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I DALIS 

 

INFORMACIJA APIE INVESTICIJŲ PROJEKTĄ 

 

1. Informacija apie investicijų projektą (nurodoma pagal AMS pateiktą informaciją) 

1.1. Strateginis dokumentas, pagrindžiantis 

projekto poreikius 

Projekto įgyvendinimas prisidėtų prie Alytaus miesto savivaldybės 2020-2022 metų 

strateginio veiklos plano (toliau – Strateginis planas). Strateginiame plane numatoma, kad 

2020–2022 m. toliau būtų skatinama ir remiama sporto veikla, gerinama sporto salių, lauko 

sporto aikštelių būklė, įrengiami lauko treniruokliai. Siekiama padidinti vaikų ir jaunimo, 

suaugusiųjų aktyvumą, fizinį pajėgumą, numatoma propaguoti sveiką gyvenseną, 

organizuojami įvairaus pobūdžio ir tikslinėms grupėms skirtus sporto renginius, tarptautines 

sporto varžybos. Numatoma kelti sporto renginių organizavimo kokybę, didinti masiškumą, 

prestižą. 

 

Projekto įgyvendinimas prisidėtų prie 2011-2020 metų valstybinės sporto plėtros strategijos, 

patvirtintos LR Seimo 2011 m. kovo 24 d. nutarimu Nr. XI-1296 įgyvendinimo. 

 

Projekto įgyvendinimas prisidėtų prie 2011-2020 metų Valstybinės sporto plėtros strategijos 

įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plane, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2014 m. vasario 5 d. nutarimu Nr. 112 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. sausio 28 

d. nutarimo Nr. 69 redakcija), numatytų nuostatų įgyvendinimo. 

1.2. Sprendžiama problema / projekto 

poreikis 

Investicijų projekte (toliau – IP) identifikuojama esminė projektu sprendžiama problema –

Alytaus miesto sporto infrastruktūra bei jos naudojimas šiuo metu yra optimizuotas įvairioms 

lauko bei vidaus sporto šakoms kultivuoti. Tačiau iki šiol Alytuje nėra kur ruošti ledo sportą 

mėgstančių sportininkų, suteikti gyventojams galimybę išbandyti ledo sporto šakas. 

1.3. Tikslas ir siekiamas rezultatas  IP tikslas – sudaryti sąlygas kultivuoti ledo sporto šakas ir organizuoti ledo sporto šakų 

varžybas, o taip pat vykdyti mėgėjišką sportinę ir kultūrinę veiklą ant ledo dangos Alytaus 

mieste. 

 

IP uždavinys (iai): 
1. Užtikrinti sporto infrastruktūros, kurioje gali būti vykdomos ledo ritulio, akmenslydžio, 

dailiojo čiuožimo, riedučių ritulio sportininkų treniruotės bei šių šakų varžybos, prieinamumą. 
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2. Užtikrinti sporto infrastruktūros, kurioje vykdoma mėgėjiška sportinė bei kultūrinė veikla 

ant ledo dangos – masinis (laisvasis) čiuožimas, renginiai ant ledo, prieinamumą. 

 

IP siekiami minimalūs rezultatai: 

 Užtikrintas ledo sporto infrastruktūros, kurioje vykdomos ledo ritulio, akmenslydžio, 

dailiojo čiuožimo, riedučių ritulio sportininkų bei šių šakų varžybos treniruotės 

prieinamumas. Minimalus seansų skaičius 860 valandų per metus. 

 Sukurtoje ledo sporto infrastruktūroje turi būti numatyta galimybė organizuoti 

varžybas pagal IIHF reikalavimus Minimalus sėdimų vietų žiūrovams skaičius – 400, 

minimalus varžybų skaičius – 15 per metus. 

 Sukurtoje ledo sporto infrastruktūra turi būti atlygintinai prieinama visuomenei – 

sporto klubams bei individualiems mėgėjams, o taip pat sporto ir kultūriniams 

renginiams ant ledo. Minimalus valandų skaičius 550 per metus. Minimalus 

pasirengimas organizuoti renginius – 12 per metus. 

 Sukurta infrastruktūra turi būti pritaikyta neįgaliesiems. 

1.4. Nagrinėtos investicijų projekto 

įgyvendinimo alternatyvos  

I alternatyva – „Įgyvendinti Projektą bazine apimtimi“; 

II alternatyva – „Įgyvendinti Projektą supaprastinta apimtimi“ (sumažintas stoginės plotas ir 

aukštis, sumažintas pagalbinio pastato plotas, sumažinta parkavimo aikštelė). 

1.5. Projekto ataskaitinis laikotarpis 17 metų. 

1.6. Pasirinkta alternatyva II alternatyva – „Įgyvendinti Projektą supaprastinta apimtimi“. 

CPVA išvada 

I. Paklausos / poreikio / prielaidų pagrįstumas: 

IP pateikiama informacija apie nagrinėjamą viešosios paslaugos aplinką ir aktualijas, įvertinama ir išanalizuojama viešosios paslaugos 

paklausa ir pasiūla.  

IP pasirinktas 17 metų projekto ataskaitinis laikotarpis (toliau – PAL). Pažymėtina, kad PAL koreliuoja su turto į kurį investuojama naudingo 

tarnavimo laikotarpiu, todėl IP likutinė vertė yra artima 0. Atitinkamai, galima teigti, kad PAL IP pasirinktas pagrįstai. 

 

II. Tikslo ir rezultato atitikimas sprendžiamai problemai: 

IP aiškiai identifikuojama esminė sprendžiama problema. IP tikslas, uždaviniai ir rezultatai siejasi su identifikuotomis problemomis.  

 

III. Nagrinėtų alternatyvų korektiškumas: 
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IP alternatyvų analizė atlikta vadovaujantis investicijų projektų rengimo metodikos (toliau – Metodikos) nuostatomis. IP finansinėje ir 

ekonominėje analizėje nagrinėtos dvi vienodos apimties alternatyvos. Abi alternatyvos apima projekto vystymą pilna apimtimi, tuo pat metu 

išlaikant IP siekiamų rezultatų rodiklius, tačiau pritaikant skirtingus techninius sprendinius bei objekto eksploatavimo specifiką. 

 

IV. Pasirinktos alternatyvos pagrįstumas: 

Optimali IP įgyvendinimo alternatyva pasirinka korektiškai, pagal ekonominių rodiklių reikšmes. 

 

2. Investicijų projekto finansiniai duomenys (realios vertės) (nurodoma pagal AMS pateiktą informaciją) 

 Finansinio srauto vertė (be 

PVM) 

Rizikų vertė (be PVM) Finansinio srauto su rizika 

vertė (be PVM) 

2.1. Kapitalo išlaidos  1 876 699 584 345 2 461 044 

2.1.1. Investicijos 1 876 699 584 345 2 461 044 

2.1.2. Reinvesticijos  0 0 0 

2.2. Investicijų likutinė vertė 0 0 0 

2.3. Veiklos pajamos 1 504 902 -394 586 1 110 316 

2.4. Veiklos išlaidos 1 533 610 504 833 2 038 443 

2.4.1. Žaliavos 0 0 0 

2.4.2. Darbo užmokesčio išlaidos 516 150 169 906 686 056 

2.4.3. Elektros energijos išlaidos 553 719 182 273 735 992 

2.4.4. Šildymo (išskyrus elektrą) 

išlaidos 

84 780 27 908 112 688 

2.4.5. Infrastruktūros būklės 

palaikymo išlaidos 

98 527 32 433 130 960 

2.4.6. Kitos išlaidos 280 434 92 313 372 748 

2.5. Grynasis lėšų srautas (2.2 

+ 2.3 – 2.1 – 2.4)  

-1 905 407 -1 483 764 -3 389 171 

CPVA išvada 

I. Išlaidų ir pajamų apskaičiavimo, prielaidų pagrįstumas, įskaitant pajamų kainodarą (jeigu taikoma): 

Pastebėjimai dėl esamos situacijos (A.0) alternatyvos: 

Esamos situacijos pinigų srautai nevertinami: kuriama nauja infrastruktūra. 

Pastebėjimai dėl pajamų: 

IP pajamos įvertintos racionaliai ir korektiškai. Galima teigti, kad pajamoms apskaičiuoti taikytos prielaidos yra pakankamai realistinės: 
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1) IP daroma prielaida, kad 15 metų infrastruktūros naudojimo laikotarpiu vidutinis metinis infrastuktūros užimtumas sieks 60% žiemos 

sezono metu ir 50% vasaros sezono metu. 

2) IP daroma prielaida, kad skaičiuojant nuo bendro vidutinio infrastruktūros užimtumo viešajam sektoriui aktualių paslaugų paklausa 

žiemos sezono metu vidutiniškai sudarys ~39% ir 0% vasaros sezono metu. 

3) Kainodaros tarifai parinkti atsižvelgiant į panašiuose objektuose taikomą kainodarą: žiemos sezono metu 1 val. nuoma – 50 Eur, 

vasaros sezono metu – 15 Eur. 

Pastebėjimai dėl veiklos išlaidų: 

IP veiklos išlaidos įvertintos racionaliai, korektiškai ir vadovaujantis bendrąja logika. 

 

II. Rizikos identifikavimo ir poveikio įvertinimo korektiškumas: 

Apskaičiuojant rizikų vertes panaudoti standartiniai rizikos tikimybių skirstinių parametrai. 

 

III. Investicijų masto atitikimas identifikuotam poreikiui / paklausai: 

IP alternatyvoms įgyvendinti suplanuota adekvati investicijų vertė. Alternatyvų investicijų įkainiams pagrįsti naudojamas 2020 m. įmonės 

UAB „Tiksli Forma“ komercinis pasiūlymas. Kadangi IP numatoma veiklų įgyvendinimo pradžios data yra 2022 m., investicijų vertė galėjo 

būti perskaičiuota į 2022 m. kainų lygį. 

 

3. Investicijų projekto finansinė, socialinė-ekonominė nauda (nurodoma pagal AMS pateiktą informaciją) 

3.1. Finansiniai rodikliai FGDV investicijoms1 FVGN investicijoms2 FNIS3 

-1 783 636 N/A 0.37 

3.2. Išorinio socialinio 

ekonominio poveikio (naudos / 

žalos) apskaičiavimas 

IP socialinė (ekonominė) nauda skaičiuojama naudojantis šiais įverčiais: 

 Pasiryžimas sumokėti už padidėjusį neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumą ir pagerėjusią 

kokybę; 

 Vietinio vienadienio lankytojo vidutinės vienos kelionės išlaidos; 

 Vietinio turisto vidutinės dienos išlaidos; 

 Iš užsienio atvykusio vienadienio lankytojo vidutinės vienos kelionės išlaidos; 

 Iš užsienio atvykusio turisto vidutinės dienos išlaidos. 

                                                 
1 Finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV) – būsimų projekto pajamų ir (investicijų ir veiklos) išlaidų skirtumo dabartinė vertė 
2 Finansinė vidinė grąžos norma (FVGN) – tai tokia projekto grąžos norma, kuriai esant FGDV lygi nuliui. 
3 Finansinės naudos ir išlaidų santykis (FNIS) – būsimų projekto pajamų ir veiklos išlaidų dabartinių verčių santykis. 
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3.3. Ekonominiai rodikliai EGDV4 EVGN5 ENIS6 

416 738 8.3% 1.17 

CPVA išvada 
I. Rodiklių apskaičiavimo korektiškumas: 

Finansinėje ir ekonominėje analizėje naudojamos pagrįstos diskonto normos, t. y. atitinkamai 4% ir 5%. IP FGDV investicijoms rodiklis yra 

neigiamas, o tai reiškia, kad IP – finansiškai neatsiperkantis. 

 

II. IP išorinio socialinio-ekonominio poveikio apskaičiavimo korektiškumas: 

IP išoriniam poveikiui įvertinti naudojami korektiški įverčiai, skaičiavimo klaidų nėra. Socialinėje-ekonominėje analizėje naudojamas 

prielaidas galima vertinti kaip pagrįstas tinkamai. IP įgyvendinimas būtų ekonomiškai atsiperkantis, nes EGDV rodiklis siekia 416 738 Eur. 

Tačiau, pagal IP scenarijų analizę galima vertinti, kad projekto įgyvendinimas yra vidutiniškai rizikingas: susiklosčius mažiau palankiems 

scenarijams (išaugus išlaidoms ir/ar sumažėjus neformaliojo ugdymo asmenų, turistų skaičiui) IP įgyvendinimas socialiniu-ekonominiu 

požiūriu galėtų tapti ekonomiškai nenaudingas. 

_______________  

                                                 
4 Ekonominė grynoji dabartinė vertė (EGDV) – būsimų projekto socialinės ekonominės naudos ir patiriamų išlaidų dabartinė vertė. 
5 Ekonominė vidinė grąžos norma (EVGN) – projekto socialinė-ekonominė grąžos norma, kuriai esant EGDV lygi nuliui. 
6 Ekonominės naudos ir išlaidų santykis (ENIS) – būsimos projekto socialinės ekonominės naudos išlaidų dabartinių verčių santykis. 
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II DALIS 

 

INFORMACIJA APIE PARTNERYSTĖS TAIKYMO TIKSLUS, PP APIMTĮ IR IŠVADA APIE PARTNERYSTĖS 

TAIKYMO TIKSLINGUMĄ IR NAUDĄ  

 

4. VPSP pagrindiniai duomenys (nurodoma pagal AMS pateiktą informaciją) 

4.1. VPSP taikymo priežastys  Viešajam sektoriui nepakanka finansinių išteklių daugiafunkcinės ledo arenos infrastruktūros 

Alytuje (toliau – Ledo arena) statybai, todėl planuojama ieškoti privataus subjekto, kuris galėtų 

užtikrinti visą reikalingą investicijų sumą per statybos laikotarpį, prisiimdamas finansavimo riziką. 

Projekto įgyvendinimo metu bus kompleksiškai įgyvendinamos veiklos, kurios apima 

projektavimą, statybos darbus, įrengimą, sukurtos infrastruktūros eksploatavimą, atitinkamų 

paslaugų teikimą, didžiąją dalį su Projektu susijusių rizikų perduodant privačiam subjektui. Taip 

pat AMS neturi pakankamai įgūdžių ir patirties nustatant specifikacijas, užtikrinančias 

ekonomiškai efektyviausius ir optimaliausius sprendinius, todėl siekiama, kad privatus subjektas 

pasidalytų savo profesinėmis žiniomis, vadybos įgūdžiais, inovatyviu požiūriu, didesniu 

efektyvumu ir rezultatyvumu vystant, eksploatuojant ir prižiūrint planuojamą sukurti 

infrastruktūrą.  Taikant viešojo ir privataus sektorių partnerytės (toliau – VPSP) būdą tikimasi, kad 

bus pasiekti tikslesni siekiamų veiklų terminai (privatus subjektas bus motyvuotas kaip įmanoma 

greičiau baigti Projektą, kad šis nepabrangtų ir kad kuo greičiau būtų pradėtas mokėjimas už 

paslaugas) ir kaštai (taikant VPSP dėl sumos ir mokėjimų grafiko su privačiu partneriu sutariama 

iki statybos pradžios – tai neleidžia reikalauti papildomų lėšų iš viešojo sektoriaus). 

4.2. Pasirinktas VPSP būdas Valdžios ir privataus subjekto partnerystė (VžPP) 

4.3. Privataus subjekto atrankos būdas Skelbiamos derybos 

4.4. VPSP projekto pasirengimo 

terminai 

- 

4.5. VPSP sutarties laikotarpis  17 

4.5.1.projektavimo / statybų laikotarpis  2 

4.5.2. paslaugų teikimo laikotarpis  15 

CPVA išvada (VPSP tikslingumas. Būdo pasirinkimo pagrįstumas (įskaitant atitikimą VPSP kriterijams). Laikotarpio / terminų nustatymo 

pagrįstumas. ) 

I. VPSP taikymo tikslingumas: 

Pagal pateiktą informaciją, AMS neturi pakankamai įgūdžių ir patirties infrastruktūros objektų statybos ir priežiūros srityje, todėl siekiama, 

kad privatus subjektas pasidalytų savo profesinėmis žiniomis, vadybos įgūdžiais, inovatyviu požiūriu, didesniu efektyvumu ir rezultatyvumu 
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vystant, eksploatuojant ir prižiūrint planuojamą sukurti infrastruktūrą, kas leistų pagerinti neformalaus ugdymo viešųjų paslaugų prieinamumą 

ir kokybę. AMS galimybės iškart finansuoti visas infrastruktūros sukūrimo sąnaudas nuosavomis lėšomis yra nepakankamos, tačiau ji yra 

pajėgi padengti šias sąnaudas išdėstant mokėjimus dalimis ilgame laiko periode.  

Projektas yra kompleksinis. Atrinktam privačiam subjektui norima perduoti ne tik Ledo arenos sukūrimą / įrengimą, bet ir jos priežiūrą bei 

atitinkamų paslaugų teikimą.  

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Projekte nurodytų veiklų perdavimas privačiam subjektui yra teisėtas ir pagrįstas.  

 

II. VPSP būdas: 

Pagal šiuo metu atliktus skaičiavimus AMS numatyti mokėjimai privačiam subjektui nepakankami, kad būtų galima užtikrinti Projekto 

finansinį gyvybingumą - AMS negali vien savo poreikiams užimti viso Ledo arenos laiko, be to, tai būtų finansiškai nepakeliama AMS, todėl 

norima suteikti privačiam subjektui teisę vykdyti ūkinę komercinę veiklą (nuomoti komercinei veiklai tinkamas Ledo arenos patalpas, gauti 

pajamas iš reklamos ir renginių organizavimo) naudojant visą Ledo areną, taip generuoti papildomas pajamas ir sumažinti AMS išlaidas. 

Privačiam subjektui perduodamos statybos ir tinkamumo rizikos: privatus subjektas atsakingas už Ledo arenos projektavimą, perduoto esamo 

nekilnojamojo turto (išskyrus žemę) nugriovimą bei Ledo arenos sukūrimą, o taip pat už tinkamą paslaugų teikimą.  

Paklausos rinkoje riziką AMS ir privatus subjektas dalinasi (konkurentų skaičiaus ir jų vykdomos veiklos pasikeitimo, vartotojų nuomonės ir 

demografinių veiksnių pasikeitimo bei nenugalimos jėgos aplinkybių paslaugų teikimo metu) – AMS prisiima paklausos riziką proporcingai 

išperkamų naudojimosi Ledo arena neformaliam ugdymui valandų skaičiui. Pagal AMS pateiktus dokumentus, AMS poreikiams skiriamas 

naudojimosi Ledo arenos ledo aikštele laikas yra darbo dienomis nuo 9.45 val. iki 17 val. Atsižvelgiant į tai, kad neformalus ugdymas paprastai 

yra organizuojamas po pamokų, galima rizika, kad ne visu AMS išperkamu laiku ledo aikštele būtų faktiškai naudojamasi. Atkreiptinas 

dėmesys, kad AMS nesurinkus planuoto skaičiaus mokinių ar (ir) sportininkų, kurie lankytųsi Ledo arenoje, AMS bet kuriuo atveju mokės 

privačiam subjektui už sukurtą infrastruktūrą ir teikiamas paslaugas, t.y. mokėjimų dydis nepriklausys nuo besilankančių mokinių ar (ir) 

sportininkų skaičiaus. Jeigu didesnė naudojimosi Ledo arena laiko dalis faktiškai nebūtų išnaudojama neformalaus ugdymo poreikiams, kiltų 

klausimas, ar teisingai buvo pasirinktas VPSP būdas – VŽPP. IP nurodyta, kad siūloma savivaldybės valandų laiką savaitės dienose numatyti 

kaip derybų objektą. Rekomenduojama apie tai iš anksto nurodyti privataus subjekto atrankos pirkimo dokumentuose. 

 

III. VPSP sutarties terminas: 

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. Maksimalus VPSP sutarties terminas neviršija 

Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme (toliau – Investicijų įstatymas) nustatyto maksimalaus termino. 

5. Turtas (nurodoma pagal AMS pateiktą informaciją) 

5.1. Perduodamas turtas  1. Žemės sklypas, unikalus numeris – 1101-0008-0011: 5250-0001-0032 (Žuvinto g. 4, Alytus), 

nuosavybės teise priklausantis valstybei, nuomos teise valdomas ir naudojamas AMS 



9 

 

kontroliuojamo  UAB „Alytaus šilumos tinklai“. VPSP sutarties galiojimo laikotarpiu privačiam 

subjektui perduodamas nuomos teise. 

2. Pagalbiniai pastatai ir inžineriniai statiniai (planuojama perduoti privačiam subjektui nugriauti), 

esantys Žuvinto g. 4, Alytus (unikalūs numeriai: 1197-7005-8012; 1197-7005-8023; 1197-7005-

8034; 1197-7005-8045; 1197-7005-8067; 1197-7005-8078), nuosavybės teise priklauso AMS 

kontroliuojamai UAB „Alytaus šilumos tinklai“. VPSP sutarties galiojimo laikotarpiu privačiam 

subjektui perduodami patikėjimo teise. 

5.2. Naujai kuriamas turtas pagal viešojo 

subjekto poreikius  

Ledo arena: stoginė su išorės atitvarais ir ledo aikštele ir pagalbinis pastatas, jungiamas su stogine, 

parkavimo aikštelė, taip pat privatus subjektas turės sukurti/ įsigyti įrangą (kilnojamąjį turtą): bortai 

varžyboms, švieslentė, ledo valymo mašina ir kt. 

Privačiam subjektui sukūrus Ledo areną, planuojama, kad jis Ledo arenos nekilnojamąjį turtą, tiek 

kilnojamąjį turtą valdys nuosavybės teise iki VPSP sutarties pabaigos. Pasibaigus VPSP sutarčiai, 

visas Ledo arenos turtas (nekilnojamasis ir kilnojamasis) pereis AMS nuosavybėn. 

5.3. Naujai kuriamas turtas privataus 

subjekto rizika 

- 

CPVA išvada (Turto perdavimo / sukūrimo logiškumas, teisėtumas, pagrįstumas ir efektyvumas. Esami ir būsimi turto naudojimo 

apribojimai. ) 

I. Turto perdavimas 

Nurodyti žemės ir perduodamo (griautino) nekilnojamojo turto perdavimo būdai (atitinkamai nuoma ir patikėjimas) yra pagrįsti ir galimi pagal 

Lietuvos Respublikos žemės įstatymą ir Investicijų įstatymą. Tačiau siekiant sumažinti AMS 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 AMS apsvarstyti galimybę privatų subjektą atleisti nuo žemės nuomos mokesčio. 

Naujai sukuriamas turtas VPSP sutarties galiojimo laikotarpiu privačiam subjektui priklausys nuosavybės teise. Pasibaigus VPSP sutarčiai 

visas naujai sukuriamas nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas pereis valstybės nuosavybėn, kas atitinka Investicijų įstatymo reikalavimus. 

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). 

 

II. Apribojimai 

Privačiam subjektui perduodamus žemės sklypą ir griautinus pastatus bei inžinerinius statinius šiuo metu atitinkamai nuomos ir nuosavybės 

teisėmis naudoja AMS kontroliuojama UAB „Alytaus šilumos tinklai“, todėl VPSP sutartyje turi būti numatyta, kad iki jos įsigaliojimo visa 
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apimtimi UAB „Alytaus šilumos tinklai“ kreipsis į Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos bei AMS dėl nuomos sutarties 

nutraukimo bei pastatų ir inžinerinių statinių perdavimo AMS.  

Pagal IP pateiktą informaciją žemės sklypo detaliajame plane, patvirtintame 2010 metais, numatyta viešbučio statyba, taip pat jame numatytas 

užstatymo tankumas (0,52) nepakankamas Ledo arenos pastato statybai. Atkreiptinas dėmesys, kad ne vėliau kaip iki VPSP sutarties 

pasirašymo, žemės sklypo detalusis planas, pagal poreikį, turi būti pakeistas. 

 

6. Veiklos (nurodoma pagal AMS pateiktą informaciją) 

6.1. Veiklų perdavimas privačiam subjektui 

6.1.1. Privačiam subjektui 

perduodamos vykdyti veiklos (viešosios 

paslaugos ir / ar ūkinė komercinė 

veikla) 

1. Projektavimas 

2. Statyba  

3. Ledo arenos techninė eksploatacija  

4. Patalpų valymas 

5. Pastatų einamasis remontas 

6. Pastatų kapitalinis remontas 

7. Teritorijos priežiūra ir lauko infrastruktūros objektų priežiūra ir smulkus remontas 

8. Atliekų surinkimas ir šalinimas 

6.1.2. Veiklos, kurias privatus 

subjektas gali vykdyti savo iniciatyva ir 

rizika 

1. Renginių organizavimas 

2. Nuoma 

3. Reklamos veikla 

6.2. Perduodamų / pasiliekamų veiklų pasiskirstymas biudžeto eilutėse (realios vertės)7 

 Viešojo subjekto pasiliekamos veiklos, 

kurios neįtrauktos į VPSP projektą 

VPSP projekte perduodamos veiklos 

privačiam subjektui 

6.2.1. Kapitalo išlaidos: 0 2 461 044 

6.2.1.1. Žemė 0 0 

6.2.1.2. Nekilnojamasis turtas 0 0 

6.2.1.3. Statyba, rekonstravimas, 

kapitalinis remontas ir kiti darbai 

0 1 960 962 

6.2.1.4. Įranga, įrenginiai ir kitas 

ilgalaikis turtas 

0 433 321 

                                                 
7 Jeigu pagal teisės aktus įtraukti PVM į PVM ataskaitą ir susigrąžinti PVM, 6.2.1 ir 6.2.2 punktuose sumos nurodomos su PVM. Jeigu tokia galimybė yra, PVM suma turi 

būti nurodyta 6.2.4 punkte. 

 



11 

 

6.2.1.5. Projektavimo, techninės 

priežiūros ir kitos su investicijomis į 

ilgalaikį turtą susijusios paslaugos 

0 66 762 

6.2.1.6. Projekto administravimas ir 

vykdymas 

0 0 

6.2.1.7. Kitos paslaugos ir išlaidos 0 0 

6.2.1.8. Reinvesticijos: 0 0 

6.2.1.8.1. Statyba, rekonstravimas, 

kapitalinis remontas ir kiti darbai 

0 0 

6.2.1.8.2. Įranga, įrenginiai ir kitas 

ilgalaikis turtas 

0 0 

6.2.2. Veiklos pajamos 0 1 899 488 

6.2.3. Veiklos išlaidos: 0 2 038 443 

6.2.3.1. Žaliavos 0 0 

6.2.3.2. Darbo užmokesčio išlaidos 0 686 056 

6.2.3.3. Elektros energijos išlaidos 0 735 992 

6.2.3.4. Šildymo (išskyrus elektrą) 

išlaidos 

0 112 688 

6.2.3.5. Infrastruktūros būklės 

palaikymo išlaidos 

0 130 960 

6.2.3.6. Kitos išlaidos 0 372 748 

6.2.4. PVM 0 401 928 (mokėtinas PVM) 

CPVA išvada 

I. Veiklų perdavimo logiškumas, teisėtumas, pagrįstumas ir efektyvumas: 

Pagal pateiktą informaciją, AMS neturi pakankamai įgūdžių ir patirties infrastruktūros objektų statybos ir priežiūros srityje, todėl siekiama, 

kad privatus subjektas pasidalytų savo profesinėmis žiniomis, vadybos įgūdžiais, inovatyviu požiūriu, didesniu efektyvumu ir rezultatyvumu 

vystant, eksploatuojant ir prižiūrint planuojamą sukurti infrastruktūrą, todėl Ledo arenos projektavimą, statybą bei įrengimą, o vėliau jos 

eksploataciją ir priežiūrą planuojama perduoti privačiam subjektui. Neformalus ugdymas privačiam subjektui nėra perduodamas, jis lieka 

AMS ir (ar) jai pavaldžių asmenų atsakomybėje, t.y. privatus subjektas būtų įpareigotas suteikti Ledo areną AMS poreikiams VPSP sutartyje 

nurodytam laikui.  

Pagal šiuo metu atliktus skaičiavimus AMS numatyti mokėjimai privačiam subjektui nepakankami, kad būtų galima užtikrinti Projekto 

finansinį gyvybingumą - AMS negali vien savo poreikiams užimti viso Ledo arenos laiko, be to, tai būtų finansiškai nepakeliama AMS, todėl 
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privačiam subjektui taip pat suteikiama teisė vykdyti veiklas ir savo iniciatyva, t.y. komercines veiklas tokias kaip renginių organizavimas, 

nuoma, reklamos veikla. 

Toks veiklų pasiskirstymas pagal AMS pateiktą informaciją Projekto apimtyje yra logiškas ir pagrįstas. 

 

II. Apribojimai, susiję su veiklų perdavimu / vykdymu: 

Apribojimų perduoti privačiam subjektui aukščiau nurodytas veiklas nėra. 

 

III. Pinigų srautų, susijusių su veiklų, įtrauktų į Projekto apimtį ir neįtrauktų, tačiau susijusių su Projekto rezultatų pasiekimu, vertės 

detalizacija biudžetinėse eilutėse: 

IP ir Projekto apimtis sutampa. 

 

7. Rizikų paskirstymas (nurodoma pagal AMS pateiktą informaciją) 

Rizikų grupės 

Viešasis subjektas Privatus subjektas 

Veiklos, kurios neįtrauktos į 

VPSP projektą 

VPSP projektas 

VPSP projekte pasiliekamos 

veiklos 

VPSP projekte perduodamos 

veiklos 

7.1. Statybos rizika   X (projektavimas, statyba, 

įrengimas) 

7.2. Tinkamumo rizika   X 

7.3. Paklausos rizika   X X 

CPVA išvada (Rizikos pasidalinimo logiškumas, pagrįstumas ir efektyvumas; Prielaidų, kurios leistų tikėtis, kad VPSP sutartis gali būti 

apskaitoma už viešojo sektoriaus balanso ribų, šiame etape vertinimas. ) 

I. Statybos rizika 

Projekto apimtyje nagrinėjama statybos rizika – projektavimas, statybos (įskaitant griovimą) rangos darbai bei įrangos teikimas ir 

montavimas perduodama privačiam subjektui. Atsižvelgiant į veiklų padalinimą tarp VPSP sutarties šalių, statybos rizikos, numatytos 

Projekto apimtyje, perdavimas privačiam subjektui iš esmės yra pagrįstas ir logiškas.  

 

II. Tinkamumo rizika  

Iš Projekto rodiklių skaičiuoklės darytina išvada, kad didžiausia dalis tinkamumo rizikos perduodama privačiam subjektui, kuris bus 

atsakingas tiek už tinkamą Ledo arenos suprojektavimą / sukūrimą bei įrengimą, o taip pat už tinkamų paslaugų teikimą. Tačiau atkreiptinas 

dėmesys, kad netinkamai nurodomas Ledo arenos eksploatacijos laikas po VPSP sutarties pasibaigimo (PK nurodomas 2 m. terminas). Tam, 

kad VPSP sutartis atitiktų Eurostato keliamus reikalavimus VPSP sutarčiai ir kad naujai sukurta Ledo arena nebūtų apskaityta AMS balanse, 

rekomenduojama vadovautis CPVA parengtų standartinės VPSP (VžPP) sutarties projekto 10 priedu – Turto gyvavimo trukmė. 
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III. Paklausos rizika 

Paklausos rinkoje riziką AMS ir privatus subjektas dalinasi (konkurentų skaičiaus ir jų vykdomos veiklos pasikeitimo, vartotojų nuomonės ir 

demografinių veiksnių pasikeitimo bei nenugalimos jėgos aplinkybių paslaugų teikimo metu) – AMS prisiima paklausos riziką proporcingai 

išperkamų naudojimosi Ledo arenos ledo aikštele valandų skaičiui – AMS įsipareigoja išpirkti 860 naudojimosi ledo aikštelės infrastruktūra 

valandų neformalaus ugdymo veiklai (t.y. daugiau ne pusę valandų, kuriomis ledo aikštelė yra atvira lankytojams) iš privataus subjekto per 

metus. Kitomis (ne AMS skirtomis) valandomis privatus subjektas vykdys komercinę ūkinę veiklą nuomodamas ledo aikštelę ir prisiimdamas 

atitinkamą paklausos rizikos dalį. 

 

Pagal pateiktą informaciją, galima daryti išvadą, kad rizikos Projekte įvertintos pagrįstai ir priskirtos tai šaliai, kuri sugeba jas valdyti 

geriausiai. Rizikų paskirstymas atitinka Eurostato reikalavimus VžPP projektams, todėl šiame etape nenustatyta prielaidų, kad pagal 

partnerystės klausimyne (toliau – PK) pateiktus duomenis naujai sukurtas turtas partnerystės sutarties metu būtų apskaitomas viešojo 

sektoriaus balanse, kas įtakotų valstybės / AMS skolą. 

 

8. Partnerystės finansiniai rodikliai, Eur (su PVM) jei nenurodyta kitaip (nurodoma pagal AMS pateiktą informaciją) 

 Diskontuota vertė  Reali vertė Nominali vertė8 

8.1. Valdžios ir privataus 

subjektų partnerystės (VžPP) 

projektas: 

   

8.1.1. Maksimalūs viešojo 

subjekto turtiniai įsipareigojimai 

VPSP projekte9 

3 767 125 5 351 478 7 032 460 

8.1.2. Maksimalūs Viešojo 

subjekto mokėjimai privačiam 

subjektui10 

3 389 858 4 818 030 6 346 454 

8.1.3. Prisiimami viešojo 

subjekto turtiniai įsipareigojimai 

PP11 

377 267 533 449 686 006 

                                                 
8 Nominali vertė suprantama, kaip vertė, kuri atspindi kiekvienu analizuojamu laikotarpiu esamas kainas. Taikomas infliavimo koeficientas 2%. 
9 Privačiam subjektui perduodamų veiklų vykdymo išlaidos kartu su šių veiklų vykdymu susijusia rizika. 
10 Privačiam subjektui perduodamos veiklos vykdymo išlaidos kartu su perduodamomis rizikomis. 
11 Viešojo subjekto prisiimamų rizikų, susijusių su privačiam subjektui perduodamomis veiklomis, vertė. 
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8.1.4. VPSP sutarties vertė 

(aktualu tik koncesijos atveju)  
2 801 536 3 981 843 5 245 003 

8.1.5. Tikėtinas skolos dydis 

viešojo subjekto biudžete12 
1 763 961 1 876 700 1 966 889 

8.1.6. Pridėtinės vertės mokesčio 

(PVM) dalis, skaičiuojant 

maksimalius viešojo subjekto 

turtinius įsipareigojimus13 

N/A N/A N/A 

Kita:    

8.1.7. Viešojo subjekto išlaidų ir 

rizikų, susijus su VPSP projekto 

įgyvendinimu, tačiau kurios nėra 

įtrauktos į VPSP projekto apimtį, 

vertė 

0 0 0 

CPVA išvada 
I. Projekto finansinių rodiklių apskaičiavimo korektiškumas: 

Projekto rodikliai apskaičiuoti metodologiškai korektiškai, 8.1.1 – 8.1.7. eilutėse (imtinai) suskaičiuotų rodiklių dydžiai yra įvertinti su rizika. 

Apskaičiuojant Projekto rizikas panaudoti standartiniai rizikos tikimybių skirstinių parametrai.  

VPSP būdas yra VžPP, todėl turėtų būti numatomi Viešojo subjekto mokėjimai. Vidutinis metinis atlyginimas (realia verte) galėtų sudaryti 

~321 202 Eur (su PVM). Dėl Projekto finansinio gyvybingumo įvertinimo žiūrėti išvados 9 lentelę. 

 

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

sektoriaus balanse, vertinimas: 

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

sektoriaus balanse – 1 876 700 Eur (su PVM) realiomis vertėmis. 

 

9. VPSP projekto finansinis gyvybingumas14 (nurodoma pagal AMS pateiktą informaciją) 

                                                 
12 Vertinama, atsižvelgiant į fiskalinės drausmės reikalavimus ir Europos Sąjungos statistikos tarnybos (Eurostato) reikalavimus. 
13 Maksimali PVM mokėtina suma, kuri tikėtina grįš į valstybės biudžetą. 
14 Ang. k. (financial viability) – finansinių galimybių padengti projekto išlaidas, vykdyti įsipareigojimus, sugeneruoti pakankamą grąžą privačiam subjektui kompleksinis 

vertinimas. 
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9.1. Metinis atlyginimas (jei 

taikoma)15 nominalia verte 

Preliminarus maksimalus metinis atlyginimas: 

 realia verte – 321 202 Eur (su PVM) (4 818 030 Eur / 15 metų); 

 nominalia verte – 349 667 Eur (su PVM) (6 346 454 / 15 metų).  

AMS numatytas metinis atlyginimas naudotas vertinant Projekto finansinį gyvybingumą: 

 realia verte – 165 000 Eur (su PVM). 

9.2. Koncesijos mokestis (jei 

taikoma)16 realia verte 

N/A. 

9.3. Atlygis (jei taikoma)17 realia verte N/A. 

9.4. Mokesčiai PP skaičiuoklės finansinio gyvybingumo vertinimo darbalapyje 7.2 daromos esminės mokesčių 

prielaidos: 

 Nekilnojamojo turto, turto nuomos, žemės nuomos mokesčiai netaikomi. 

9.5. VPSP projekto grąža18 PP skaičiuoklės finansinio gyvybingumo vertinimo darbalapyje 7.2 daromos šios esminės 

prielaidos: 

 Privataus subjekto finansavimo struktūra (30% nuosavo kapitalo dalis; 70% skolinto 

kapitalo dalis); 

 Privataus subjekto nuosavo kapitalo metinė grąža, po mokesčių – 6.5%; 

 Skolinto kapitalo metinė kaina – 3.2%; 

 Papildomos privataus subjekto investicijų išlaidos (realios vertės) – 0 Eur; 

 Papildomos privataus subjekto veiklos pajamos (realios vertės) – 0 Eur; 

 Papildomos privataus subjekto veiklos išlaidos (realios vertės) – 0 Eur; 

 

Atlikus finansinio gyvybingumo vertinimą apskaičiuota bendra privataus subjekto veiklos vidinė 

grąžos norma yra 6.5%, atsipirkimo laikotarpis – 14 metų. 

9.6. VPSP projekto finansinis 

prieinamumas19 

Pagal PK 3 priedą viešojo subjekto disponuojamos lėšos, įvertinus metinio atlyginimo mokėjimą 

privačiam subjektui, yra užtenkamos.  

9.7. Kita - 

                                                 
15 Viešojo subjekto mokėtinas metinis atlyginimas, kai yra įgyvendinamas VžPP projektas. 
16 Koncesijos mokestis suprantamas kaip privataus subjekto (koncesininko) mokėjimas viešajam subjektui (suteikiančiajai institucijai) už suteiktą koncesiją ir taikomas tik 

koncesijų atveju. 
17 Atlygis suprantamas, kaip suteikiančiosios institucijos mokėjimas koncesininkui arba bet kurios rūšies finansinė nauda, įskaitant kompensacijas už viešųjų paslaugų 

teikimą ar investicijų subsidijas. Taikoma tik koncesijos atveju. 
18 VPSP projekto veiklos pelno grąža skaičiuojama prieš nusidėvėjimą ir amortizaciją (ang. k. EBITDA). 
19 Viešasis subjektas turi užtikrinti pakankamą finansavimą (jei aktualu), savo finansiniams įsipareigojimams vykdyti, jog VPSP projektas galėtų būti įgyvendintas. 



16 

 

CPVA išvada 
Projekto finansinis gyvybingumo vertinimas atliktas. Nustatyta, kad Projekto įgyvendinimas būtų galimas net ir su 165 000 Eur (su PVM) 

metiniu atlyginimu. Tokio scenarijaus atveju bendra privataus subjekto veiklos vidinė grąžos norma siektų 6.5%, atsipirkimo laikotarpis – 

14 metų. Jei metinis atlyginimas būtų artimas 8.1.2. punkte numatytam maksimaliam mokėjimui (išreikštam metine atlyginimo suma) 

bendra privataus subjekto veiklos vidinė grąžos norma siektų 17.4%, atsipirkimo laikotarpis – 9 metai. 

 

10. VPSP projektą įgyvendinančio viešojo subjekto pasirengimas įgyvendinti Projektą (nurodoma pagal AMS pateiktą informaciją) 

 

10.1. Rinkos suinteresuotumas VPSP 

projektu 

Rengiant IP atliktas rinkos tyrimas dėl Projekto, bendrauta su potencialiais investuotojais 

(nurodoma, kad buvo apklausti trys rinkos dalyviai) bei identifikuotas rinkos dalyvių 

suinteresuotumas ir galimybės įgyvendinti projektą. 

10.2. Viešojo subjekto turima kompetencija / 

patirtis 

Šiuo metu yra paskirtas Projekto vadovas ir pasirinkti Projekto įgyvendinime dalyvausiantys 

įvairių sričių (teisinės, finansinės, techninės) konsultantai. Nurodoma, kad prireikus, tam tikrų 

klausimų sprendimui gali būti pasitelkiami papildomi išorės ekspertai. Visų Projekto 

įgyvendinime dalyvaujančių asmenų patirtis ir kompetencija yra įvertinti 9 balais iš 10-ties. 

CPVA išvada (Informacija apie atliktą rinkos tyrimą, rinkos suinteresuotumą, institucijos patirtį ir galimybes įgyvendinti VPSP projektą. ) 

I. Rinkos tyrimas.  

Rinkos tyrimas atliktas IP rengimo etape. Iš pateiktų dokumentų darytina išvada, kad Projektas bendrai yra patrauklus rinkai.  

 

II. AMS atsakingų asmenų kompetencija.  

Pagal pateiktus dokumentus galima daryti išvadą, kad AMS užtikrins tinkamą kompetenciją rengiant Projektą bei vykdant privataus subjekto 

atrankos konkursą, kadangi AMS šiuo metu yra nusipirkusi įvairių sričių išorės ekspertų paslaugas, kurie rengs privataus subjekto atrankos 

pirkimo dokumentus, vykdys privataus subjekto atrankos pirkimo procedūras, konsultuos ir atliks su Projektu susijusias kitas veiklas.  

 

Galutinė CPVA vertinimo išvada: 

1. Iškeltoms problemoms spręsti yra pasirinkta optimali IP įgyvendinimo alternatyva, kuri yra ekonomiškai atsiperkanti. Nepaisant to, 

Projekto įgyvendinimas yra vidutiniškai rizikingas. Susiklosčius mažiau palankiems scenarijams (išaugus išlaidoms ir/ar sumažėjus 

neformaliojo ugdymo asmenų, turistų skaičiui) IP įgyvendinimas galėtų tapti ekonomiškai nenaudingas. 

2. IP investicijų, veiklos išlaidų ir pajamų prielaidos įvertintos racionaliai ir korektiškai. Galima teigti, kad pinigų srautams įvertinti 

naudotos realistinės prielaidos.  

3. Atlikus Projekto finansinio gyvybingumo vertinimą nustatyta, kad Projekto įgyvendinimas būtų galimas. Jei privataus subjekto metinis 

atlyginimas siektų 165 000 Eur bendra privataus subjekto veiklos vidinė grąžos norma būtų 6.5%, atsipirkimo laikotarpis – 14 metų. 
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Jei metinis atlyginimas būtų artimas apskaičiuotam maksimaliam metiniam atlyginimui, t. y. 321 202 Eur, privataus subjekto veiklos 

vidinė grąžos norma būtų 17.4%, atsipirkimo laikotarpis – 9 metai. 

4. Partnerystės sutarties termino – 17 metų – pasirinkimą galima vertinti kaip pagrįstą: jis artimas Ledo arenos naudingo tarnavimo 

laikotarpiui. 

5. Privačiam subjektui perduodamos statybos ir tinkamumo rizikos. Paklausos rinkoje riziką AMS ir privatus subjektas dalinasi - AMS 

prisiima paklausos riziką proporcingai išperkamų naudojimosi Ledo arena neformaliam ugdymui valandų skaičiui. Kitomis (ne AMS 

skirtomis) valandomis privatus subjektas vykdys komercinę ūkinę veiklą ir prisiims atitinkamą paklausos rizikos dalį. Atsižvelgiant į 

tai, kad neformalus ugdymas paprastai yra organizuojamas po pamokų, galima rizika, kad ne visu AMS išperkamu laiku (darbo 

dienomis nuo 9.45 val. iki 17 val.) Ledo arena būtų faktiškai naudojamasi. Atkreiptinas dėmesys, kad AMS nesurinkus planuoto 

skaičiaus mokinių ar (ir) sportininkų, kurie lankytųsi Ledo arenoje, AMS bet kuriuo atveju mokės privačiam subjektui už sukurtą 

infrastruktūrą ir teikiamas paslaugas, t. y. mokėjimų dydis nepriklausys nuo besilankančių mokinių ar (ir) sportininkų skaičiaus. Jeigu 

didesnė naudojimosi Ledo arena laiko dalis faktiškai nebūtų išnaudojama neformalaus ugdymo poreikiams, kiltų klausimas, ar teisingai 

buvo pasirinktas VPSP būdas – VŽPP. Privataus subjekto atrankos pirkimo dokumentuose turėtų būti iš anksto nurodoma, kad AMS 

išperkamas naudojimosi Ledo arenos ledo aikštele paros laikas bus derybų objektas. 

6.  PK netinkamai nurodomas Ledo arenos eksploatacijos laikas po VPSP sutarties pasibaigimo (nurodomas 2 m. terminas). Tam, kad 

VPSP sutartis atitiktų Eurostato keliamus reikalavimus VPSP sutarčiai ir kad naujai sukurta Ledo arena nebūtų apskaityta AMS 

balanse, rekomenduojama vadovautis CPVA parengtų standartinės VPSP (VžPP) sutarties projekto 10 priedu – Turto gyvavimo 

trukmė. 

7. Pagal IP pateiktą informaciją žemės sklypo detaliajame plane numatytas užstatymo tankumas nepakankamas Ledo arenos pastato 

statybai. Atkreiptinas dėmesys, kad ne vėliau kaip iki VPSP sutarties pasirašymo, žemės sklypo detalusis planas, pagal poreikį, turi 

būti pakeistas. 

8. Rekomenduotina pačiai AMS nugriauti nereikalingus pastatus (pastatų griovimo darbų netraukti į VPSP sutarties apimtį), kadangi 

tokiu būdu būtų sutaupytos AMS piniginės lėšos ir statybos darbams skirtas VPSP sutarties laikas. 

 

Vertinimą atlikusių ekspertų vardas, pavardė, parašas 

 

1. Dominykas Pošiūnas 

 

2. Loreta Juškaitė-Pečul 
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