
DAUGIAFUNKCĖ LEDO ARENA ALYTUJE. 
ĮVEIKLINIMO IR PRITAIKYMO 

VISUOMENĖS REIKMĖMS 
PROJEKTAS 



Į ALYTŲ ATVEDĖ SENA SVAJONĖ: 
Dainiaus Zubraus ledo ritulio mokykla
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ALYTAUS MIESTO MERAS 
Nerijus Cesiulis:
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PROBLEMA

Ledo arenos ar čiuožyklos visoje 
Pietų Lietuvoje nėra

Sporto šakas ant ledo, ypač ledo 
ritulį, mėgstančių gyventojų yra, 
tačiau treniruotis sąlygų jie neturi
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Užtikrinti ledo infrastruktūros 
prieinamumą miesto bei regiono 
gyventojams 

Sudaryti sąlygas rengti ledo sporto 
varžybas, vykdyti mėgėjišką sportinę 
ir kultūrinę veiklą ant ledo
 

Pilnai įveiklinti teritoriją, esančią šalia 
Alytaus sporto ir rekreacijos centro 
bei gyventojų mėgstamo Jaunimo 
parko

 

Skatinti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų 
fizinį aktyvumą, propaguoti sveiką 
gyvenseną

 

Plėsti neformalaus ugdymo viešąsias 
paslaugas ir siekti kokybės
 

TIKSLAI
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LEDO ARENA ALYTUJE

Projekto vykdytojas Alytaus miesto savivaldybės 
administracija

Valdžios ir privataus subjektų 
partnerystė

17 metų (2 m. vykdomos investicijos)

3 767 125 Eur (grynoji dabartinė vertė) 
įskaitant PVM

Skaičiuojama vertinant:
padidėjusio neformaliojo švietimo 
paslaugų prieinamumą turizmo srautų 
padidėjimo įtaką per tai pasireiškiančius 
socialinės naudos efektus

Trukmė

Maksimalūs turtiniai įsipareigojimai.

Socialinė ir ekonominė nauda

Modelis
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ESAMA SITUACIJA

Detalus investicinis 
projektas

Tarybos sprendimas dėl 
projekto įgyvendinimo 

tikslingumo

Rengiami pirkimo 
dokumentai
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Skaičiuojama, kad ledo arena veiks 8 
mėn. per metus 

Likusius 4 mėn. ledas bus pakeičia-
mas į kietos dangos aikštelę, kurioje 
galės vykti įvairių kitų sportų šakų 
treniruotės, varžybos bei renginiai

Sukurta ledo sporto infrastruktūra 
turi būti atlygintinai prieinama 
visuomenei mažiausiai 550 val. per 
metus, o taip pat sporto ir 
kultūriniams renginiams ant ledo 
mažiausiai 12 k. per metus

Ledo arena turi būti pritaikyta 
neįgaliesiems

Minimalus savivaldybės naudojimasis 
ledo aikštelės infrastruktūra - 860 
val. 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

PRITAIKYMAS IR 
GALIMYBĖS
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Ledo aikštelė su bortais

Daugiafunkcę ledo areną sudarys:

Rūbinės, dušai, administracinės ir 
techninės patalpos, pačiūžų išdavimo 
zona

Pagalbinio pastato bendras plotas 
apie 570 m2 

 

Stoginės plotas apie 2900 m2

 

Šalia pastato planuojama 
automobilių stovėjimo aikštelė
 

Ledo aikštelė + bortai varžyboms - 
apie 58 m ilgio ir 26 m pločio 

 

Stoginės aukštis apie 7 m

 

Laisvalaikio (kavinės) zona  bei 
pagalbinės patalpos

PRELIMINARŪS TECHNINIAI 
PARAMETRAI IR RODIKLIAI
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0,44 ha teritorija, kurioje yra apie 840 
kv.m. pastatų bei inžinerinių statinių

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO VIETA
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PROJEKTO 
VIZUALIZACIJA
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PROJEKTO 
VIZUALIZACIJA
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SKERSPJŪVIS
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Infrastruktūros projektavimas Infrastruktūros statyba ir įrengimas

Statinių einamasis remontas Statinių kapitalinis remontas

Infrastruktūros eksploatavimas ir 
numatomų paslaugų teikimas 
numatomas visą sutarties galiojimo 
laikotarpį

Pastatų patalpų valymas bei atliekų 
tvarkymas

 

Teritorijos atliekų surinkimas ir 
šalinimas

Teritorijos ir lauko infrastruktūros
objektų priežiūra, smulkus remontas

Statinių administravimas ir priežiūra

PRIVAČIAM SUBJEKTUI 
PERDUODAMA VYKDYTI VEIKLA 
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Renginių organizavimas Nuoma

KitaReklamos veikla

VEIKLOS, KURIAS PRIVATUS 
SUBJEKTAS GALI VYKDYTI 
SAVO INICIATYVA IR RIZIKA 
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Maksimalūs turtiniai įsipareigojimai  
apie 3,7 mln. Eur su PVM (grynąja 
dabartine verte)

Planuojamos kapitalo investicijos 
apie 2,3 mln. Eur su PVM (realia 
verte)

Prie šių mokėjimų ir kitų komercinių 
pajamų vidinė grąža apie 13,2 %

Viešojo sektoriaus mokėjimai 
privačiam subjektui apie 200 tūkst. 
Eur metinių mokėjimų (su PVM)

FINANSINIAI RODIKLIAI 
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Numatytas preliminarus savivaldybės 
200 tūkst. EUR įskaitant PVM (165 
tūkst. EUR be PVM) metinis mokestis

Galima paslaugų kaina - vertinamos 
pajamos iš ledo aikštelės 
savivaldybės valandomis su - 60% 
įkainiu nuo komercinio (20 Eur/val. 
savivaldybės įkainis, 50 Eur/val. 
komercinis)

Savivaldybė įsipareigotų pirkti 
860 naudojimosi ledo aikštelės 
infrastruktūra valandų iš privataus 
subjekto per metus, preliminariai 
tam išleisdama apie 21 tūkst. EUR su 
PVM

Skaičiuojami objekto išlaikymo / 
administravimo kaštai - 102,241 Eur

Planuojamos privataus subjekto 
pajamos – 100,327 Eur (kai 
užimtumo koeficientas 60%) + 
savivaldybės mokamas metininis 
atlyginimas

PROJEKTO GYVYBINGUMAS 
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Pagal viešojo subjekto poreikius 
partnerystės projekto veiklos rūšims 
įgyvendinti naujas kuriamas Alytaus 
ledo arenos turtas (nekilnojamasis ir 
kilnojamasis) perduodamas sutarties 
laikotarpiu nuosavybės teise 
priklausys privačiam subjektui

Pasibaigus VPSP sutarčiai visas 
Alytaus ledo arenos turtas 
(nekilnojamasis ir kilnojamasis)  
pereina Alytaus miesto savivaldybės 
nuosavybėn

VPSP SUTARTIES METU 
SUTEIKIAMOS TURTO 
VALDYMO/NAUDOJIMO TEISĖS 
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Apie projektą daugiau rasite čia: 
www. alytus.lt

Į visus rūpimus klausimus atsakys:

Aurelijus Jaruševičius, Alytaus miesto savivaldybės mero patarėjas, 
mob. tel. 8 628 70 942, 
el. p. aurelijus.jarusevicius@alytus.lt

Kristina Samasionokaitė, Alytaus miesto savivaldybės Turto valdymo ir verslo 
skyriaus specialistė, mob. tel. 861689170, 
el. p. kristina.samasionokaite@alytus.lt

DETALESNĖ INFORMACIJA 
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