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I DALIS.  

SĄVOKOS IR SANTRUMPOS 

 

Sąvoka, santrumpa  Reikšmė  

Atlygis Viešojo subjekto mokėjimas Privačiam subjektui arba bet kurios rūšies finansinė nauda, įskaitant kompensacijas už viešųjų 

paslaugų teikimą ar investicijų subsidijas, kai yra įgyvendinamas koncesijos projektas 

CPVA VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra 

EGDV IP socialinės ekonominės naudos ir patiriamų išlaidų grynoji dabartinė vertė 

EVGN IP socialinė ekonominė grąžos norma, kuriai esant EGDV lygi nuliui 

ENIS IP socialinės ekonominės naudos ir išlaidų, išreikštų grynosiomis dabartinėmis vertėmis, santykis 

EUROSTAT Europos Sąjungos statistikos tarnyba 

FGDV IP pajamų ir patiriamų išlaidų grynoji dabartinė vertė 

FNIS IP pajamų ir patiriamų išlaidų, išreikštų grynosiomis dabartinėmis vertėmis, santykis 

FVGN IP grąžos norma, kuriai esant FGDV lygi nuliui 

IP arba Investicijų 

projektas 

Viešojo subjekto, vadovaujantis Metodiniais dokumentais, parengtas dokumentas, kuris finansiškai (ekonomiškai), 

techniškai ir socialiai pagrindžia investavimo tikslus, įvertina investicijų grąžą bei kitus efektyvumo rodiklius, nurodantis 

projekto įgyvendinimui reikalingas lėšas bei finansavimo šaltinius ir terminus  

Investicijų įstatymas Lietuvos Respublikos investicijų įstatymas 

Koncesijų įstatymas Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymas 

Koncesijos mokestis Privataus subjekto mokėjimas Viešajam subjektui už suteiktą koncesiją, kai yra įgyvendinamas koncesijos projektas 

Metinis atlyginimas Viešojo subjekto mokėjimas Privačiam subjektui už teikiamas paslaugas, kai yra įgyvendinamas VžPP projektas 

Metodiniai dokumentai CPVA direktoriaus įsakymu tvirtinami Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos 

struktūrinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika, Viešojo ir privataus sektorių partnerystės 
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tikslingumo vertinimo ir partnerystės klausimyno rengimo metodinės rekomendacijos, Privataus subjekto atrankos 

standartiniai dokumentai bei kiti su VPSP projektų rengimu ir įgyvendinimu susiję metodiniai dokumentai skelbiami 

tinklalapyje https://www.ppplietuva.lt/lt/metodikos-ir-leidiniai  

PK VPSP klausimynas, skirtas identifikuoti galimybę ar būtinybę taikyti VPSP būdą, teikiamą naudą, taip pat įvertinti 

finansines galimybes įgyvendinti VPSP, ir, kuris yra rengiamas vadovaujantis Metodiniais dokumentais 

Privatus subjektas Fizinis ar bet kokios teisinės formos juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, išskyrus viešąjį ir privatų juridinius asmenis, 

kuris Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo nustatyta tvarka priskiriamas prie valdžios sektoriaus, arba tokių 

asmenų grupė, suinteresuotas dalyvauti įgyvendinant VPSP 

VPSP Viešojo ir privataus sektorių partnerystė 

VPSP įgyvendinanti 

institucija 

Valdžios subjektas, kai planuojama įgyvendinti VžPP projektą arba suteikiančioji institucija, kai planuojama įgyvendinti 

koncesijos projektą 

VPSP projekto finansinis 

gyvybingumas 

VPSP projekto finansinių rodiklių visuma, leidžianti spręsti dėl jo galimybių padengti VPSP projekto išlaidas, vykdyti 

įsipareigojimus ir sugeneruoti pakankamą grąžą Privačiam subjektui (angl. k. „financial viability“) 

VPSP projekto finansinis 

prieinamumas 

Viešojo subjekto įsipareigojimas užtikrinti pakankamą finansavimą įsipareigojimams, susijusiems su VPSP projektu, jog 

VPSP projektas galėtų būti įgyvendintas 

Viešasis subjektas Valdžios subjektas, kai planuojama įgyvendinti VžPP projektą arba suteikiančioji institucija, kai planuojama įgyvendinti 

koncesijos projektą, kuris pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus gali inicijuoti ir įgyvendinti VPSP projektą 

VPSP projektas IP įgyvendinimas VPSP būdu 

VPSP projekto grąža VPSP projekto veiklos pelno grąža skaičiuojama prieš nusidėvėjimą ir amortizaciją (angl. k. EBITDA) 

VPSP sutartis Rašytinė sutartis, sudaryta tarp Viešojo subjekto ir Privataus subjekto įgyvendinti IP VPSP būdu 

VžPP Valdžios ir privataus subjektų partnerystė 

 

 

 

https://www.ppplietuva.lt/lt/metodikos-ir-leidiniai
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II DALIS.  

INFORMACIJA APIE INVESTICIJŲ PROJEKTĄ 

 

1. Informacija apie Investicijų projektą 

1.1. Strateginis dokumentas, pagrindžiantis 

IP poreikius 

IP įgyvendinimas atitinka Utenos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2024 m. I prioritetinės 

srities „Konkurencingos rajono ekonomikos plėtra“ 1.2. tikslo „Turizmo, kultūros ir gamtos paveldo 

vystymas“ 1.2.1. uždavinio „Plėsti ir atnaujinti turizmo bei rekreacijos paslaugų infrastruktūrą“ 1.2.1.4. 

priemonę „Plėsti ir (arba) atnaujinti sveikatingumo ir (arba) reabilitacijos paslaugų infrastruktūrą Utenos 

rajone“. Taip pat prisidėtų prie II prioritetinės srities „Bendruomenės socialinės gerovės plėtojimas“ 2.2. 

tikslo „Sportiškos visuomenės bei sveikos gyvensenos įpročių formavimas, gabių sportininkų ugdymas“ 

2.2.2. uždavinio „Gerinti kūno kultūros ir sporto paslaugų kokybę bei prieinamumą, skatinti rajono 

bendruomenės sveiką gyvenseną“ 2.2.2.2. priemonės „Atnaujinti esamą ir (arba) įrengti naują Utenos 

rajono savivaldybės vidaus sporto infrastruktūrą“ ir 2.2.3. uždavinio „Tobulinti gabiausių ir profesionalių 

sportininkų rengimą, suteikiant jiems saugią aplinką ir tinkamas sąlygas treniruotis bei varžytis“ 2.2.3.1. 

priemonės „Modernizuoti Utenos rajono savivaldybės sporto infrastruktūrą, pritaikant ją profesionalaus 

sporto veiklai“ bei 2.2.3.3. priemonės „Sudaryti sąlygas Utenos rajono sporto komandoms atstovauti 

Utenai aukščiausiojo lygio šalies čempionatuose ir tarptautiniuose turnyruose“. 

1.2. Sprendžiama problema / IP poreikis Neužtikrintas kokybiškas sporto ir sveikatinimo paslaugų prieinamumas. 

1.3. Tikslas ir siekiamas rezultatas  Projekto tikslas – gerinti sveikatinimo paslaugų kokybę ir didinti sporto infrastruktūros prieinamumą 

Utenos rajono gyventojams, profesinio meistriškumo siekiantiems sportininkams bei miesto svečiams. 

Siekiamas rezultatas: 

- Užtikrinta sporto infrastruktūra, atitinkanti sporto varžybų (FIBA ir FIBA Basketball champions 

league) organizavimui keliamus reikalavimus, sudarytos sąlygos organizuoti „Juventus“ 

tarptautinės reikšmės varžybas; 

- Sporto infrastruktūra, pritaikyta neįgaliesiems; 

- Sudarytos papildomos sąlygos vykdyti vaikų neformalųjį švietimą;  

- Pagerintos sąlygos treniruotis Juventus klubo krepšininkams; 

- Suorganizuota bent 10 didelių renginių per metus į kuriuos atvyks po 3 000 žiūrovų; 

- Sukurtos naujos darbo vietos; 

- Sukurtos naujos sporto ir sveikatingumo paslaugos. 
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1.4. IP ataskaitinis laikotarpis 17 metų. 

1.5 Pasirinktas vertinimo metodas Sąnaudų ir naudos analizė. 

1.6. Nagrinėtos IP įgyvendinimo 

alternatyvos  

I alternatyva – „Projekto įgyvendinimas pilna apimtimi viešosios privačios partnerystės būdu“, apimanti 

Utenos Juventus arenos rekonstrukciją ir priestato statybą, II alternatyva – „Projekto įgyvendinimas 

daline apimtimi iš savivaldybės lėšų“, apimant tik arenos rekonstrukciją. 

1.6. Pasirinkta alternatyva I alternatyva – „Projekto įgyvendinimas pilna apimtimi viešosios privačios partnerystės būdu“. 

CPVA komentaras 

Paklausos ir pasiūlos / poreikio / prielaidų pagrįstumas 

IP apimtyje numatomas Utenos Juventus arenos rekonstravimas siekiant atitikti FIBA ir FIBA Basketball champions league reikalavimus dėl žiūrovų 

skaičiaus bei renginių kokybės, o taip pat naujų apgyvendinimo, laisvalaikio ir sveikatingumo paslaugų infrastruktūros sukūrimas bei operavimas. IP 

pateikta paklausos ir pasiūlos analizė tik iš dalies pagrindžia projekto poreikį - IP pateikiama informacija apie sporto salių pasiūlą bei paklausą, aktyvaus 

poilsio ir sveikatingumo viešosios paslaugos aplinką: nagrinėjamos demografinės, gyventojų sportinio aktyvumo bei pajamų lygio ir kitos tendencijos, 

tačiau nėra aiškiai pagrįstas ekonominio pobūdžio paslaugų - SPA centro (neformalaus ugdymo poreikiams naudojamas veikiantis Utenos baseinas) ir 

treniruoklių salės kūrimo poreikis. Iš esmės projektu būtų skatinamas gyventojų sveikatingumo didinimas savivaldybėje, kuris aktualus nepaisant 

mažėjančio gyventojų skaičiaus (~2 proc. nuo 2018 m.).  

IP ataskaitinis laikotarpis pasirinktas pagrįstai, neviršija pagrindinio projektu kuriamo ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laikotarpio.   

 

Tikslo ir rezultato atitikimas sprendžiamai problemai 

IP sprendžiama problema identifikuota korektiškai. IP tikslas ir siekiami rezultatai siejasi su identifikuota problema. 

 

Pasirinkto analizės metodo pagrįstumas ir principo pasirinkimas 

IP alternatyvų vertinimui pagrįstai pasirinktas sąnaudų ir naudos analizės metodas bei efektyvumo principas.  

 

Nagrinėtų alternatyvų korektiškumas 

Alternatyvų suformavimas nepilnai atitinka Metodinių dokumentų nuostatas - tarpusavyje lyginamos nevienodos apimties problemos sprendimo 

alternatyvos. IP atskleistas galimų veiklų projekto problemai spręsti vertinimas, kuriuo remiantis iš esmės suformuluota viena racionali nagrinėtina 

alternatyva (arenos rekonstrukcija bei priestato statyba), tuo tarpu antroji altenatyva (apimanti tik arenos rekonstrukciją), ženkliai mažesnė tiek 

investuojamų lėšų, tiek siekiamų rezultatų atžvilgiu. II alternatyvos atveju nebūtų pasiekiami IP numatyti minimalūs rezultatai.  

Alternatyvų palyginimas IP atliekamas pagal EGDV rodiklio rezultatus, pasirinkta I alternatyva – Projekto įgyvendinimas pilna apimtimi. 
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2. Investicijų projekto finansiniai duomenys (realios vertės) 

 Finansinio srauto vertė (be 

PVM) 

Rizikų vertė (be PVM) Finansinio srauto su rizika vertė 

(be PVM) 

2.1. Kapitalo išlaidos  8 906 103 2 782 710 11 688 813 

 

2.1.1. Investicijos 8 234 094 2 588 125 10 822 219 

2.1.2. Reinvesticijos  672 009 194 585 866 594 

2.2. Investicijų likutinė vertė 1 791 375 589 684 1 201 691 

2.3. Veiklos pajamos 7 673 276 2 011 935 5 661 341 

2.4. Veiklos išlaidos 9 921 367 3 265 912 13 187 279 

2.4.1. Žaliavos 0 0 0 

2.4.2. Darbo užmokesčio išlaidos 5 200 079 1 711 760 6 911 839 

2.4.3. Elektros energijos išlaidos 2 671 763 879 490 3 551 253 

2.4.4. Šildymo (išskyrus elektrą) 

išlaidos 
531 990 175 120 707 110 

2.4.5. Infrastruktūros būklės palaikymo 

išlaidos 
967 290 318 412 1 285 702 

2.4.6. Kitos išlaidos 550 245 181 129 731 374 

CPVA komentaras 

Pastebėjimai dėl investicijų išlaidų 

Investicijų rangos darbų išlaidos įvertintos remiantis suvestiniu statybos kainos apskaičiavimu (arenos rekonstravimo darbams) bei Sistela sustambintais 

įkainiais skirtingų pastatų grupėms (priestato statybos dabams) 2022 m. balandžio mėn. kainomis. Įrengimo (įrangos ir baldų) kainoms pateikti 

preliminarūs komerciniai pasiūlymai. Statybos ir įrengimo kaštai indeksuoti remiantis pastatų remonto sąnaudų elementų kainų indekso pokyčiu bei 

prognoze iki statybos pradžios (viso 9 proc.), atsižvelgiant į tai, kad rangos darbų pradžia numatyta 2024 m. Veiklos tęstinumui užtikrinti numatytos 
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reinvesticijos į baldus ir įrangą, apskaičiuota likutinė vertė. Atsižvelgiant į pastaruoju metu ženkliai kilusias statybos medžiagų bei darbų kainas, sudėtinga 

prognozuoti investicijų poreikį statybos darbų pradžios laikotarpiui, taip pat, kadangi vertinant investicijų poreikį nenumatytos išlaidos sklypo 

sutvarkymui bei parkavimo infrastruktūros išplėtimui, išlieka tikimybė, kad lėšų poreikis investicijoms bus didesnis. 

 

Pastebėjimai dėl pajamų 

IP įvertintas pajamų finansinis srautas iš kavinės patalpų nuomos, treniruoklių salės abonementų pardavimo, SPA centro, ekonominės klasės viešbučio 

(sportininkų stovyklų ir kt. apgyvendinimo poreikiams) veiklos, sporto arenos nuomos renginiams. Savivaldybės viešųjų paslaugų reikmėms numatomas 

nemokamas treniruočių laikas arenoje ir treniruočių salėje (pilna apimtimi), kitose objekto dalyse laikas Savivaldybės reikmėms nenumatytas. 

Prognozuojama, kad 20 proc. SPA centro lankytojų bus nekomerciniai lankytojai, kuriems Savivaldybė numatys žemesnės apsilankymo kainos 

reikalavimą. Įkainiai prognozuoti įvertinus aplinkinių rajonų panašios infrastruktūros lankymo įkainius ir gali būti laikomi pagrįstais, tačiau apsilankymų 

skaičius prognozuojamas gana optimistiškai, apgyvendinimo patalpų, skirtų iš esmės sportininkų reikmėms, numatomas vidutinis užimtumas viršija 

vidutinį Utenos miesto apgyvendinimo įstaigų užimtumą. Pajamų dydį gali neigiamai paveikti išvados I dalyje aptartos paklausai įtaką darančios 

demografinės tendencijos. 

 

Pastebėjimai dėl veiklos išlaidų 

IP įvertinta veiklos išlaidų struktūra atitinka IP specifiką – numatytos darbo užmokesčio, komunalinių paslaugų, taip pat infrastruktūros būklės palaikymo 

išlaidos bei kitos išlaidos. Išlaidų dydis vertinamas pagal veikiančių panašių objektų išlaidų proporciją įvertinant IP rengimo metu galiojusias komunalinių 

paslaugų kainas, todėl jų dydį galimai koreguos išaugusios šildymo ir el. energijos kainos, o taip pat augantis rinkos vidutinis darbo užmokestis. Vertinant 

esamos infrastruktūros veiklos išlaidas remtasi istoriniais duomenimis, tačiau išlaidos nėra indeksuotos. 

 

3. Investicijų projekto finansinė, socialinė ekonominė nauda 

3.1. Finansinis vertinimas1 

 FGDV investicijoms FVGN investicijoms FNIS 

3.1.1 Rodiklių reikšmės (be rizikų) -9 129 285 -15,39% 0,37 

3.1.2 Rodiklių reikšmės (su rizikomis) -15 845 822 Nėra reikšmės 0,20 

3.2. Ekonominis vertinimas 

 
1 Rodikliai skaičiuojami, naudojant realius pinigų srautus. 
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3.2.1 Socialinio ekonominio poveikio 

naudos (žalos) ir išorinis poveikis 

IP socialinei ekonominei naudai įvertinti naudojami komponentai: 

- pasiryžimas sumokėti už padidėjusį neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumą ir pagerėjusią kokybę 

(išvengtos auklės samdymo sąnaudos) – mokyklinio amžiaus lankytojams; 

- pasiryžimas sumokėti už padidėjusį neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumą ir pagerėjusią kokybę 

(laiko vertė ne darbo reikalais vykstantiems keleiviams) – suaugusiųjų apsilankymams; 

- pasiryžimas sumokėti už 1 val. apsilankymą kultūros objekte – renginių lankytojams. 

 EGDV EVGN ENIS 

3.2.2 Rodiklių reikšmės (be rizikų) 6 646 913 14,36% 1,52 

3.2.3 Rodiklių reikšmės (su rizikomis) 2 042 180 7,51% 1,12 

CPVA komentaras 

Išorinio socialinio-ekonominio poveikio apskaičiavimo pagrįstumas. Rodiklių vertinimas.  

Finansinėje ir ekonominėje analizėje naudojamos pagrįstos diskonto normos, t. y. atitinkamai 4% ir 5%. Neigiami IP finansinės grąžos rodikliai rodo, kad 

IP su numatytomis prielaidomis nėra finansiškai atsiperkantis ir negalėtų būti patrauklus rinkos dalyviams dėl finansinės grąžos nebuvimo be papildomų 

Savivaldybės mokėjimų.  

IP skaičiuojama ekonominė nauda vertinama remiantis gana optimistinėmis lankomumo/užimtumo prielaidomis ir reali socialinė-ekonominė nauda galėtų 

būti mažesnė. Pvz., skaičiuojamas 2 val. laiko sutaupymas treniruoklių salės, apgyvendinimo patalpų naudotojams, nors panašios infrastruktūros yra 

miesto ribose, taip pat gana optimistiškai vertinamas arenos užimtumas renginių metu bei renginių trukmė, SPA centro lankytojų skaičius. Kadangi 

projekto ekonominės naudos ir išlaidų santykis nėra aukštas, pasireiškus rizikoms (padidėjus investicijų ir/ar veiklos išlaidų apimčiai, sumažėjus 

lankomumui) projektas galėtų tapti ekonomiškai neatsiperkantis. 

IP kurtų prielaidas gyventojų fiziniam aktyvumui ir dėl to galima ekonominė nauda dėl įtakos jų sveikatos būklės gerinimui, tačiau šią naudą pakankamai 

sudėtinga pamatuoti ir pagrįsti IP kontekste. 
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III DALIS.  

INFORMACIJA APIE VPSP TAIKYMO TIKSLUS IR VPSP PROJEKTO APIMTĮ. VPSP TAIKYMO TIKSLINGUMO IR NAUDOS 

VERTINIMAS 

 

 

4. VPSP projektą įgyvendinantis juridinis asmuo 

4.1. Centrinės valdžios institucija ar jos kontroliuojamas juridinis asmuo  

4.2. Vietos valdžios institucija ar jos kontroliuojamas juridinis asmuo Utenos rajono savivaldybė 

4.3. Partneris  

 

5. Veiklos 

5.1. Veiklų paskirstymas 

Viešojo subjekto pasiliekamos veiklos Privačiam subjektui perduodamos vykdyti 

veiklos (viešosios paslaugos ir (ar) ūkinė 

komercinė veikla) 

Veiklos, kurias Privatus subjektas gali 

vykdyti savo iniciatyva ir rizika 

Viešųjų paslaugų teikimas arenoje bei 

treniruoklių salėje. 

Sporto paskirties pastato – arenos projektavimo, 

modernizavimo, rekonstrukcijos ir įrengimo darbai 

Reklaminio ploto nuoma 

 Infrastruktūros eksploatavimas, administravimas ir 

priežiūra 

Reklaminės atributikos platinimas 

 Sporto paskirties pastato – įveiklinimas: 

• Neformalaus švietimo paslaugų teikimas  

• Suaugusiųjų sportinės veiklos paslaugų 

teikimas 

• Sporto renginių organizavimas 

• Maitinimo paslaugų teikimas 

Smulki prekybinė veikla 
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• Patalpų nuoma 

• Kita, pajamas generuojanti, veikla. 

CPVA komentaras  

 

Iš pateiktų dokumentų darytina išvada, kad Savivaldybė perduodama veiklas siekia gerinti teikiamų paslaugų kokybę. Projektu siekiama modernizuoti 

nusidėvėjusią infrastuktūrą (Utenos miesto daugiafunkcinis sporto kompleksas), kurios eksploatavimas Savivaldybei sukelia dideles sąnaudas bei 

nepritaikyta dideliems koncertiniams renginiams dėl neizoliuoto komunikacijų vamzdyno, kuris tonuoja garsą, sėdimų vietų skaičius nepakankamas, 

norint organizuoti tarptautines krepšinio varžybas (Juventus klubas turi ambicijų žaisti Europos lygoje, tačiau dabar tai neįmanoma dėl per mažo vietų 

skaičiaus), nėra VIP ložių, kurios gali generuoti reklamos pajamas, sportininkų persirengimo rūbinės yra per mažos, nepritaikytos tarptautinėms 

varžyboms. Siekiant atnaujinti Utenos miesto daugiafunkcinio sporto kompleksą bei jį išplėsti įrengiant SPA centrą, treniruočių ir treniruoklių sales, 

apgyvendinimo patalpas, maitinimo patalpas, Privačiam subjektui bus perduodamos arenos projektavimo, modernizavimo, rekonstrukcijos ir įrengimo 

darbai. Be to Privatus subjektas parinks efektyviausias priemones infrastruktūros sukūrimui, viešųjų ir komercinių paslaugų teikimui - siekdamas kuo 

ilgiau išlaikyti kokybišką infrastruktūros būklę bei tokiu būdu sutaupyti remontui reikalingas lėšas, bei skirs nuolatinį dėmesį sukurtos / modernizuotos 

infrastruktūros priežiūrai. Taip pat Privatus subjektas turės užtikrinti, kad būtų teikiamos kokybiškos kultūros, sporto ir laisvalaikio viešosios ir 

komercinės paslaugos. 

 

Apribojimų perduoti Privačiam subjektui aukščiau nurodytas veiklas nėra. 

 

5.2. Perduodamų / pasiliekamų veiklų pasiskirstymas biudžeto eilutėse (realios vertės)2  

 Viešojo subjekto pasiliekamų veiklų, kurios 

neįtrauktos į VPSP projektą, finansinio srauto 

vertė (be PVM) 

VPSP projekte perduodamų veiklų 

Privačiam subjektui finansinio srauto vertė 

(be PVM) 

5.2.1. Kapitalo išlaidos: 0 8 906 103 

5.2.1.1. Žemė 0 0 

5.2.1.2. Nekilnojamasis turtas 0 0 

 
2 Nominali vertė suprantama, kaip vertė, kuri atspindi kiekvienu analizuojamu laikotarpiu esamas kainas. Indeksas naudojamas realių pinigų srautų konvertavimui į nominalius – 3%. 
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5.2.1.3. Statyba, rekonstravimas, kapitalinis 

remontas ir kiti darbai 

0 6 513 905 

5.2.1.4. Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis 

turtas 

0 1 459 633 

5.2.1.5. Projektavimo, techninės priežiūros 

ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą 

susijusios paslaugos 

0 260 556 

5.2.1.6. Kitos paslaugos ir išlaidos 0 0 

5.2.1.7. Reinvesticijos 0 672 009 

5.2.2. Veiklos pajamos 0 7 750 301 

5.2.3. Veiklos išlaidos: 0 10 798 381 

5.2.3.1. Žaliavos 0 0 

5.2.3.2. Darbo užmokesčio išlaidos 0 5 200 079 

5.2.3.3. Elektros energijos išlaidos 0 3 050 813 

5.2.3.4. Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos 0 763 290 

5.2.3.5. Infrastruktūros būklės palaikymo 

išlaidos 

0 1 213 290 

5.2.3.6. Kitos išlaidos 0 570 909 

5.2.4. Pirkimo PVM (PVM nuo eilučių 

5.2.1. + 5.2.3. – 5.2.2.). Eilutė pildoma tik 

jei pinigų srautai nurodomi be PVM. 

0 50 442 

CPVA komentaras  
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Numatoma, kad Objekto sukūrimas ir operavimas/paslaugų teikimas pilna apimtimi būtų perduodamas privačiam subjektui. Siekiant sumažinti 

privataus subjekto įskaičiuojamą rizikų vertę dėl komunalinių išlaidų kainų pasikeitimo, rekomenduotina komunalinių paslaugų išlaidas, priskiriamas 

Savivaldybės naudojamoms Objekto dalims ir naudojimo laikui, Savivaldybei pasilikti sau ir mokėti pagal faktinį sunaudojimą. 

 

6. Turtas 

6.1. Perduodamas turtas  Žemės sklypai – kadastrinis numeris 4400-1755-6920 - nuosavybės teise priklauso Savivaldybei. 

PK nėra nurodyta kokia teise Privačiam subjektui bus perduotas Žemės sklypas. 

Nekilnojamas turtas: 

1. Utenos miesto daugiafunkcinis sporto kompleksas, unikalus numeris 4400-1535-5809 - 

Savivaldybei sporto kompleksas priklauso nuosavybės teise. Privačiam subjektui aikštelė 

bus perduota pagal panaudą. Likutinė sporto komplekso vertė - 8 684 866 Eur. 

2. Aikštelė tenisui ir krepšiniui, unikalus numeris 4400-2134-0574 - Savivaldybei aikštelė 

priklauso nuosavybės teise. Privačiam subjektui aikštelė bus perduota pagal panaudą. 

Likutinė aikštelės vertė - 0,00 Eur. 

3. Vaikų žaidimo aikštelė, unikalus numeris 4400-2134-0585 - Savivaldybei aikštelė priklauso 

nuosavybės teise. Privačiam subjektui aikštelė bus perduota pagal panaudą. Likutinė 

aikštelės vertė - 0,00 Eur. 

4. Aikštelė riedlentininkams, unikalus numeris 4400-2212-3744 - Savivaldybei aikštelė 

priklauso nuosavybės teise. Privačiam subjektui aikštelė bus perduota pagal panaudą. 

Likutinė aikštelės vertė - 0,00 Eur. 

5. Pėsčiųjų takas (1 zona), unikalus numeris 4400-3155-2140- Savivaldybei pėsčiųjų takas 

priklauso nuosavybės teise. Privačiam subjektui pėsčiųjų takas bus perduota pagal panaudą. 

Likutinė aikštelės vertė - 0,00 Eur. 

6. Aikštelė, unikalus numeris 4400-3155-2140- Savivaldybei aikštelė priklauso nuosavybės 

teise. Privačiam subjektui aikštelė bus perduota pagal panaudą. Likutinė aikštelės vertė - 

50,340 Eur. 

7. Nuotekų šalinimo tinklai – nuotekų tinklai, unikalus numeris 4400-2134-0563- Savivaldybei 

nuotekų šalinimo tinklai priklauso nuosavybės teise. Privačiam subjektui nuotekų šalinimo 

tinklai bus perduota pagal panaudą. Likutinė aikštelės vertė - 0,00 Eur. 

8. Nuotekų šalinimo tinklai – lietaus kanalizacija, unikalus numeris 4400-2134-0552 - 

Savivaldybei nuotekų šalinimo tinklai priklauso nuosavybės teise. Privačiam subjektui 

nuotekų šalinimo tinklai bus perduota pagal panaudą. Likutinė aikštelės vertė - 0,00 Eur. 
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6.2. Naujai kuriamas turtas pagal Viešojo 

subjekto poreikius. 

Išplėsti sporto infrastruktūrą  pastatant ir įrengiant SPA centrą, sporto salę, treniruoklių salę, 

apgyvendinimo patalpas ir maitinimo patalpas. Preliminarus išplečiamų patalpų plotas bus apie 4600 

kv.m, tūris – 30000 kub.m. 

6.3. Naujai kuriamas turtas Privataus subjekto 

rizika. 

PK B dalyje 2.2 punkte nenurodyta jokia informacija apie naujai kuriamą turtą Privataus subjekto 

rizika.  

CPVA komentaras  

Investicijų įstatymo 152 straipsnio 5 dalyje nurodyta: Jeigu valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartyje nustatytai veiklai vykdyti reikalinga 

perduoti valstybės arba savivaldybės nekilnojamajam turtui priskirtą arba naujam turtui sukurti reikalingą valstybinę arba savivaldybės žemę, ši žemė 

valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutarties laikotarpiu privačiam subjektui išnuomojama be aukciono. PK B dalies 1.1.7 punkte nenurodyta 

kokia teise Privačiam subjektui planuojama perduoti žemės sklypą, atkreipiame dėmesį, jog atsižvelgiant į Investicijų įstatymą žemės sklypą galima 

tik išnuomoti be aukciono. Tačiau siekiant sumažinti URS išlaidas, siūloma Privataus subjekto atrankos (pirkimo) dokumentuose numatyti, kad žemės 

sklypas Privačiam subjektui bus išnuomojamas tik projektavimo ir statybos darbų vykdymo laikotarpiui iki paslaugų teikimo. Rekomenduotina URS 

apsvarstyti galimybę privatų subjektą atleisti nuo žemės nuomos mokesčio. 

Nurodyti perduodamo turto bei perduodamo griautino nekilnojamojo turto perdavimo būdai panaudos teise yra galimi pagal Investicijų įstatymą. 

Tačiau atsižvelgiant į tai, jog panaudos teise suteikia galimybę turtu tik valdyti ir naudotis, siūloma turtą perduoti patikėjimo teise, kad Privatus 

subjektas galėtų jį ir išnuomoti. Civilinio kodekso 6.629 straipsnio 1 punkte apibrėžta panaudos sutarties samprata: neatlygintinio naudojimosi daiktu 

(panaudos) sutartimi viena šalis (panaudos davėjas) perduoda kitai šaliai (panaudos gavėjui) nesunaudojamąjį daiktą laikinai ir neatlygintinai valdyti 

ir juo naudotis, o panaudos gavėjas įsipareigoja grąžinti tą daiktą tokios būklės, kokios jis jam buvo perduotas atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą 

arba sutartyje numatytos būklės. Civilinio kodekso 4.106 straipsnio 1 punkte apibrėžta patikėjimo sutarties samprata: turto patikėjimo teisė – tai 

patikėtinio teisė patikėtojo nustatyta tvarka ir sąlygomis valdyti, naudoti perduotą turtą bei juo disponuoti.  

Kai projektas yra susijęs su esamo turto atnaujinimu, renovacija ar pagerinimu, tai investicijų suma į projekte numatytą kiekvieną turto vienetą turi 

sudaryti ne mažiau kaip 50% turto likutinės vertės. Priešingu atveju sutartis nebus laikoma VPSP sutartimi ir patirtos investicijos į atnaujintą, renovuotą 

ar pagerintą turtą bus laikytinos turinčios įtakos savivaldybės skolos bei finansiniams rodikliams. Atsižvelgiant į tai, perduodamo turto vertė po darbų 

turės padidės ne mažiau kaip 50 proc.  

 

Naujai sukuriamas nekilnojamas turtas VPSP sutarties galiojimo laikotarpiu privačiam subjektui priklausys patikėjimo teise, o kilnojamas turtas 

panaudos teise. PK neargumentuota kodėl naujai kuriamam kilnojamam ir nekilnojamam turtui išskiriamos skirtingos turto perdavimo teisės. 

Atkreipiame dėmesį, jog naujai sukurtą turtą Privatus subjektas gali valdyti ir nuosavybės teise, tik pasibaigus VPSP sutarčiai visas naujai sukuriamas 

nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas pereis savivaldybės nuosavybėn, kas atitinka Investicijų įstatymo reikalavimus. 
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Atkreiptinas dėmesys, kad jeigu VPSP sutartimi privačiam subjektui perduodami ir nereikalingų pastatų griovimo darbai, privatus subjektas griovimo 

darbus ir su šiais darbais susijusias rizikas įsiskaičiuoja į VPSP projektui teikiamą pasiūlymo metinį atlyginimą. Pažymėtina, kad VPSP praktika 

parodė, kad viešajam subjektui pigiau pačiam nugriauti nereikalingus pastatus (nusiperkant jų griovimą atskiru viešuoju pirkimu). 

 

 

7. VPSP pasirinkimo priežastys  

7.1. VPSP taikymo / pasirinkimo priežąstys ir 

pagrindimas 

Preliminari projekto vertė siekia virš 8000 tūkst. Eur, Utenos savivaldybės biudžetui šiuo metu tai 

nepakeliama našta ir vienintelis kelias įgyvendinti sporto ir sveikatingumo komplekso idėją yra 

privataus partnerio prisidėjimas. Utenos rajono savivaldybės administracijai svarbu pritraukti 

privatų subjektą, kuris galėtų užtikrinti visą reikalingą investicijų sumą per įrengimo laikotarpį, 

prisiimdamas finansavimo riziką, atliktų sporto arenos modernizavimą, pastatytų naujo sporto 

komplekso priestatą. Taip pat siekiama, kad privatus partneris pasidalytų savo profesinėmis 

žiniomis, vadybos įgūdžiais, inovatyviu požiūriu, didesniu efektyvumu ir rezultatyvumu vystant 

planuojamos apimties infrastruktūrą. Taikant VPSP tikimasi, kad bus pasiekti tikslesni siekiamų 

veiklų terminai (privatus partneris bus motyvuotas kaip įmanoma greičiau atlikti investicijas, kad 

šios nepabrangtų ir kad kuo greičiau būtų pradėtas mokėjimas už paslaugas). Privačiam partneriui 

bus leidžiama vykdyti komercinę veiklą, susijusią su sporto ir sveikatinimo paslaugų teikimu, 

reklamos ploto nuoma, maitinimu ir kt. komercine veikla. Pagal teisės aktus savivaldybė pati tokios 

veiklos vykdyti negali, turi būti atrinktas privatus subjektas, kuriam būtų suteikta teisė vykdyti 

komercinę veiklą. Savivaldybė reikalaus suteikti nemokamai infrastruktūrą profesionaliems 

sportininkams ir neformalaus ugdymo užsiėmimams. 

 

CPVA komentaras  

Projekte numatytos veiklos yra kompleksinės, reikalaujančios įgūdžių racionaliai atlikti infrastruktūros sukūrimo darbus, infrastruktūros įveiklinimo 

ir valdymo, įskaitant eksploatacijos ir techninės priežiūros paslaugas. Pagal pateiktą informaciją, dėl privačių investuotojų turimų profesinių žinių, 

patirties, techninių ir žmogiškųjų išteklių įrengiant ir eksploatuojant sporto infrastruktūros objektus, VPSP taikymas leistų išvystyti ir prižiūrėti 

infrastruktūrą inovatyvesniu ir efektyvesniu būdu, kas leistų pagerinti šiuo metu URS teikiamų Utenos mieste viešųjų paslaugų sporto ir sveikatinimo 

srityje prieinamumą bei pagerinti teikiamų paslaugų kokybę. URS planuoja suteikti Privačiam subjektui teisę vykdyti ne tik viešųjų paslaugų teikimą 

bet ir komercinę veiklą, tokia veikla turi būti perduodama Privačiam subjektui, atrinktam laikantis lygiateisiškumo, skaidrumo ir kitais įstatymuose 

nustatytais principais. 
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8. VPSP projekto finansinio gyvybingumo vertinimas (optimalaus finansinio-ekonominio modelio sudarymas), įskaitant VPSP trukmės 

nustatymą3  

8.1. Metinis atlyginimas (reali vertė) 1 000 000 Eur 

8.2. Koncesijos mokestis  Netaikoma. 

8.3. Atlygis  Netaikoma. 

8.4. Mokesčiai Nekilnojamojo turto, turto nuomos, žemės nuomos mokesčių taikymas nenumatytas. 

8.5. VPSP projekto grąža VPSP skaičiuoklės finansinio gyvybingumo vertinimo darbalapyje 7.2 daromos šios esminės prielaidos: 

• projekto finansavimo struktūra: 30% nuosavo kapitalo dalis, 70% skolinto kapitalo dalis; 

• nuosavo kapitalo metinė grąža, po mokesčių – 7%; 

• skolinto kapitalo metinė kaina – 6,9%; 

• papildomi privataus subjekto investicijų, reinvesticijų, veiklos pajamų ir veiklos išlaidų pinigų srautai 

nenumatomi.  

Su numatytomis prielaidomis privataus subjekto vidinė grąžos norma – 7,3%, diskontuotas atsipirkimo 

laikotarpis – 16 metų. 

8.6. VPSP projekto finansinis 

prieinamumas  

PK 3 priedo duomenimis, Savivaldybė visu VPSP sutarties laikotarpiu galės užtikrinti pakankamą lėšų srautą 

mokėjimams privačiam subjektui atlikti. 

  

 
3 Vertinimas atliekamas atsižvelgiant į IP skaičiuoklės 7.2 darbalapį.  
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8.7. VPSP sutarties trukmė: PK numatoma, kad VPSP sutarties trukmė bus 17 metų. Pasirinkta VPSP sutarties trukmė atitinka VPSP 

skaičiuoklėje atlikto finansinio gyvybingumo vertinimo rezultatus.  

8.7.1. bendra VPSP sutarties trukmė 17 metų 

8.7.2. darbų atlikimo trukmė (jeigu 

taikoma) 

2 metai 

8.7.3. paslaugų teikimo trukmė 15 metų 

8.8. Kita  

CPVA komentaras 

VPSP projekto finansinio gyvybingumo iki pelno mokesčio vertinimas 

Projektas, pagal IP prognozuojamus finansinius srautus, t.y. įvertinant tik iš paslaugų vartotojų gaunamas pajamas, nebūtų finansiškai gyvybingas. 

Finansiniam gyvybingumui užtikrinti numatomas Savivaldybės metinis mokėjimas (1 000 000 Eur realia verte be PVM), su kuriuo numatoma privataus 

subjekto metinė grąža 7,3%. 

 

Mokestiniai klausimai (atleidimas / mokėjimas)  

Daroma prielaida, kad Privatus subjektas bus atleistas nuo nekilnojamojo turto, turto nuomos ir žemės nuomos mokesčių. 

 

VPSP projekto patrauklumo rinkai vertinamas, atsižvelgiant į grąžos rodiklius 

Tikėtina, kad projekto įgyvendinimas būtų patrauklus rinkai. Tačiau, pasireiškus nepalankiam geopolitiniam ir/ar ekonominiam scenarijui, projekto 

įgyvendinimas galėtų tapti ir nepatrauklus ar finansiškai neatsiperkantis.  

 

Viešojo subjekto galimybių mokėti mokėjimus privačiam subjektui už veiklų vykdymą ir prisiimti kitus finansinius įsipareigojimus vertinimas  

PK 3 priedo duomenimis, Savivaldybė galės užtikrinti pakankamą lėšų srautą mokėjimams privačiam subjektui atlikti. 

 

 

9.  Rizikų paskirstymas  

Rizikų grupės Viešojo subjekto pasiliekamos rizikos Privačiam subjektui perduodamos rizikos 

9.1. Statybų rizika  X 
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9.2. Tinkamumo ir kokybės rizika  X 

9.3. Paklausos rizika  X dalinamasi su Privačiu subjektu  

9.4. Turto likutinės vertės rizika  X 

CPVA komentaras  

I. Statybos rizika 

Statybos rizika yra susijusi su perduotos infrastuktūros atnaujinimu ir naujos infrastruktūros sukūrimu, kuri skirta viešųjų bei komercinių veiklų vykdymui. 

Atsižvelgiant į veiklų pasidalinimą tarp VPSP sutarties šalių, statybos rizikos, numatytos projekto apimtyje, perdavimas privačiam subjektui iš esmės yra 

pagrįstas ir logiškas.  

 

II. Tinkamumo rizika 

Projekte privačiam subjektui perduodamos veiklos susijusios su tinkamu infrastruktūros įrengimu ir šios infrastruktūros objektų eksploatacija, priežiūra 

bei teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimu. Perduotos ir naujai sukurtos infrastruktūros ir jos eksploatacijos bei priežiūros paslaugų bei vykdomų viešųjų 

paslaugų bei komercinių veiklų, nurodytų IP ir PK kokybės ir tinkamumo rizika perduodama privačiam subjektui.  

 

III. Paklausos rizika 

Paklausos rinkoje riziką Savivaldybė ir Privatus subjektas turėtų dalintis (konkurentų skaičiaus ir jų vykdomos veiklos pasikeitimo, demografinių veiksnių 

pasikeitimo bei nenugalimos jėgos aplinkybių paslaugų teikimo metu), todėl rizikų matricoje (skaičiuoklėje) neteisingai ši rizika priskirta išimtinai tik 

Privačiam subjektui. Savivaldybė prisiima paklausos riziką pagal naudojimosi dalies Objekto valandų skaičių – Savivaldybė įsipareigoja pilnai naudotis 

arenos užimtumu (išskyrus 10 renginių savaitgalio metu, kuriuos leis vykdyti Privačiam subjektui komercinei veiklai), taip pat pilnai naudotis treniruočių 

sale. Treniruoklių salėje ir SPA centre Savivaldybei valandų nebus skirta ir šiose patalpose Privatus subjektas galės pilnai teikti komercines paslaugas ir 

prisiimdamas atitinkamą paklausos rizikos dalį. 

 

IV. Likutinės vertės rizika. 

URS likutinės vertės riziką perduoda Privačiam subjektui, toks perdavimas yra pagrįstas ir logiškas. 

 

 

 

10. VPSP būdas. Privataus subjekto atrankos būdas 

10.1. Pasirinktas VPSP būdas VžPP 
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10.2. Privataus subjekto atrankos būdas Skelbiamos derybos 

CPVA komentaras  

Pagal pateiktą informaciją galima daryti išvadą, kad pasirinktas tinkamas VPSP būdas – VžPP, kadangi: 

- pagal šiuo metu atliktus skaičiavimus ir numatytus projekto tikslus, privačiam subjektui perduodama statybos rizika atnaujinant perduotą turtą bei 

sukuriant naują turtą, bus suteikiama teisė teikti viešąsias paslaugas bei vykdyti ūkinę komercinę veiklą naudojant URS turtą. 

- Privatus subjektas bus atsakingas už tinkamą paslaugų teikimą, t. y. sukurti tinkamą infrastruktūrą paslaugų teikimui, prižiūrėti per visą VPSP sutarties 

laikotarpį, užtikrinti, kad infrastruktūra būtų prieinama Utenos miesto gyventojams ir svečiams, o taip pat, kad vykdomas viešųjų paslaugų teikimas bei 

vykdoma komercinė veikla būti tinkamos kokybės t. y. privačiam subjektui planuojama perduoti tinkamumo riziką;  

- Privatus subjektas bus atsakingas už infrastruktūros įveiklinimą vykdant viešųjų paslaugų teikimą bei ekonominio-komercinio pobūdžio veiklas, kurių 

negali tinkamai įgyvendinti URS: suaugusiųjų sportinės veiklos paslaugų teikimas,  sporto renginių organizavimas, maitinimo paslaugų teikimas, patalpų 

nuoma sporto, laisvalaikio renginių organizavimas, maitinimas, patalpų nuoma. Privatus subjektas gaus pajamas iš tiesioginių paslaugų naudotojų bei 

Viešojo sektoriaus mokėjimus. 

Privatus subjektas turės užtikrinti infrastruktūros prieinamumą visiems suinteresuotiems lankytojams visus kalendorinius metus.  

Atkreiptinas dėmesys, kad VPSP būdą – VžPP ar koncesija – iš esmės apsprendžia privačiam subjektui perduodamų paslaugų pobūdis bei paklausos 

rizikos pasidalinimas, t. y. pagal tai, kuri iš VPSP sutarties šalių prisiima didesnę paklausos rizikos dalį. Atsižvelgiant į tai, kad privataus subjekto didesnę 

pajamų dalį sudarytų URS mokėjimai, galima teigti, kad paklausos riziką didesne dalimi prisiima URS, todėl – pasirinktas teisingas VPSP būdas – VžPP.  

 

 

 

 

 

11. VPSP finansiniai rodikliai, Eur 

 Diskontuota vertė Reali vertė Nominali vertė4 

11.1. VžPP projektas    

 
4 Nominali vertė suprantama, kaip vertė, kuri atspindi kiekvienu analizuojamu laikotarpiu to meto kainas. Indeksas naudojamas realių pinigų srautų konvertavimui į nominalius – 3%. 
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11.1.1. Maksimalūs Viešojo subjekto 

turtiniai įsipareigojimai VPSP projekte 

(su PVM) 5 

22 122 820 29 881 703 38 422 370 

11.1.2. Maksimalūs Viešojo subjekto 

mokėjimai Privačiam subjektui6 (su 

PVM) 

20 591 982 28 022 577 36 212 905 

11.1.3. Prisiimami Viešojo subjekto 

turtiniai įsipareigojimai PP7 (su PVM) 

1 530 838 1 859 126 2 209 465 

11.1.4. VPSP sutarties vertė (aktualu tik 

koncesijos atveju)  

17 018 167 23 159 155 29 928 020 

11.1.5. Tikėtinas skolos dydis Viešojo 

subjekto biudžete (be PVM)8 

8 471 479 8 906 102 9 313 623 

11.1.6. Pridėtinės vertės mokesčio 

(PVM) dalis, skaičiuojant maksimalius 

Viešojo subjekto turtinius 

įsipareigojimus9 

2 060 487 2 689 985 6 668 345 

Kita: 0 0 0 

11.1.7. Viešojo subjekto išlaidų ir rizikų, 

susijusių su VPSP projekto 

įgyvendinimu, tačiau kurios nėra 

įtrauktos į VPSP projekto apimtį, vertė. 

0 0 0 

11.1.8. Kita - - - 

 
5 Privačiam subjektui perduodamų veiklų vykdymo išlaidos kartu su šių veiklų vykdymu susijusia rizika. 
6 Privačiam subjektui perduodamos veiklos vykdymo išlaidos kartu su perduodamomis rizikomis. 
7 Viešojo subjekto prisiimamų rizikų, susijusių su Privačiam subjektui perduodamomis veiklomis, vertė. 
8 Vertinama, atsižvelgiant į fiskalinės drausmės reikalavimus ir Europos Sąjungos statistikos tarnybos (Eurostato) reikalavimus. 
9 Maksimali PVM mokėtina suma, kuri tikėtina grįš į valstybės biudžetą. 
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CPVA komentaras 

VPSP projekto finansinių rodiklių vertinimas 

Projekto finansiniai rodikliai apskaičiuoti naudojant standartinę PP skaičiuoklę, dėl buvusios techninės klaidos atlikus patikslinimus, rodiklių reikšmės 

perskaičiuotos. 11.1.1-11.1.3 ir 11.1.6 eilutėse rodiklių dydžiai įvertinti su rizika (įskaičiuotas išlaidų padidėjimo ir/ar pajamų sumažėjimo tikėtinas 

efektas, statistiškai būdingas Lietuvoje įgyvendinamiems viešųjų investicijų projektams). Realių pinigų srautų konvertavimui į nominalius taikomas 

rekomenduojamas indeksas – 3 proc. 

Projektą įgyvendinti planuojama VžPP būdu, pajamos iš paslaugos gavėjų yra nepakankamos Projekto finansiniam gyvybingumui užtikrinti, todėl yra 

numatomas Savivaldybės metinis mokėjimas. 

Rodikliai iš esmės teisingai atspindi Projekto finansinius srautus, tačiau įtaką jų dydžiui tikėtina turės išvados I dalyje aptarti investicijų išlaidų vertės bei 

paklausos faktoriai. 

 

Tikėtino skolos dydžio, jei vadovaujantis fiskalinės drausmės ir Eurostato reikalavimais, sukurtas turtas būtų apskaičiuojama viešojo sektoriaus 

balanse, vertinimas  

Tikėtinas valstybės skolos dydis, jei vadovaujantis fiskalinės drausmės ir Eurostato reikalavimais, sukurtas turtas būtų apskaičiuojamas viešojo sektoriaus 

balanse – 8 906 103 Eur (be PVM) realiąja verte. 

 

 

12. Rinkos suinteresuotumas VPSP projektu ir jo viešinimas. Viešojo subjekto pasirengimas įgyvendinti VPSP projektą.  

12.1. Rinkos suinteresuotumas VPSP 

projektu 

URS nurodo, jog buvo organizuota preliminari apklausa dėl projekto patrauklumo ir gautas inicijavimo 

pasiūlymas iš privačių partnerių konsorciumo. 

 

12.2. VPSP projekto viešinimas Projektas buvo viešintas https://www.utena.lt/index.php/lt/ekonomika-ir-investicijos. 

12.3. Viešojo subjekto turima 

kompetencija / patirtis 

Už projekto įgyvendinimą paskirti URS darbuotojai, tačiau paskirti atsakingi asmenys beveik neturi patirties 

rengiant ir įgyvendinant VPSP projektus, nors asmenų dirbsiančių su projektu kompetencija įvertinta 5/6 arba 

7/8.  

CPVA komentaras 

https://www.utena.lt/index.php/lt/ekonomika-ir-investicijos
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Pagal pateiktus dokumentus galima spręsti, kad paskirti atsakingi asmenys atsakingi už projekto įgyvendinimą neturi daug patirties ir kompetencijos 

rengiant ir įgyvendinant VPSP projektus, todėl kyla abejonių dėl turimos kompetencijos, rekomenduotina visiems paskirtiems asmenims dalyvauti CPVA 

organizuojamus mokymuose, o taip pat įvertinti galimybę pasitelkti išorės ekspertų paslaugas.   

URS rekomenduojama imtis aktyvesnių veiksmų supažindinant rinką su Projektu. Taip pat siūloma URS pasinaudoti galimybe pristatyti Projektą CPVA 

organizuojamoje VPSP mugėje, kurios metu institucijos turi galimybę planuojamus / rengiamus VPSP projektus tiesiogiai pristatyti potencialiems 

investuotojams / finansuotojams.  
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IV DALIS. 

IŠVADA DĖL VPSP PROJEKTO TIKSLINGUMO IR PARTNETRYSTĖS SOCIALINĖS - EKONOMINĖS NAUDOS 

 

Galutinė CPVA vertinimo išvada  

Socialiniu-ekonominiu požiūriu projekto įgyvendinimas tikėtina būtų naudingas. Atsižvelgiant į VPSP projekte suplanuotas veiklas, rizikų paskirstymą, 

VPSP projektą tikslinga įgyvendinti VžPP būdu. Žemiau pateikiama šios išvados detalizacija. 

1.  VPSP Projekto atitikimas strateginio planavimo dokumentams. IP įgyvendinimas atitinka Utenos rajono savivaldybės strateginio plėtros 

plano iki 2024 m. I prioritetinės srities „Konkurencingos rajono ekonomikos plėtra“ 1.2. tikslo „Turizmo, kultūros ir gamtos paveldo vystymas“ 

1.2.1. uždavinio „Plėsti ir atnaujinti turizmo bei rekreacijos paslaugų infrastruktūrą“ 1.2.1.4. priemonę „Plėsti ir (arba) atnaujinti sveikatingumo 

ir (arba) reabilitacijos paslaugų infrastruktūrą Utenos rajone“.  

2.  IP prielaidų korektiškumas ir teisingumas. Atsižvelgiant į pastaruoju metu ženkliai kilusias statybos medžiagų bei darbų kainas, sudėtinga 

prognozuoti investicijų dydžio poreikį statybos darbų pradžiai, išlieka tikimybė, kad lėšų poreikis investicijoms bus didesnis nei numatyta IP. 

Savivaldybė turėtų atidžiai įsivertinti reikalavimus būsimam turtui tiek dėl pastato aplinkos ir parkavimo infrastruktūros, tiek dėl tarptautinių 

organizacijų reikalavimų (pvz., arenos žiūrovų vietų skaičiaus), kadangi didesnis investicijų poreikis gali lemti poreikį perskaičiuoti partnerystės 

rodiklius.  

3. Pasirinktos alternatyvos pagrįstumas. IP iš esmės nagrinėjama viena minimalius rezultatų reikalavimus atitinkanti alternatyva, kadangi tinkamų 

pilnai alternatyvių sprendinių neidentifikuota. Pasirinkta įgyvendinti alternatyva turi aukštesnę EGDV reikšmę, t.y. jos sukuriama nauda aukštesnė.   

4. Veiklų perdavimas Privačiam subjektui. Privačiam subjektui perduodamos kompleksinės veiklos – perduotos infrastruktūros atnaujinimas bei 

naujos infrastruktūros sukūrimas, vėliau jos įveiklinimas bei pastatų ir infrastruktūros eksploatavimas ir priežiūra. Veiklų perdavimas neturi įtakos 

VPSP sutarties statistiniam vertinimui. Siekiant sumažinti privataus subjekto įskaičiuojamą rizikų vertę dėl komunalinių išlaidų kainų pasikeitimo, 

rekomenduotina komunalinių paslaugų išlaidas, priskiriamas Savivaldybės naudojamoms Objekto dalims ir naudojimo laikui, Savivaldybei 

pasilikti sau ir mokėti pagal faktinį sunaudojimą. 

5.  Turto sukūrimas / rekonstravimas / įrengimas. Naujai sukuriamas nekilnojamas turtas VPSP sutarties galiojimo laikotarpiu Privačiam 

subjektui priklausys patikėjimo teise, o kilnojamas turtas panaudos teise. PK neargumentuota kodėl naujai kuriamam kilnojamam ir nekilnojamam 

turtui išskiriamos skirtingos turto perdavimo teisės. Atkreipiame dėmesį, jog naujai sukurtą turtą Privatus subjektas gali valdyti ir nuosavybės 

teise, tik pasibaigus VPSP sutarčiai visas naujai sukuriamas nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas pereis savivaldybės nuosavybėn, kas atitinka 

Investicijų įstatymo reikalavimus. 
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6.  VPSP projekto finansinis gyvybingumas. Atlikus finansinio gyvybingumo vertinimą, su numatytu Savivaldybės mokėjimu bendra Privataus 

subjekto veiklos vidinė grąžos norma yra 7,3%, atsipirkimo laikotarpis – 16 metų.  Atsižvelgus į grąžos normą privatūs subjektai galėtų būtų 

suinteresuoti dalyvauti konkurse.  

7.  VPSP sutarties trukmė. VPSP sutarties termino – 17 metų – pasirinkimą galima vertinti kaip pagrįstą: jis artimas turto naudingo tarnavimo 

laikotarpiui ir investicijų atsipirkimo laikotarpiui, nustatytam atlikus Projekto finansinio gyvybingumo vertinimą. 

8.  Rizikų identifikavimas ir priskyrimas. Rizikos projekte įvertintos pagrįstai ir priskirtos tai šaliai, kuri sugeba jas valdyti geriausiai. Rizikų 

paskirstymas atitinka Eurostato rengiamo Valdžios sektoriaus deficito ir skolos vadovo nuostatų reikalavimus VPSP projektams, todėl šiame etape 

nenustatyta prielaidų, kad pagal PK pateiktus duomenis turtas VPSP sutarties įgyvendinimo metu būtų apskaitomas Viešojo sektoriaus balanse, 

kas įtakotų URS skolą. Papildomi pastebėjimai rizikų pasiskirstymui pateikti išvados 9 dalyje. 

 

9.  VPSP būdas. Pagrįstai ir teisingai pasirinkta įgyvendinti projektą VžPP būdu. 

10.  VPSP Projekto finansiniai rodikliai. Maksimalus Savivaldybės metinis mokėjimas gali siekti 1 868 172 Eur (be PVM realia verte; maksimalūs 

metiniai mokėjimai 28 022 577 Eur/15 m.), tačiau su numatytomis prielaidomis projekto įgyvendinimas galimas ir su numatytu 1 000 000 Eur 

metiniu mokėjimu. 

11.  VPSP Projekto patrauklumas rinkai. Tikėtina, kad projekto įgyvendinimas būtų patrauklus rinkai. Tačiau, pasireiškus nepalankiam 

geopolitiniam ir / ar ekonominiam scenarijui, projekto įgyvendinimas galėtų tapti ir finansiškai neatsiperkantis.  

12. Apribojimai įgyvendinti VPSP projektą.  Nenumatyta. 

13.  Valstybės pagalba. Rizikų, kad bus suteikta neleistina valstybės pagalba ir ar reikalingas valstybės pagalbos notifikavimas nėra. Prieš rengiant 

Privataus subjekto atrankos (pirkimo) dokumentus ir vykdant Privataus subjekto atrankos procedūras, rekomenduojama išanalizuoti Valstybės 

pagalbos vertinimo metodinių rekomendacijų 4 skyrių, kuriame pateikiamos rekomendacijos dėl VPSP projektų10.  

14.  Kiti pastebėjimai.  Pagal pateiktus dokumentus galima spręsti, kad paskirti asmenys atsakingi už projekto įgyvendinimą neturi daug patirties ir 

kompetencijos rengiant ir įgyvendinant VPSP projektus, todėl siūloma pasitelkti išorės ekspertų paslaugas. 

Vertinimą atliko:  

1. Sigita Vingrienė, Viešosios ir privačios partnerystės skyriaus Viešųjų investicijų ir finansų grupės ekspertė 

2. Ieva Dženkauskaitė, Viešosios ir privačios partnerystės skyriaus Viešosios ir privačios partnerystės ir pirkimų grupės ekspertė 

 

 
10 https://www.ppplietuva.lt/lt/leidiniai/valstybes-pagalbos-vertinimo-metodines-rekomendacijos 
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