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I DALIS 

 

INFORMACIJA APIE INVESTICIJŲ PROJEKTĄ 

 

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

1.1. Strateginis dokumentas, pagrindžiantys 

projekto poreikius 

Projektas atitinka Vilniaus miesto 2010-2020 metų strateginio plėtros plano 1.1 tikslo 

„Kokybiška švietimo sistema, sklandi jaunimo politika, užtikrintas vaikų ir jaunimo 

užimtumas“ 1.1.1. uždavinį „Užtikrinti kokybišką ir šiuolaikišką ugdymo sistemą“. 

Taip pat Projektas atitinka patvirtintus Vilniaus miesto švietimo politikos tikslus: 

• I – Paslaugų prieinamumas. Paslaugos turi atitikti visų moksleivių (įskaitant specialiųjų 

poreikių ar su negalia) poreikius ir atitikti šiuolaikinius infrastruktūros reikalavimus.  

• II - Sąlygų kiekvienam vaikui pasiekti aukščiausią jam mąstymo ir akademinių 

gebėjimų lygį sudarymas.  

• III – Palankios emocinės aplinkos kūrimas moksleiviams ir pedagogams.   

• IV – Sveikatingumo lygio kėlimas. Sudaryti sąlygas kuo įvairesnių rūšių fiziniam 

aktyvumui tiek pamokų, tiek pertraukų metu ir skatinti sveiką gyvenseną. 

 

1.2. Sprendžiama problema / projekto 

poreikis 

Identifikuotos dvi esminės problemos: 

• Neužtikrinta Vilniaus miesto mokyklinio ugdymo paslaugų kokybė ir teikimo 

efektyvumas, kurį sąlygoja tinkamos būklės infrastruktūros kokybiškų švietimo 

paslaugų teikimui ir atitinkančios šiuolaikinei mokyklai keliamas užduotis nebuvimas. 

• Nepakankamas bendrojo ugdymo paslaugų prieinamumas, pasireiškiantis dėl 

didėjančio mokinių skaičiaus Vilniaus mieste ir nesudarytų tinkamų sąlygų kokybiškai 

ir efektyviai juos ugdyti esamoje infrastruktūroje. 

 

1.3. Tikslas ir siekiamas rezultatas  Projekto tikslas – didinti Vilniaus miesto mokyklinio ugdymo paslaugų kokybę ir teikimo 

efektyvumą. 

Siekiami rezultatai: 

• Pagerinti mokyklinio ugdymo paslaugų kokybę ir teikimo efektyvumą Vilniaus Šv. 

Kristoforo progimnazijoje, Vilniaus Filaretų pradinėje mokykloje, Vilniaus Petro 

Vileišio progimnazijoje, Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazijoje ir Vilniaus 

Gerosios Vilties progimnazijoje sukuriant ir užtikrinant interaktyvų integralų, 

kontekstualų ir personalizuotą ugdymą, erdves saviraiškai, kūrybai, praktikai ir kitai 
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aktyviai veiklai bei erdves judėti, ilsėtis ir veikti, ugdymosi aplinką, kur mokiniai būna, 

mokosi, bendrauja ir kur nuolat kuriasi tarpusavio santykiai. Užtikrinti visos dienos 

mokyklą, visavertį mokyklos bendruomenės narių bendradarbiavimą bei specialiųjų 

poreikių tenkinimą. 

• Sudarytos bendrojo ugdymo sąlygos bei užtikrinta reikiama ugdymo infrastruktūra 

papildomai priimti bent 740 mokinių. 

1.4. Nagrinėtos investicijų projekto 

įgyvendinimo alternatyvos  

I alternatyva – 5 mokyklų rekonstrukcija, t. y. vykdomi didelės apimties esamos 

infrastruktūros griovimo darbai ir ant pamatų/šalia paliktos infrastruktūros dalies kuriama 

nauja infrastruktūra (energetinė klasė A+); 

II alternatyva – 5 mokyklų nauja statyba, t. y. vykdomi pilnos apimties esamos infrastruktūros 

griovimo darbai ir statoma nauja infrastruktūra (energetinė klasė A++). 

 

Abejų alternatyvų atveju numatomas aibės galimų mokyklos erdvinių pokyčių, kurių galutinis 

sąrašas bus žinomas tik įgyvendinus pirkimą, įgyvendinimas: įvairios mokymosi, poilsio, 

savarankiško darbo, tylos, žaidimų, laboratorijų, metodinių dokumentų, baseino, 3D kino ir kt. 

erdvės bei lauko infrastruktūra, kurių pasirinkimo galimybės pateikiamos viešosios įstaigos 

Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA) parengtose „Metodinėse 

rekomendacijose rengiant ir įgyvendinant bendrojo ugdymo mokyklų funkcinius erdvinius 

pokyčių planus“. 

 

Kadangi abejų alternatyvų atveju numatoma griauti esamų mokyklų pastatus, infrastruktūros 

kūrimo laikotarpiu numatoma nuomotis patalpas, kuriose, pakaitom su mokymusi namuose, 

nuolat mokytųsi apie 50 proc. esamų mokyklų mokinių ir tokiu būdu galėtų būti užtikrintas 

nepertraukiamas mokymasis. 

 

1.5. Projekto ataskaitinis laikotarpis 15 metų 

1.6. Pasirinkta alternatyva I alternatyva – Mokyklų rekonstrukcija 

CPVA išvada  

1. Paklausos ir pasiūlos / poreikio / prielaidų pagrįstumas: 

Didžioji Savivaldybės valdomų mokyklų infrastruktūros dalis iš esmės yra sukurta dar sovietmečiu pagal to meto poreikius ir supratimą, kokia 

mokyklų architektūra ir funkcionalumas tuos poreikius turi tenkinti: vienodos klasės, dideli tranzitiniai koridoriai, mažas patalpų pritaikymo 

skirtingiems ugdymo poreikiams ir mokinių skaičiui lankstumas, t. t. Atitinkamai esama Vilniaus miesto švietimo įstaigų būklė neatitinka 

šiuolaikinių švietimo paslaugų teikimo reikalavimų ir poreikių. Kartu didėjantis mokinių skaičius sąlygoja, kad jie ugdomi perpildytos klasėse, 
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kas daro neigiamą įtaką ugdymo paslaugų kokybei. Kartu prasta mokyklų infrastruktūros būklė lemia, kad sąlyginai didelė dalis lėšų, kuri 

galėtų būti skiriama gerinti ugdymo paslaugų kokybei, skiriama pastatams išlaikyti. Vilniaus mieste vystosi ir privačių mokyklų tinklas, tačiau 

šios mokyklos, dėl taikomų paslaugų įkainių, gali būti prieinamos tik daliai šeimų, todėl sprendžia mokyklų infrastruktūros trūkumo ir kokybės 

problemas tik labai ribotai. Visai tai sąlygoja, kad Vilniaus m. egzistuoja didelis viešųjų bendrojo ugdymo paslaugų infrastruktūros 

prieinamumo ir kokybės gerinimo poreikis, kuris investicijų projekte (IP) yra pagrįstai įvertintas. 

 

2. Tikslo ir rezultato atitikimas sprendžiamai problemai: 

Suformuotas tikslas ir tikslo įgyvendinimo uždavinys yra nuosekliai ir argumentuotai suformuoti, atsižvelgiant į planuojamas spręsti/sumažinti 

problemas. 

 

3. Nagrinėtų alternatyvų korektiškumas: 

Projekte bendrojo ugdymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo prielaida paremta infrastruktūros, kaip vienos iš svarbiausių ugdymo 

paslaugų komponentės, gerinimu, analizuojant šiuo atžvilgiu racionalius vertinti reikiamą kokybę ir prieinamumą užtikrinančius 

infrastruktūros sukūrimo sprendinius: mokyklų rekonstrukciją ir naują statybą. Šios prielaidos ribose pasirinktos analizuoti alternatyvos, 

siekiant gerinti bendrojo ugdymo kokybę pasirinktų mokyklų mokiniams, yra korektiškos. 

 

4. Pasirinktos alternatyvos pagrįstumas: 

Pasirinkta įgyvendinti Projekto alternatyva nustatyta ekonominės naudos rodikliais ir gali būti laikoma kaip nustatyta pagrįstai. Atsižvelgiant 

į tai, kad abiejų alternatyvų atveju ekonominės naudos pasireiškimo prielaidos ir rezultatai yra vienodi, alternatyvos pasirinkimą lemia bendros 

infrastruktūros sukūrimo ir išlaikymo išlaidos - pasirinktos alternatyvos išlaidos yra mažesnės. Tačiau praktine ir išlaidų prasme didelio 

skirtumo tarp alternatyvų nėra – „rekonstrukcijos“ išlaidos yra tik 2 proc. mažesnės nei antros likusios („naujos statybos“) alternatyvos. Todėl 

iš esmės tik viešųjų pirkimų rezultatai galėtų parodyti, koks Projekto įgyvendinimo sprendinys: dalį infrastuktūros palikti ir šalia/ant jos statyti 

naują ar visą infrastruktūrą sukurti iš naujo, būtų geriausias. 

 

 

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

 Finansinio srauto vertė (su 

PVM)  

Rizikų vertė (su PVM)  Finansinio srauto su rizika 

vertė (su PVM)  

2.1. Kapitalo išlaidos  80 502 870 23 773 724 104 276 594 

2.1.1. Investicijos 65 250 405 19 357 269 84 607 674 

2.1.2. Reinvesticijos  15 252 465 4 416 455 19 668 920 

2.2. Investicijų likutinė vertė 37 116 151 12 217 880 49 334 031 

2.3. Veiklos pajamos - - - 
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2.4. Veiklos išlaidos -3 930 878 4 799 737 868 859 

2.4.1. Žaliavos 0 0 0 

2.4.2. Darbo užmokesčio išlaidos -8 264 348 2 720 455 -5 543 893 

2.4.3. Elektros energijos išlaidos 64 457 21 218 85 675 

2.4.4. Šildymo (išskyrus elektrą) 

išlaidos 
-980 717 322 832 -657 885 

2.4.5. Infrastruktūros būklės 

palaikymo išlaidos 
5 260 557 1 731 668 6 992 225 

2.4.6. Kitos išlaidos -10 828 3 564 -7 264 

2.5. Grynasis lėšų srautas (-2.1 

+ 2.2 +2.3 - 2.4)  

-39 455 841  
-55 811 422 
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CPVA išvada  

 

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

 

Pastebėjimai dėl kapitalo išlaidų 

Vertinant Projekto įgyvendinimo išlaidas, vienas didžiausių iššūkių – ne tik apskaičiuoti visos infrastruktūros sukūrimo ir išlaikymo išlaidas, 

bet nuspėti kainų augimą, kuris tiesiogiai sąlygoją galutinę Projekto įgyvendinimo kainą. Projekto vertinimo metu (2021 m. gruodis) bendroji 

metinė infliacija jau yra pasiekusi daugiau nei 8 proc., įvairios žaliavos, energetiniai ištekliai brango kartais. Vyrauja pakankamai didelis 

neapibrėžtumas dėl kainų augimo 2022 m.  

Atsižvelgdami į statistikos departamento teikiamus duomenis, Projekto rengėjai daro prielaidą, kad Projekto įgyvendinimo pradžios datai 

esami investicijų įkainiai, daugiausiai paremti Sistelos teikiamas duomenimis, padidės ne mažiau nei penktadaliu. Kartu, atsižvelgiant į didesnį 

Projekto techninių sprendimų įgyvendinimo sudėtingumą, taikomi gana dideli (50 proc.) galimas papildomas išlaidas įvertinantys koeficientai. 

Jei kainų lygis drastiškai nesikeis, numatytų investicijų išlaidų turėtų pakakti Projektui įgyvendinti ir jos gali būti laikomos pagrįstomis. Tačiau 

investicijų sukūrimo kainos didėjimo rizika dėl ekonominės aplinkos neapibrėžtumo išlieka didelė. 

 

Pastebėjimai dėl pajamų 

Projektas pajamų negeneruoja. 

 

Pastebėjimai dėl veiklos ir priežiūros išlaidų 

Projekto veiklos ir priežiūros išlaidų pokytis skaičiuojamas, atsižvelgiant į pasikeitusį mokinių ir darbuotojų skaičių, planuojamos sukurti 

infrastruktūros erdvių specifiškumą ir jos energijos vartojimą pagal energetinio naudingumo reikalavimus ir gali būti laikomos kaip 

apskaičiuotos korektiškai. Nepaisant to, kad bus sukurtas lyginant didesnis erdvių plotas, padidintas mokinių skaičius bei praplėsta išlaidų, 

kurias planuojama patirti pvz., apsauga, sąrašas, dėl pastatų energetinio charakteristikų pagerėjimo, veiklos procesų optimizavimo (įskaitant 

darbuotojų skaičiaus sumažinimą), bendros veiklos ir priežiūros išlaidos sumažės, kas galėtų būti šaltiniu gerinti ugdymo paslaugų kokybę. 

 

2. Rizikos identifikavimo ir poveikio įvertinimo korektiškumas: 

Apskaičiuojant rizikų (išlaidų padidėjimo ir/ar pajamų sumažėjimo) vertes, IP skaičiuoklėje naudojami integruoti standartiniai rizikos 

tikimybių skirstinių parametrai, todėl rizikų vertės apskaičiuotos korektiškai ir atspindi galimą didesnį lėšų poreikį Projekto įgyvendinimui. 

 

3. Investicijų masto atitikimas identifikuotam poreikiui / paklausai: 

Planuojamomis investicijomis ketinama sukurti infrastruktūrą, kuri įgalintų teikti bendrojo ugdymo paslaugą, atitinkančią šių dienų ugdymo 

reikalavimus ir poreikius. Įprastas mokyklų remontas leistų esamas erdves tik atnaujinti, t. y. atlikti kosmetinį remontą, sumažinti energijos 

vartojimą, bet negalėtų būti vienu iš esminių veiksnių, siekiant kitokio, į interaktyvų, integralų, kontekstualų ir personalizuotą ugdymą 
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orientuoto bendrojo ugdymo paslaugų pagerėjimo. Bendrojo ugdymo gerinimo kontekste, infrastruktūros tobulinimo prioritetas gali būti 

vertinamas nevienareikšmiškai – ugdymo kokybė labai didele priklauso ir nuo mokytojų kompetencijų, ir svarbu investuoti į geriausių 

mokytojų pritraukimą ir išlaikymą. Tačiau vertinimo metu daroma prielaida, kad Savivaldybė gali geriausiai įvertinti šiuos prioritetus pagal 

savo turimas funkcijas, naudojamus finansinius šaltinius ir jų apribojimus. Tuo tarpu tikslai, kurie šiame IP iškelti, ir rezultatams, kuriuos 

planuoti sukurti, numatytos investicijos yra adekvačios ir atitinka poreikį bei paklausą. 

 

 

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

3.1. Finansiniai rodikliai1 FGDV investicijoms2 

 

FVGN investicijoms3 FNIS4 

 
1 Skaičiuojami, naudojant nominalius pinigų srautus, t. y. įvertinant infliacijos įtaką. 
2 Finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV) –  būsimų projekto pajamų ir (investicijų ir veiklos) išlaidų skirtumo dabartinė vertė. 
3 Finansinė vidinė grąžos norma (FVGN) – tai tokia projekto grąžos norma, kuriai esant FGDV lygi nuliui. 
4 Finansinės naudos ir išlaidų santykis (FNIS) – būsimų projekto pajamų ir veiklos išlaidų dabartinių verčių santykis. 
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-45 861 623 - 0,06 

3.2. Socialinio-ekonominio poveikio 

naudos (žalos) ir išorinis poveikis 

Nauda vertinama komponentu „pasiryžimas sumokėti už padidėjusį bendrojo ugdymo 

paslaugų prieinamumą ir pagerėjusią kokybę“. Atsižvelgiant į tai, kad IP siekiama gerinti tik 

vieną iš ugdymo paslaugų komponenčių, t. y. infrastruktūrą, skaičiuojama 30 proc. 

komponento vertės, kuri taikoma visiems mokiniams (4 280 mokinių), kurie mokysis IP 

sukurtose mokyklose. Bendra komponentu vertinama nauda lygi 70 333 848 Eur. 

 

3.3. Ekonominiai rodikliai EGDV5 EVGN6 ENIS7 

12 503 895 8,45% 1,36 

CPVA išvada  

 

1. Išorinio socialinio-ekonominio poveikio apskaičiavimo pagrįstumas. Rodiklių vertinimas.  

Finansinėje ir ekonominėje analizėje atliekant piniginių srautų diskontavimą naudojamos pagrįstos rekomenduojamos diskonto normos, 

atitinkamai 4% ir 5%. FGDV investicijoms rodiklis yra neigiamas, nes Projektas negeneruoja pajamų, o sutaupymai yra per maži, kad darytų 

reikšmingesnį teigiamą poveikį finansinei grąžai. 

IP socialinei-ekonominei naudai įvertinti taikomas komponentas Pasiryžimas sumokėti už padidėjusį bendrojo ugdymo paslaugų prieinamumą 

ir pagerėjusią kokybę – pagrįstai taikomas tokio ekonominio pobūdžio ir planuojamos intervencijos projektams. Jo taikymo esmė – įvertinti 

kiek sutaupo namų ūkiai, siekdami gauti geresnės kokybės paslaugas, tačiau už šį pagerėjimą tiesiogiai nemokėdami. IP vertinama ekonominė 

nauda skaičiuojama visiems mokiniams, kurie mokytųsi sukurtoje naujoje infrastruktūroje, kas yra logiška, nes visi mokiniai patirs ugdymo 

paslaugų kokybės pagerėjimą. 30 proc. įverčio taikymas gali būti suprantamas kaip siekis nepervertinti kuriamos naudos, atsižvelgiant į tai, 

kad infrastruktūros dedamoji sudaro tik vieną ir komponentų, kurie apskritai lemia ugdymo paslaugos kokybę. Kartu atkreiptinas dėmesys, 

kad IP iš 4 280 mokinių vietų 740 bus naujos vietos, kas sąlygoja didesnį viešųjų ugdymo paslaugų prieinamumą ir kurioms dėl to gali būti 

taikoma pilna įverčio reikšmė. Apibendrinant skaičiuotus Projekto ekonominės naudos vertinimo rezultatus galima teigti, kad ji nėra 

pervertinta ir reikšmingai viršija planuotas Projekto įgyvendinimo išlaidas. 

 

  

 
5 Ekonominė grynoji dabartinė vertė (EGDV) – būsimų projekto socialinės ekonominės naudos ir patiriamų išlaidų dabartinė vertė. 
6 Ekonominė vidinė grąžos norma (EVGN) – projekto socialinė-ekonominė grąžos norma, kuriai esant EGDV lygi nuliui. 
7 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 Savivaldybės pateiktą informaciją) 

4.1. VPSP taikymo priežastys  Augantis gyventojų skaičius Vilniaus mieste bei intensyvi gyvenamųjų būstų infrastruktūros plėtra 

Vilniaus mieste formuoja kylančią viešųjų paslaugų paklausą. Neužtikrinta Vilniaus miesto 

mokyklinio ugdymo paslaugų kokybė ir teikimo efektyvumas, nėra tinkamos būklės infrastruktūros 

kokybiškų švietimo paslaugų teikimui ir atitinkančios šiuolaikinei mokyklai keliamų užduočių. 

Nepakankamas bendrojo ugdymo paslaugų prieinamumas. Didėjančiam mokinių skaičiui Vilniaus 

mieste nėra sudarytos tinkamos bendrojo ugdymo sąlygos bei neužtikrinta reikiama ugdymo 

infrastruktūra. 

Esamos švietimo veikloms skirtos patalpos neatitinka kokybiškų švietimo paslaugų teikimo. Yra 

rizika, jog Savivaldybė negalės užtikrinti efektyvaus ir kokybiško paslaugų prieinamumo esamoje 

infrastruktūroje (jau šiuo metu susiduriama su viešųjų paslaugų prieinamumo trūkumu). 

Didžioji dalis su Projektu susijusių rizikų perduodamos privačiam investuotojui. 

Teigiamas Projekto naudų vertinimas IP. 

Apribota galimybė įgyvendinti Projektą nuosavomis lėšomis dėl poreikio papildomai skolintis. 

Metinė mokėtina suma privačiam subjektui yra priimtina Savivaldybei. 

Parengtas IP rekomenduoja svarstyti galimybę pritraukti privatų subjektą / investuotoją Projekto 

vykdymui. 

4.2. Pasirinktas VPSP būdas Valdžios ir privataus subjektų partnerystės (VžPP) 

4.3. Privataus subjekto atrankos būdas Konkurencinis dialogas 

4.4. VPSP projekto pasirengimo 

terminai 

- 

4.5. VPSP sutarties laikotarpis  15 

4.5.1.projektavimo / statybų laikotarpis  3 

4.5.2. paslaugų teikimo laikotarpis  12 

CPVA išvada  

 

I. VPSP taikymo tikslingumas:  
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• Neužtikranamas bendrojo ugdymo prieinamumas (būtina užtikrinti reikiamą ugdymo infrastruktūrą papildomai ne mažiau, kaip 740 

mokinių).  

• Dėl netinkamos, nudėvėtos mokyklų infrastruktūros neužtikrinamas kokybiškas ugdymo paslaugų teikimas.  

• Projektas kompleksinis – numatoma suprojektuoti ir rekonstruoti 5 mokyklas bei teikti mokyklų pastatų  priežiūros, valymo, teritorijos 

tvarkymo paslaugas kas reikalauja įgūdžių racionaliai suprojektuoti, atlikti statybos darbus ir teikti paslaugas 5 mokyklose. 

• Prieš rengiant IP ir partnerystės klausimyną, atsižvelgiant į CPVA patvirtintas Metodines rekomendacijas rengiant ir įgyvendinant 

bendrojo ugdymo mokyklų funkcinius erdvinius pokyčių planus, visoms mokykloms yra parengti pokyčių planai. 

• Investicijų atlikimo laikotarpiu Savivaldybės galimybės finansuoti mokyklų rekonstrukcijos sąnaudas iš nuosavų ir (ar) skolintų lėšų 

yra nepakankamos. Taip pat pažymėtina, kad Savivaldybė nedisponuoja lėšomis, kurių pakaktų prisiimti ilgalaikius turtinius 

įsipareigojimus ir užtikrinti metinio atlyginimo mokėjimą privačiam subjektui; 

• privatūs subjektai turi daugiau motyvacijos ir patirties efektyviau organizuoti veiklą rekonstruojant iš karto 5 mokyklas; 

•  kuriami ilgalaikiai sutartiniai santykiai, kurių pagrindu tikimasi pagerinti viešųjų paslaugų teikimą – vaikų neformalaus švietimo 

organizavimą. 

 

II. VPSP būdas: 

Pagal šiuo metu atliktus skaičiavimus ir numatytus VPSP tikslus, privačiam subjektui teisė vykdyti ūkinę komercinę veiklą naudojant 

Savivaldybės turtą bei papildomai investuoti į šį turtą nebus suteikiama, o visi mokėjimai už atliktus darbus ir teikiamas paslaugas per visą 

VPSP sutarties vykdymo laikotarpį bus vykdomi tik iš Savivaldybės asignavimų. Viešosiomis paslaugomis galutiniai vartotojai naudojasi 

tiesiogiai nemokėdami už ją, paslaugų prieinamumą užtikrina Savivaldybė, kuri yra pagrindinis paslaugos užsakovas ir mokėtojas. Privačiam 

subjektui perduodama projektavimo, rangos darbų bei teikiamų paslaugų tinkamumo rizika, o paklausos rinkoje rizika dalijasi privatus 

subjektas ir Savivaldybė. Įvertinus visas aplinkybes pasirinktas teisingas VPSP būdas – VžPP. 

 

III. VPSP sutarties terminas: 

Pagal pateiktą informaciją privatus subjektas atliks projektavimo bei rangos darbus per pakankamą terminą – 3 metus, o paslaugas teiks 12 

metų. Maksimalus sutarties terminas – 15 metų, kuris atitinka reikalavimą, kad VPSP sutarties trukmė būtų trumpesnė arba lygi turto naudingo 

eksploatavimo laikotarpiui. Be to, nurodyta VPSP sutarties trukmė neviršija Investicijų įstatyme nustatyto maksimalaus 25 metų termino. 

 

5. Turtas (nurodoma pagal Savivaldybės pateiktą informaciją) 

5.1. Perduodamas turtas  Žemės sklypai 

1) unikalus Nr. 4400-0476-3366 Kalvarijų g. 87, Vilnius;  

2) unikalus Nr. 4400-2160-8775 Filaretų g. 43, Vilnius;  

3) unikalus Nr. 4400-0933-9022 Filaretų g. 3, Vilnius;  

4) unikalus Nr. 4400-1683-9820 Genių g. 8, Vilnius;  



11 
 

5) unikalus Nr. 4400-1665-5466 Skroblų g. 3A, Vilnius  

Žemės sklypus VPSP sutarties laikotarpiu privatus subjektas valdys / naudos nuomos teise. 

Bendrojo ugdymo įstaigų pastatai: 

1) Vilniaus Šv. Kristoforo progimnazija, kadastr. Nr. 1096-9005-9013, Kalvarijų g. 87, Vilnius; 

2) Vilniaus Filaretų pradinė mokykla, kadastr. Nr. 1097-0008-6017, Filaretų g. 43, Vilnius; 

3) Vilniaus Petro Vileišio progimnazija, kadastr. Nr. 1096-9004-1017, Filaretų g. 3, Vilnius; 

4) Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazija, kadastr. Nr. 1097-4003-2014, Genių g. 8, Vilnius; 

5) Vilniaus Gerosios Vilties progimnazija, kadastr. Nr. 1096-8014-3013, Skroblų g. 3A, Vilnius. 

5.2. Naujai kuriamas turtas pagal viešojo 

subjekto poreikius.   

Du baseinai su įranga ir baldais: 

Vilniaus Filaretų pradinė mokykla – Filaretų g. 43, Vilnius; 

Vilniaus Gerosios Vilties progimnazija – Skroblų g. 3A, Vilnius. 

5.3. Naujai kuriamas turtas privataus 

subjekto rizika.  

- 

CPVA išvada  

 

I. Turto perdavimas 

Nurodyto valstybei nuosavybės teise priklausančio turto – žemės sklypų  perdavimo būdas – nuoma, yra pagrįstas ir galimas pagal Lietuvos 

Respublikos žemės įstatymą ir Investicijų įstatymą. Tačiau siekiant sumažinti Savivaldybės išlaidas, siūloma privataus subjekto atrankos 

(pirkimo) dokumentuose numatyti, kad žemės sklypai privačiam subjektui bus išnuomojami tik projektavimo ir statybos darbų vykdymo 

laikotarpiui iki paslaugų teikimo.  

Nurodyto Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių 5 mokyklų pastatų perdavimo privačiam subjektui patikėjimo teise yra pagrįstas ir 

galimas pagal Investicijų įstatymą.  

Be to, privatus subjektas turės pastatyti du naujus baseinus prie Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos ir Vilniaus Gerosios Vilties 

progimnazijos, o taip pat sukurti /atnaujinti ir kilnojamą ilgalaikį turtą – pateikti ir sumontuoti reikalingą įrangą ir inventorių bei baldus tiek 

mokyklose, tiek ir naujai pastatytuose baseinuose. PK nurodyta, kad visą perduotą turtą ir naujai sukurtą turtą privatus subjektas valdys / 

naudos patikėjimo teise, kas atitinka Investicijų įstatymo nuostatas..  

 

II. Apribojimai 

Šiuo metu žemės sklypai panaudos teise yra naudojami Savivaldybės. Iki VPSP sutarties įsigaliojimo visa apimtimi Savivaldybė turės 

atsisakyti panaudos teisės į visus žemės sklypus, kad Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos galėtų perduoti privačiam 

subjektui žemės sklypus nuomos teise. 
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6. Veiklos (nurodoma pagal Savivaldybės pateiktą informaciją) 

6.1.  Veiklų perdavimas privačiam subjektui 

6.1.1. Privačiam subjektui 

perduodamos vykdyti veiklos 

(viešosios paslaugos ir / ar ūkinė 

komercinė veikla) 

• Projektavimas. 

• Statyba (rekonstrukcija) ir įrengimas. 

• Techninės priežiūros paslaugos. 

• Pastatų / statinių valymas. 

• Teritorijų tvarkymas. 

• Komunalinių paslaugų organizavimas. 

• Apsauga (nuolatinė teritorijų ir pastatų apsauga, stebėjimas). 
 

6.1.2. Veiklos, kurias privatus 

subjektas gali vykdyti savo 

iniciatyva ir rizika 

- 

6.2. Perduodamų / pasiliekamų veiklų pasiskirstymas biudžeto eilutėse (realios vertės)8 

 Viešojo subjekto pasiliekamų veiklų, kurios 

neįtrauktos į VPSP projektą, finansinio srauto 

vertė (su PVM) 

VPSP projekte perduodamų veiklų privačiam 

subjektui finansinio srauto vertė (su PVM ) 

6.2.1. Kapitalo išlaidos: 7 626 233 66 334 793 

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 40 996 316 

6.2.1.4. Įranga, įrenginiai ir kitas 

ilgalaikis turtas 0 15 252 465 

6.2.1.5. Projektavimo, techninės 

priežiūros ir kitos su investicijomis į 

ilgalaikį turtą susijusios paslaugos 0 2 459 779 

6.2.1.6. Kitos paslaugos ir išlaidos 0 0 

6.2.1.7. Reinvesticijos 7 626 233 7 626 233 

 
8 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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6.2.2. Veiklos pajamos 0 0 

6.2.3. Veiklos išlaidos: 68 236 367 10 443 491 

6.2.3.1. Žaliavos 0 0 

6.2.3.2. Darbo užmokesčio išlaidos 64 408 041 0 

6.2.3.3. Elektros energijos išlaidos 790 952 0 

6.2.3.4. Šildymo (išskyrus elektrą) 

išlaidos 755 394 

0 

6.2.3.5. Infrastruktūros būklės 

palaikymo išlaidos 0 

7 045 027 

6.2.3.6. Kitos išlaidos 2 281 980 3 398 464 

6.2.4. Pirkimo PVM (PVM nuo 

eilučių 6.2.1. + 6.2.3. – 6.2.2.). 

Eilutė pildoma tik jei pinigų 

srautai nurodomi be PVM. 

  

CPVA išvada  

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

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

rekonstruoti nusidėvėjusią mokyklų infrastruktūrą, kurios eksploatavimas Savivaldybei sukelia dideles sąnaudas. Siekiant taupyti minėtas 

sąnaudas, privataus subjekto rekonstruotų mokyklų priežiūros veikla yra perduodama privačiam subjektui, be to privatus subjektas bus 

atsakingas už mokyklų pastatų (statinių) valymą, teritorijos tvarkymą bei komunalinių paslaugų organizavimą.  

 

2. Apribojimai, susiję su veiklų perdavimu / vykdymu: 

Pagal pateiktą informaciją, apribojimų su veiklos perdavimu privačiam subjektui nėra. 

 

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

detalizacija biudžetinėse eilutėse: 

Pagal IP biudžeto eilutėse detalizuotas vertes ir jų išskaidymą tarp to kokias veiklas turės vykdyti privatus subjektas ir kokias veiklas pasilieka 

vykdyti Savivaldybė, galima daryti išvadą, kad privatus subjektas prisiimdamas visas projektinės dokumentacijos parengimo, 5 mokyklų 

pastatų rekonstrukcijos darbų išlaidas, prisiima ir riziką dėl rekonstruotų mokyklų infrastruktūros priežiūros ir palaikymo bei apsaugos, t. y. 

privatus subjektas bus atsakingas už atliktų darbų kokybę, užtikrinant ne mažesnę, kaip „B“ pastatų energinio naudingumo klasę visu Projekto 

ataskaitiniu laikotarpiu. Komunalinių paslaugų išlaidos nėra įtrauktos į Projekto apimtį (išlaidų dydžiai įvertinti 15 metų VPSP sutarties 

laikotarpiu) ir toks sprendimas yra logiškas, kadangi šias išlaidas Savivaldybė mokės pagal faktą. 
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7. Rizikų paskirstymas 

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 

7.2. Tinkamumo rizika   X 

7.3. Paklausos rizika   X 

(paklausos rizikai būdingo 

veiksnio – demografinių 

veiksnių pasikeitimo riziką 

prisiima sau) 

X 

(privačiam subjektui perduodami 

rizikos veiksniai kuriuos jis 

sugeba geriau valdyti) 

CPVA išvada  

 

I. Statybos rizika 

Projekto apimtyje nagrinėjama statybos rizika – projektavimas, statybos 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 

Projekte privačiam subjektui perduodamos veiklos susijusios su tinkamu projektavimu, statyba bei įrengimu ir šios infrastruktūros 

eksploatacija, priežiūra, o taip pat pastatų valymu ir teritorijos tvarkymu bei komunalinių paslaugų organizavimu. Mokyklų infrastruktūros ir 

jos eksploatacijos / priežiūros bei kitų paslaugų tinkamumo rizika perduodama privačiam subjektui. 

 

III. Paklausos rizika 

Savivaldybė prisiima dalį paklausos rizikos (atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytas savarankiškąsias 

funkcijas užtikrinti Projektu perduodamų viešųjų paslaugų neapmokestinimą jų vartotojams).  

 

Įvertinus pateiktą informaciją, galima daryti išvadą, kad rizikos Projekte įvertintos pagrįstai ir priskirtos tai šaliai, kuri geriau gali ją valdyti. 

Pagal pateiktą informaciją, rizikų priskyrimas atitinka Europos Sąjungos statistikos tarnybos (Eurostato) reikalavimus VžPP projektams, kad 

statybos, tinkamumo rizikos būtų perduotos privačiam subjektui, o paklausos riziką Savivaldybė ir privatusis subjektas dalinsis. 

 

8. Partnerystės finansiniai rodikliai, Eur (nurodoma pagal Savivaldybės pateiktą informaciją) 
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 Diskontuota vertė Reali vertė Nominali vertė9 

8.1. Valdžios ir privataus 

subjektų partnerystės (VžPP ) 

   

8.1.1. Maksimalūs viešojo 

subjekto turtiniai įsipareigojimai 

VPSP projekte (su PVM) 10 

93 679 775 129 517 460 168 626 341 

8.1.2. Maksimalūs Viešojo 

subjekto mokėjimai privačiam 

subjektui11 (su PVM) 

88 339 279 123 279 489              161 535 950 

8.1.3. Prisiimami viešojo 

subjekto turtiniai įsipareigojimai 

PP12 (su PVM) 

5 340 495 6 237 971 7 090 391 

8.1.4. VPSP sutarties vertė 

(aktualu tik koncesijos atveju)  

- - - 

8.1.5. Tikėtinas skolos dydis 

viešojo subjekto biudžete (be 

PVM)13 

48 098 085 54 822 143 60 968 388 

8.1.6. Pridėtinės vertės mokesčio 

(PVM) dalis, skaičiuojant 

maksimalius viešojo subjekto 

turtinius įsipareigojimus14 

16 258 473 22 478 237 29 265 729 

Kita:    

8.1.7. Viešojo subjekto išlaidų ir 

rizikų, susijusių su VPSP 

projekto įgyvendinimu, tačiau 

77 701 091 
 

18 178 724* 
 

109 780 899 
 

25 522 519* 
 

 

144 514 204 
 

33 513 744* 
 

 
9 Nominali vertė suprantama, kaip vertė, kuri atspindi kiekvienu analizuojamu laikotarpiu esamas kainas. Indeksas naudojamas realių pinigų srautų konvertavimui į 

nominalius – 2%. 
10 Privačiam subjektui perduodamų veiklų vykdymo išlaidos kartu su šių veiklų vykdymu susijusia rizika. 
11 Privačiam subjektui perduodamos veiklos vykdymo išlaidos kartu su perduodamomis rizikomis. 
12 Viešojo subjekto prisiimamų rizikų, susijusių su privačiam subjektui perduodamomis veiklomis, vertė. 
13 Vertinama, atsižvelgiant į fiskalinės drausmės reikalavimus ir Europos Sąjungos statistikos tarnybos (Eurostato) reikalavimus. 
14 Maksimali PVM mokėtina suma, kuri tikėtina grįš į valstybės biudžetą. 
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kurios nėra įtrauktos į VPSP 

projekto apimtį, vertė. 

 

*- jei eliminuojama DU išlaidų 

įtaka. 

8.1.8. Kita    

CPVA išvada  

 

1. Projekto finansinių rodiklių apskaičiavimo korektiškumas: 

Projekto finansiniai rodikliai apskaičiuoti korektiškai, naudojant standartinę PP skaičiuoklę. 8.1.1 – 8.1.3 ir 8.1.6 – 8.1.7. eilutėse suskaičiuotų 

rodiklių dydžiai yra įvertinti su rizika. Apskaičiuojant Projekto rizikas panaudoti tipiniai viešuosiuose projektuose taikomi rizikos tikimybių 

skirstinių parametrai, kurie skaičiuoklėje yra integruoti. Realių pinigų srautų konvertavimui į nominalius taikomas rekomenduojamas indeksas 

– 3 proc. 

 

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

sektoriaus balanse, vertinimas: 

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

viešojo sektoriaus balanse – 54 822 143 Eur (su PVM) realiąja verte. 

 

 

9. VPSP projekto finansinis gyvybingumas15 (nurodoma pagal Savivaldybės pateiktą informaciją) 

9.1. Metinis atlyginimas (jei 

taikoma)16 (reali vertė17)  

Maksimalus vidutinis metinis atlyginimas (realia verte) – 10 793 122 Eur (su PVM) 

9.2. Koncesijos mokestis (jei 

taikoma)18 (reali vertė)  

- 

 
15 Angl. k. (financial viability) – finansinių galimybių padengti projekto išlaidas, vykdyti įsipareigojimus, sugeneruoti pakankamą grąžą privačiam subjektui kompleksinis 

vertinimas. Vertinimas atliekamas atsižvelgiant į investicijų projekto skaičiuoklės 7.2 darbalapį.  
16 Viešojo subjekto mokėtinas metinis atlyginimas, kai yra įgyvendinamas VžPP projektas. 
17 Nominali vertė suprantama, kaip vertė, kuri atspindi kiekvienu analizuojamu laikotarpiu esamas kainas. Indeksas naudojamas realių pinigų srautų konvertavimui į 

nominalius – 3 %. 
18 Koncesijos mokestis suprantamas kaip privataus subjekto (koncesininko) mokėjimas viešajam subjektui (suteikiančiajai institucijai) už suteiktą koncesiją ir taikomas tik 

koncesijų atveju. . 
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9.3. Atlygis (jei taikoma)19 (reali / 

vertė)  

- 

9.4. Mokesčiai Nekilnojamojo turto, turto nuomos mokesčiai netaikomi. 

9.5. VPSP projekto grąža20 7 proc. (kai WACC 6,7 proc.) 

9.6. VPSP projekto finansinis 

prieinamumas21 

Pagal PK 3 priedo duomenis nustatyta, kad Savivaldybė visu VPSP sutarties laikotarpiu neturi 

pakankamai lėšų užtikrinti mokėjimus privačiam subjektui. Be reikalingos Projekto finansavimo 

dalies, metinė pinigų suma, kuria gali disponuoti Valdžios subjektas, įvertinus skolinimosi limitą, - 

(minus) 145 mln. eurų. 

 

9.7. Kita - 

CPVA išvada  

Maksimalus Savivaldybės vidutinis metinis atlyginimas (nominalia verte) privačiam subjektui, įvertinus rizikas ir 3 proc. indeksą – 

14 052 195 Eur (su PVM) 168 626 341 Eur /12 metų. Savivaldybės finansinių galimybių finansuoti Projektą analizės rezultatai rodo, kad 

Savivaldybė nedemonstruoja pakankamų lėšų, reikalingų užtikrinti pakankamą finansavimą metinių atlyginimų privačiam subjektui 

mokėjimui, t. y. neperžiūrint finansavimo prioritetų, ar nerandant papildomų finansavimo šaltinių Projektas nėra finansiškai prieinamas 

įgyvendinti. 

 

 

10. VPSP projektą įgyvendinančio viešojo subjekto pasirengimas įgyvendinti 

 

12.1. Rinkos suinteresuotumas VPSP 

projektu 

Savivaldybė atliko rinkos tyrimą, Projektas buvo pristatytas potencialiems investuotojams ir 

finansuotojams CPVA organizuotoje VPSP mugėje 2020 m. rugsėjo 8 d. Pakartotinai Projektą 

planuojama pristatyti parengus privataus subjekto atrankos dokumentus 2022 m. sausio mėn. 

organizuojamoje VPSP mugėje. Be to, buvo konsultuotasi su potencialiais investuotojais.  

12.2. Viešojo subjekto turima 

kompetencija / patirtis 

Už Projekto įgyvendinimą paskirti Savivaldybės darbuotojai – Projekto vadovas, finansų ir 

techniniai ekspertai. Taip pat planuojama, kad ekspertinę pagalbą vykdant privataus subjekto atranką 

teiks CPVA ekspertai.  

CPVA išvada  

 
19 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. 
20 VPSP projekto veiklos pelno grąža skaičiuojama prieš nusidėvėjimą ir amortizaciją (angl. k. EBITDA) 
21 Viešasis subjektas turi užtikrinti pakankamą finansavimą (jei aktualu), savo finansiniams įsipareigojimams vykdyti, jog VPSP projektas galėtų būti įgyvendintas. 
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I. Rinkos tyrimas 

Projektas yra patrauklus rinkos dalyviams – investuotojams bei finansuotojams.  

 

II. Savivaldybės atsakingų asmenų kompetencija 

Pagal pateiktus dokumentus bei atsižvelgiant į Bendradarbiavimo sutartį, pasirašytą tarp CPVA ir Savivaldybės, Projektui įgyvendinti bus 

skirti pakankami žmogiškieji ištekliai ir kompetencija. Pažymėtina, kad vykdant privataus subjekto atranką, bus pasitelkti visų 5 mokyklų 

atsakingi asmenys.    

 

Galutinė CPVA vertinimo išvada: 

 

1. Atlikę Projekto vertinimą konstatuojame, kad Projekto įgyvendinimas teikia socialinę-ekonominę naudą visuomenei ir jį būtų tikslinga 

įgyvendinti VPSP būdu.  

2. Projektas atitinka Vilniaus miesto 2010 – 2030 metų strateginio plėtros plano strateginė švietimo krypties tikslą, nurodytą 2.4 dalyje 

Švietimas bei patvirtintus Vilniaus miesto švietimo politikos tikslus paslaugų (1) prieinamumas, (2) sąlygų kiekvienam vaikui pasiekti 

aukščiausią jam mąstymo ir akademinių gebėjimų lygį sudarymas, (3) palankios emocinės aplinkos kūrimas moksleiciams ir 

pedagogams.   

3. IP naudotos esminės prielaidos įvertintos korektiškai ir atsižvelgiant į socialinės-ekonominės aplinkos tendencijas. 

4. Iškeltoms problemoms spręsti pasirinkta IP įgyvendinimo alternatyva „rekonstrukcija“ socialiniu-ekonominiu požiūriu yra 

naudingiausia, kurią tikslinga įgyvendinti VPSP būdu. 

5. IP įgyvendinimo rizikos įvertintos korektiškai. Tačiau, esant dideliam infliacijos prognozių neapibrėžtumui, egzistuoja tikimybė, kad 

realūs Projekto įgyvendinimo kaštai bus didesni nei prognozuota. 

6. Projekto įgyvendinimo terminas (15 metų) pasirinktas teisingai – trukmė atitinka IP ataskaitinį laikotarpį ir atsižvelgta į atnaujintos 

mokyklų infrastruktūros naudingo tarnavimo terminą.  

7. Privačiam subjektui perduodamo turto (esamų mokyklų infrastruktūra) būdas (patikėjimo teisė) atitinka Investicijų įstatymo nuostatas. 

Žemės sklypai privačiam subjektui bus perduoti nuomos teise, kas atitinka Žemės įstatymo nuostatas. 

8. Privačiam subjektui perduodamos kompleksinės veiklos – projektavimas, statyba, infrastruktūros priežiūra, pastatų valdymas bei 

teritorijos tvarkymas. 

9. . Visos rizikos, kurios yra būdingos Projektui, paskirstytos teisingai. Pagrindinės rizikos – statybos ir tinkamumo yra perduodamos 

privačiam subjektui, paklausos rizika dalinamasi tarp Savivaldybės ir privataus subjekto. Nurodytas rizikų padalinimas atitinka 

Eurostato rengiamo Valdžios sektoriaus deficito ir skolos vadovo nuostatas. 

10. Projekto VPSP finansiniai rodikliai apskaičiuoti korektiškai. 
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11. Siūlome Savivaldybei, atsižvelgiant į turimas bei planuojamas finansines lėšas bei galimybę skolintis,  įvertinti tai, kad Savivaldybė  

stokoja finansinių išteklių, reikalingų Projektui įgyvendinti (VPSP mokėjimams privačiam subjektui mokėti). Todėl, jei šiam Projektui 

nebūtų numatytas prioritetinis finansavimas, peržiūrint kitus poreikius ir jų finansavimo eiliškumą, ir/ar nerandama pakankamai 

papildomų finansavimo šaltinių, Projektas, pateiktos informacijos ribose, būtų vertinimas kaip finansiškai neprieinamas. 

 

Detalūs pastebėjimai dėl Projekto pateikiami atskirose išvados dalyse aukščiau. 

 

 

 

 

Vertinimą atlikusių ekspertų vardas, pavardė, ir parašas 

 

1. Linas Jasiukevičius 

 

2. Neringa Pažūsienė 

 

_______________ 

 


