pagrindu aukšto lygio 
varžybų pritraukimui (Lietuvos kartingo federacijos atstovų teigimu, esant tinkamoms infrastruktūrinėms sąlygoms, Šalies 
kartingų sporto atstovų lygis yra pakankamas norint pritraukit į Lietuvą pasaulio arba Europos kartingų čempionato etapą 
bei reguliariai kasmetiniu pagrindu organizuoti iki 8 aukšto tarptautinio lygio sporto varžybų ir renginių)), bekelės trasą, 
atskirą „drag“ lenktynių trasą (šio tipo lenktynės yra ypač populiarios dabartinėje TNŽ, o reguliarūs renginiai „Dragūnai“, 
VšĮ Nacionalinis žiedas duomenimis, pritraukia tūkstančius žiūrovų, be to, šio tipo lenktynės nesant pritaikytai 
infrastruktūrai dažnai vyksta nelegaliai miestų gatvėse, keliant pavojų dalyvių ir kt. asmenų sveikatai, todėl tokia 
infrastruktūros plėtra galėtų būti traktuojama ne tik kaip ekonominis, bet ir socialinis projektas), mokomąją slalomo trasą, 
freestyle ir speedway aikšteles ir kt., arba šiuolaikišką bazalto plytelių aikštelę, skirtą specifiniams ABS bandymams ir 
pan., arba statinius skirtus AMS  veiklos aptarnavimui ir susijusių paslaugų teikimui, pvz., standartinį daugumos AMS 
objektų elementą – kempingo aikštelę, pritaikyta tiek palapinėms, tiek kemperiams, kurią aktyviai naudotųsi paslaugų 
gavėjai, atvykę į varžybas ar renginius, vykstančius ilgiau nei 1 d. ir kt. 
56 Pvz., reklamos plotų trasoje nuomos pajamas, kurios yra generuojamos visuose AMS objektuose, arba teisės pavadinti 
objektą tam tikros bendrovės, vardu pardavimo pajamas (labiausiai žinomi tokie atvejai – Siemens arena Vilniuje, Cido 
arena Panevėžyje, Švyturio arena Klaipėdoje) 
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Projekto įgyvendinimo viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu pagrindas  

Patrauklumas privačiam subjektui Patrauklumas viešajam subjektui 

Galimybės investuoti į perspektyvų AMS objektą 

geografiškai palankioje vietoje 

Investicijų ir funkcionavimo išlaidų nebuvimas ir 

rizikų neprisiėmimas 

Laisvas architektūrinių, inžinerinių ir techninių 

sprendinių pasirinkimas galiojančio reglamentavimo 

ribose 

Aukšto lygio AMS kompleksas Lietuvos teritorijoje, 

generuojantis socialinę – ekonominę naudą 

Didelė veiklos dalis vykdoma paties subjekto nuožiūra 

vykdant AMS veiklas ir teikiant susijusias paslaugas 

AMS profesionalų ir mėgėjų poreikiams adekvati 

infrastruktūrinė sporto bazė 

8.5.1 lentelė 

Duomenų šaltinis: Lietuvos sporto centras 

Svarbu pabrėžti, kad aukščiau išdėstytos sąlygos ir prielaidos yra bendro pobūdžio ir 
nekonkretizuotos, kadangi numatoma galimybė dvišalio sutarimo pagrindu įvertinti viešajam 
sektoriui aktualių ir privataus subjekto pageidaujamų teikti papildomų komercinių paslaugų apimtį ir 
turinį, pasirinkti verslo organizavimo strategiją ir įsirengti reikiamą infrastruktūrą savomis lėšomis. 
Tai yra būtina sąlyga, atsižvelgiant į tai, kad viešojo sektoriaus subjektai šiandien nedisponuoja 
pakankamais ištekliais, siekiant pabrėžti adekvačius AMS infrastruktūros poreikius, kurie gali būti 
realizuojami išlaikant optimalumo ir efektyvumo reikalavimus.  

Remiantis įprasta koncesijų sudarymo praktika, numatoma įpareigoti privatų subjektą per nustatytą 
laikotarpį investuoti į ilgalaikį turtą privačias lėšas, tokiu būdu užtikrinant sukurto objekto reikiamą 
techninę būklę, objekto kompleksiškumą bei aukštą paslaugų kokybę, tačiau, kol nėra patvirtintas 
techninis projektas, techninė paslaugų specifikacija ir konkurso sąlygos operatoriui atrinkti, nėra 
galimybės įvertinti tikslaus privačių lėšų poreikio ir atitinkamai, konkrečių finansinių privataus 
investuotojo prisiimtinų įsipareigojimų. Ypatingai atsižvelgiant į tai, kad ilgas investavimo laikotarpis 
numatytas specialiai siekiant įtvirtinti rezervą, būtiną Projekto tikslo įgyvendinimui ir rezultatų 
pasiekimui, esant neapibrėžtumo faktoriui ir galimam ilgalaikiam konkrečių investavimo elementų 
derinimui, būtinam homologacijai ir kt. procesams, leisiantiems užtikrinti objekto atitiktį aukštiems 
tarptautiniams reikalavimams. 

Tuo pačiu, numatoma, kad viešasis sektorius VPSP pagrindu neinvestuos lėšų ir neatliks mokėjimų 
privačiam partneriui, atitinkamai, atsižvelgiant į specifinės AMS srities rizikingumą, šiuo metu TNŽ 
bazėje ASM veiklas vykdančios ir paslaugas teikiančios VšĮ Nacionalinis žiedas neigiamus veiklos 
rezultatus, nėra pagrindo iš anksto apibrėžtų detalių reikalavimų įtraukimui į VPSP. 

Atsižvelgiant į tai, kad tokio tipo ir lygio sporto objektų formavimas Šalyje būtų visiškai naujas 
procesas, atsakingi viešojo sektoriaus subjektai (ŠMSM ir LSC), siekdami suformuoti maksimaliai 
palankias sąlygas Projekto įgyvendinimui ir, atitinkamai, rezultatų pasiekimui, Projekto įgyvendinimo 
išankstinėje ir tolimesnėse stadijose turėtų: 

- aktyviai pristatyti ir valorizuoti Projektą viešoje erdvėje (siekiant suformuoti atitinkamą 
paklausą iš investuotojų pusės ir, vėliau, paklausos ir finansavimo informacinio pagrįstumo 
sąlygas konkrečiam privačiam subjektui); 

- esant poreikiui, konsultuoti privatų subjektą ir talkinti jam formuojant TNŽ strateginio valdymo 
planą ir rinkodaros veiksmų planą (pvz., pritraukiant potencialius paslaugų gavėjus, pristatant 
objektą užsienio šalyse ir t.t.); 

- perimti kitų valstybių viešojo sektoriaus subjektų paramos ir pagalbos tokio tipo objektų 
funkcionavimui ir plėtrai (pvz., tarpininkavimas ir kt. veiksmai pritraukiant aukščiausio lygio 
AMS varžybas į objektus); 

- tarpininkavimas sprendžiant klausimus kylančius tarp privataus subjekto, valdančio TNŽ, ir 
vietos bendruomenių bei kitų suinteresuotų ir su TNŽ funkcionavimu susijusių šalių. 

Tokie viešojo sektoriaus veiksmai ir iniciatyvos teigiamai įtakotų TNŽ veiklą, iš anksto nustatytų ir 
nurodytų besikeičiančias aplinkybes, galimus AMS objekto veiklos trukdžius ir sudarytų sąlygas 
adekvačių veiklos gerinimo sprendimų priėmimui.  
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Išvados / apibendrinimas 

Šiandien Lietuvoje (tiek bendra-nacionaliniu, teik šakiniu, tiek sub-nacionaliniu lygmeniu) yra aiškiai 
suvokta sporto ir susijusių paslaugų sistemos funkcionavimo svarba ir suprasta sporto veiklos 
aprėpties bei susijusių paslaugų prieinamumo problema.  

Bet kol kas didelės dalies sporto šakų atveju susiduriama su esamos materialinės ir infrastruktūrinės 
bazės kokybinėmis ir finansinėmis problemomis. Ypatingai tai pasakytina apie Lietuvoje 
netradicinėmis laikomas, prie strateginių nepriskiriamas ir neolimpines sporto šakas, tokias kaip 
auto- ir moto- sportas. 

Tačiau visame pasaulyje auto- ir moto- sportas bei susiję sektoriai yra integrali ir svarbi sporto ir 
laisvalaikio sistemos dalis, todėl daugumoje Vakarų pasaulio valstybių ir labiausiai išsivysčiusiose 
Azijos valstybėse yra labai išplėtoti ir populiarūs. Šiuolaikiško, aukštus tarptautinius standartus 
atitinkančio objekto suformavimas Lietuvoje leistų šalyje paskatinti šios perspektyvios rinkos 
atsiradimą.   

Sporto ir susijusios laisvalaikio infrastruktūros plėtra yra vienas iš svarbiausių Lietuvos ilgalaikių 
prioritetų, tačiau stambūs specializuoti infrastruktūriniai objektai dėl objektyvių priežasčių (didelių 
finansinių kaštų, specifinės ekspertizės poreikio ir pan.) negali būti vystomi fragmentiškai. Tam yra 
reikalingos santykinai didelės investicijos ir kompetentingų subjektų įsitraukimas. 

Šiandien vienintelis stambus auto- ir moto- sporto objektas Lietuvoje yra techninių sporto šakų 
kompleksas ir žiedinių lenktynių trasa „Nemuno žiedas“. Tačiau jo infrastruktūra nėra pakankamai 
išplėtota kokybine ir kiekybine prasme, negali adekvačiai patenkinti auto- ir moto- sporto 
bendruomenės ir su auto- ir moto- sportu susijusių laisvalaikio paslaugų gavėjų poreikių. 

Tokia probleminė situacija lėmė Projekto „Žiedinių lenktynių trasos „Nemuno žiedas“ atnaujinimas“ 
poreikį. 

Įgyvendinus Projektą bus suformuota aukštos kokybės, visus norminius reikalavimus atitinkanti 
kompleksinė auto- ir moto- sporto ir susijusių paslaugų infrastruktūra. Suformuotas kompleksinis 
sporto objektas galės tapti vienu iš regioninių traukos centrų. 

Visi veiksmai, kurie bus įgyvendinti Projekto rėmuose, buvo identifikuoti atsižvelgiant į objektyvius ir 
subjektyvius faktorius.  

Į Projekto kontekste aktualios infrastruktūros modernizavimą planuojama investuoti daugiau nei 
6,1 mln. EUR.  

Numatoma projekto veiklų trukmė – 60 mėn.  

Lietuvos sporto centras organizaciniu aspektu yra visiškai pasirengusi įgyvendinti šį projektą. 

Visi galimi Projekto įgyvendinimo scenarijai ir Projekto tikslo pasiekimo alternatyvos nagrinėtos 
skirtingais pjūviais (tiek pagal bendrą rezultatyvumo ir įgyvendinamumo vertinimą, tiek remiantis 
sąnaudų ir naudos analizės instrumentais), kiekvienai galimai alternatyvai priskiriant Projekto 
veiklas ir kt. elementus. Detali visų galimybių analizė leido konstatuoti, kad geriausias būdas 
pasiekti iškeltą tikslą yra Esamų inžinerinių statinių techninių savybių gerinimas – Lenktynių trasos 
Nemuno žiedas rekonstrukcija ir lydinčios infrastruktūros suformavimas. 

Projekto finansinių ir ekonominių rezultatų suvestinė 

FGDVI - 6 387 958 EUR 

FVGNI -13,96 proc. 

Finansinis naudos ir išlaidų santykis 0,41 

FGDVK - 11 257 755 EUR 

EGDV 3.537.562 EUR 

EVGN 13,22 proc. 

Ekonominis naudos ir išlaidų santykis 1,38 
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Projekto finansinės analizės (atliktos projekto subjektiškumą išlaikant viešajame sektoriuje ir darant 
prielaidą, kad Projekto rėmuose vertinamos tik viešajam sektoriui aktualios veiklos ir su jomis 
susijusių paslaugų teikimas) rezultatai parodė, kad Projektas finansiškai negyvybingas ir negali būti 
įgyvendintas siekiant finansinės naudos. 

Tačiau socialinės ir ekonominės naudos vertinimo rezultatai parodė, kad Projektą tikslinga 
įgyvendinti socialine – ekonomine prasme, o jo teikiama socialinė – ekonominė nauda yra didesnė 
už planuojamas patirti išlaidas. 

Jautrumo ir rizikos analizėje identifikuoti pagrindiniai kintamieji, kurių įtaka Projekto sėkmei yra 
didžiausia. Nustatyti rizikos valdymo būdai leis užtikrinti sėkmingą rizikos valdymą. Nustatyta, kad 
Projekto rizika yra priimtina. 

Atlikta Projekto scenarijų analizė parodė, kad projekto įgyvendinimas socialiniu – ekonominiu 
požiūriu yra atsiperkantis net ir pesimistinio scenarijaus atveju.  

Projekto įgyvendinimas leis pasiekti numatytą projekto tikslą, uždavinius, išspręs suformuluotas 
problemas, patenkins tikslinės grupės poreikius, ženkliai prisidės prie nacionalinių strateginių tikslų 
sporto ir laisvalaikio vystymo ir su sportu susijusių paslaugų plėtros srityje įgyvendinimo. 
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INVESTICIJŲ PROJEKTO DUOMENŲ SUVESTINĖ 

Eil. 
Nr. 

Investicijų projekto 
duomenys 

Investicijų projekto duomenų aprašymas 

1. 
Viešoji paslauga, kurios 
kokybei gerinti skirtas 
investicijų projektas 

Viešoji paslauga, kurios kokybei gerinti skirtas investicijų projektas: sporto 
ir laisvalaikio paslaugos. 

Tikslinės grupės, kurioms skirtas projektas: sporto profesionalai ir 
mėgėjai, su sportine veikla susijusių paslaugų esami ir potencialūs gavėjai 

2. Projekto tikslas 
Sukurti sporto profesionalams ir mėgėjams prieinamą aukšto lygio 
kompleksinę infrastruktūrą, orientuotą į automobilių ir motociklų sporto 
vystymą ir susijusio aktyvaus laisvalaikio poreikių tenkinimą 

3. Projekto veiklos 

Veiklos: 

- Rekonstruoti lenktynių trasos važiuojamąją dalį 
- Suformuoti reikalingą lydinčią infrastruktūrą 
- Įsigyti reikalingą įrangą, mašinas, įrenginius ir baldus 

4. Projekto teikėjas Biudžetinė įstaiga Lietuvos sporto centras 

5. Projekto partneris (-iai) - 

6. Projekto biudžetas, EUR 
6.100.636,23 EUR (šeši milijonai vienas šimtas tūkstančių šeši šimtai 
trisdešimt šeši eurai, 23 ct.) 

7. 
Numatomas viešasis 
finansavimas, EUR 

0,00 EUR 

8. 
Projekto įgyvendinimo 
vieta 

Nemuno g. 20, Gaižėnėlių k., Kauno rajono savivaldybė 

9. 
Projekto įgyvendinimo 
trukmė  

72 mėn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                  LIETUVOS SPORTO CENTRAS 

ŽIEDINIŲ LENKTYNIŲ TRASOS „NEMUNO ŽIEDAS“ ATNAUJINIMAS 

Investicijų Projektas          115 

DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 

1. 2011–2020 metų valstybinė sporto plėtros strategija 

2. 2011–2020 metų valstybinės sporto plėtros strategijos įgyvendinimo tarpinstitucinis veiklos planas 

3. 2014–2020 metų Nacionalinė pažangos programa 

4. Bendrieji ekonominiai normatyvai statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymui  

5. Europos Komisijos deleguotas reglamentas (ES) Nr. 480/2014, kuriuo papildomas Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės 
plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo 
plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės 
plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir 
žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos 

6. Europos Komisijos Sąnaudų ir naudos analizės metodinių gairės 

7. Europos sporto chartija 

8. Higienos norma HN 42:2009 Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų mikroklimatas 

9. Higienos norma HN 123:2013 Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai 

10. Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos 
ir/ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika  

11. Jungtinių Tautų Organizacijos Neįgaliųjų teisių deklaracija 

12. Lietuvos pažangos strategija “Lietuva 2030” 

13. Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas 

14. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas 

15. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas 

16. Lietuvos Respublikos investicijų įstatymas 

17. Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymas 

18. Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymas  

19. Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas  

20. Lietuvos Respublikos sporto įstatymas 

21. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 

22. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020 – 2022 m. strateginiame veiklos 
plane 

23. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 
įstatymas  

24. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas 

25. Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas 

26. Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo planas 

27. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas 

28. Lietuvos sporto centro nuostatai 

29. Managing health and safety at motorsport events. Health and Safety Executive 

30. Metodikos ir modelio, skirto įvertinti investicijų, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų 
ir Lietuvos nacionalinio biudžeto lėšomis, socialinį-ekonominį poveikį, sukūrimo galutinė ataskaita 

31. Optimalios projekto alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodika 
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32. Projektų diskontuotų grynųjų pajamų skaičiavimo ir priežiūros metodika  

33. Septynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa 

34. Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai 

35. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 

36. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, 
sveikata, aplinkos apsauga 

37. Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 

38. Strengthening Financial Solidarity Mechanisms within Sport.  European Commission Expert Group 
on Sustainable Financing of Sport 

39. Tarptautinės automobilių federacijos Tarptautinis sporto kodeksas su priedais 

40. Tarptautinės automobilių federacijos Trasų licencijavimo procedūros aprašas 

41. Tarptautinės motociklų sporto federacijos standartai lenktynių trasoms; 

42. Techninis projektas Žiedinių lenktynių trasos "Nemuno žiedas" rekonstravimas 

43. Valstybės investicijų vertinimo kriterijų nustatymo ir pasiektų rezultatų vertinimo tvarkos aprašas 

44. VšĮ Nacionalinis žiedas auditoriaus išvada apie finansines ataskaitas už laikotarpį nuo 2018.01.01 
iki 2018.12.31 

45. VšĮ Nacionalinis žiedas 2017 m. vadovo veiklos ataskaita 

46. VšĮ Nacionalinis žiedas 2018 m. vadovo veiklos ataskaita 

47. VšĮ Nacionalinis žiedas vystymo strateginis planas 2017 – 2021 m. 
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