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VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ PARTNERYSTĖS 

PROJEKTAS

DAUGIAFUNKCIO CENTRO STATYBA 

KLAIPĖDOS RAJONO SENDVARIO 

SENIŪNIJOJE

Projekto vykdytojas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

I N V E S T I C I J O M S
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KONTEKSTAS

• Projekto tikslas – užtikrinti ikimokyklinio ir pradinio ugdymo, sporto

ir kultūros paslaugų prieinamumą Klaipėdos rajono Sendvario

seniūnijoje.

• Projekto uždavinys – pastatyti naują pastatą, kuriame būtų

užtikrintas ugdymo paslaugų teikimas, įrengta universali sporto salė

bei transformuojama kultūros renginių erdvė ir teikiamos privačios

paslaugos.
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PROJEKTO VIETA 
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GALIMOS PROJEKTO TERITORIJOS RIBOS 
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KLAIPĖDOS RAJONO SENDVARIO SENIŪNIJA

• Seniūnijos teritorija ribojasi su Klaipėdos miestu

• Gyventojų skaičius seniūnijos teritorijoje nuolat 

didėja. Šiuo metu joje gyvena apie 7000 (9578) 

gyventojų

• 2010-2018 m. seniūnijoje išduoti ~ 3700 (iki 2016 

m. – 2029) statybos leidimai
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PROJEKTO TIESIOGINĖS TIKSLINĖS GRUPĖS IR 
SIEKIAMI MINIMALŪS REZULTATAI (VIEŠŲJŲ 

PASLAUGŲ TEIKIMUI)
Projekto tikslinės grupės:

 Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikai gyvenantys Sendvario 

seniūnijoje – 284 (~ 2 015) vaikai.

 Sendvario seniūnijos gyventojai – 5 033 (9 578) asmenys.

Siekiami minimalūs rezultatai:

 Bent 150 (200) vaikų, kuriems sudarytos ikimokyklinio (ir priešmokyklinio) ugdymo sąlygos

bei užtikrinta reikiama ugdymo infrastruktūra.

 Bent 250 vaikų, kuriems sudarytos pradinio ugdymo sąlygos bei užtikrinta reikiama ugdymo

infrastruktūra. Planuojama 1-10 klasės (apie 500 mokinių).

 Bent 30 proc. sporto paslaugų infrastruktūros užimtumas bei užtikrinta bent 500 kv. m

universalios sporto salės infrastruktūra.

 Bent 30 proc. kultūros paslaugų infrastruktūros užimtumas bei užtikrinta bent 200 kv. m

kultūros ir bendruomenės veikloms pritaikytų patalpų infrastruktūra.



7

DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

Ikimokyklinis ugdymas
* Bent 1740 kv. m patalpos

* 200 vietų

Pradinis ugdymas (+1-10 

klasės)
* Bent  800 kv. m

* ~ 500 vt. (1-10 klasės)

* Automobilių stovėjimo 

aikštelė

* Valgykla

* Lauko žaidimų aikštelė

* Sporto stadionas

Patalpos verslui

Sporto infrastruktūra
* Bent  500 kv. m

* Universali sporto salė

Kultūros infrastruktūra
* Bent 200 kv. m

* Transformuojama erdvė
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PROJEKTO APIMTIES PASIDALINIMAS

Būtina veikla Projektavimas/

statyba/ finansavimas

Paslaugų teikimas Infrastruktūros 

priežiūra / 

eksploatacija

Ugdymo

infrastruktūra*

Privatus Savivaldybė Privatus

*maitinimo

patalpos

Privatus Privatus Privatus

Sporto

infrastruktūra
Privatus Privatus Privatus

Kultūros

infrastruktūra

Privatus Privatus Privatus
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PROJEKTO FINANSINIAI DUOMENYS

• Investicijos – 5 027 310 Eur 

• Preliminarus žemės sklypo plotas – 8 803 kv. m

• Preliminarus bendras pastato plotas – 3 303 kv. m

• Projekto trukmė – rekomenduojama 25 metai

• Eksploataciniai kaštai – apie 44 264,74 Eur per metus*

• Mokėjimai iš savivaldybės – apie 271 033 Eur per metus

• Papildomos pajamos iš nuomos – apie 93 015,71 Eur per 
metus**

* Vidutiniškai apie 97 tūkst. Eur per metus (įvertinus ir paskolos palūkanų grąžinimus)

** Privataus investuotojo pajamos gali didėti dėl jo sugebėjimo pritraukti didesnius infrastruktūros 

naudotojų srautus nei įvertinta Projekte 
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PRIVAČIŲ INVESTICIJŲ POREIKIS

Investicijos:

• 5 027 310 Eur 

•Banko paskola:

• 15 m. laikotarpiui

• 3,52 proc. palūkanomis

•Investicijų struktūra 

• 30 proc. nuosavas kapitalas 

• 70 proc. banko paskola
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• ugdymo patalpų su įranga nuomą;

• sporto salės nuomą;

• kultūros renginių patalpų nuomą;

• maitinimą besimokantiems vaikams;

• komunalinių išlaidų apmokėjimą;

• infrastruktūros būklės palaikymo išlaidų apmokėjimą;

• valymo išlaidų apmokėjimą;

• infrastruktūros priežiūrą – iki 2043 m.

PRIVATUS INVESTUOTOJAS UŽTIKRINA 

SAVIVALDYBEI IR VISUOMENEI
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NAUDA INVESTUOTOJUI

• 13 proc. projekto vidinė grąžos norma (IRR)

• 14,9 proc. vidutinė metinė nuosavybės grąža per projekto 
laikotarpį (ROE)

• 5,99 proc. vidutiniai svertiniai kapitalo kaštai (WACC)

• daugiau nei 86 proc. garantuotų pajamų iš viešojo subjekto 
mažintų privataus subjekto pajamų svyravimo ir projekto 
atsipirkimo riziką

• galimybė didinti pajamas ir projekto grąžą profesionaliai 
valdant objektą
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PRELIMINARAUS ATSIPIRKIMO PRIVAČIAM SUBJEKTUI 

VERTINIMO PRIELAIDOS
• Projektui skiriamos identiškos apimties investicijos, kurias patirtų viešasis sektorius nusprendęs pats 

įgyvendinti Projektą;

• Investuotojų reikalaujama nuosavų investicijų grąža – 9-15 proc. (minimali reikalaujama nuosavų investicijų 

grąžą – 9 proc.);

• Teikiama banko paskola abiejų alternatyvų atveju yra 15 m. laikotarpiui, su 3,52 proc. palūkanomis 

(investicijų struktūra: 30 proc. nuosavas kapitalas; 70 proc. banko paskola);

• Skaičiavimuose nėra įtraukiamas pelno mokestis;

• Skaičiavimuose daroma prielaida, jog Savivaldybė atleidžia objekto savininką nuo turto mokesčio;

• Investuotojas patiria ekvivalenčias pastato eksploatacijos išlaidas, kurias patirtų viešasis sektorius 

nusprendęs savarankiškai įgyvendinti Projektą;

• Dėl didesnės patirties rinkoje, investuotojas patiria mažesnes paslaugų teikimo išlaidas nei viešasis 

sektorius:

•15 proc. mažesnės išlaidos maitinimo paslaugų įsigijimui;

•15 proc. mažesnės išlaidos pastato būklės palaikymo išlaidoms.

Pagal 2017 m. sausio mėn. Lietuvos banko duomenis: Paskolų eurais euro zonos rezidentams naujų susitarimų 

palūkanų normos ir sumos: Paskolos ne finansų bendrovėms.
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Esama situacija

• Planuojama rengti IP.

• Perkama žemė projekto įgyvendinimui.



15

Raimonda Kučinskaitė

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Strateginio 
planavimo ir investicijų skyriaus vedėja

Tel: +370 46 45 20 62

Mob: +370 610 02629

E-mail: raimonda.kucinskaite@klaipedos-r.lt

www.klaipedos-r.lt

Klaipėdos g. 2

LT-96130 Gargždai

Lietuva

KONTAKTAI

mailto:raimonda.kucinskaite@klaipedos-r.lt
http://www.klaipedos-r.lt/

