
VPSP projektas:
Sporto ir laisvalaikio centro statyba

Konsultantai:



Kontekstas

Pagrindinės problemos:

• nepakankamas sporto ir aktyvaus laisvalaikio paslaugų prieinamumas;

• nėra tinkamų patalpų įvairių sporto šakų varžybų organizavimui;

• nepakankamos sąlygos fizinio aktyvumo didinimui.

Projekto tikslas:

Padidinti sporto (neformalaus ugdymo) ir aktyvaus laisvalaikio paslaugų

prieinamumą Klaipėdos mieste sukuriant tam reikiamą infrastruktūrą
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Projekto įgyvendinimo būdas

• Vykdant šį projektą savivaldybė koncesijos pagrindu numato
suteikti teisę koncesijos konkursą laimėjusio dalyvio
įsteigtam koncesininkui suprojektuoti, pastatyti bei valdyti ir
naudoti universalią multifunkcinę sporto ir aktyvaus
laisvalaikio neformalaus švietimo infrastruktūrą žemės
sklype, esančiame Ryšininkų g. 11, Klaipėdoje.

• Koncesijos sutarties trukmė - 25 (dvidešimt penkeri) metai,
tačiau Koncesijos sutarties terminas gali būti keičiamas
(trumpinamas arba ilginamas) atsižvelgiant į ilgesnį ar
trumpesnį Koncesininko investuoto kapitalo grąžos terminą.

• Didžioji dalis projekto įgyvendinimo rizikų perduodama
koncesininkui.
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Projekto vieta – Klaipėdos m. 

Ryšininkų g.
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Multifunkcinis sporto ir laisvalaikio kompleksas
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Ekonominė nauda
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Finansavimo šaltiniai
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Privačios investicijų išlaidos

Investicijos:
• 11 399 208 Eur 

•Banko paskola:

• 15 m. laikotarpiui

• 2,19 proc. palūkanomis

•Investicijų struktūra 

• 40 proc. nuosavas kapitalas 

• 60 proc. banko paskola
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Koncesininko atlygis už projekto įgyvendinimą

• Suteikiančiosios institucijos mokami Metinio

atlyginimo mokėjimai už Projekto įgyvendinimą;

• Paties Koncesininko gautos pajamos vykdant ūkinę

komercinę veiklą sukurtame Multifunkciniame

komplekse, kuri vykdoma tuo metu ir tose

Multifunkcinio komplekso dalyse, kurios tuo metu

nėra suteiktos neatlygintinai naudotis Suteikiančiajai

institucijai.
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Metinis mokėjimas

• Planuojamas suteikiančiosios institucijos metinis 

mokėjimas realiąja verte – ne daugiau kaip 821 034 

Eur

• Metinis mokėjimas apima paslaugų pirkimą:

• per kalendorinius metus skiriama ne mažiau kaip 140 valandų nemokamai

naudotis Multifunkcinio centro infrastruktūra Suteikiančiosios institucijos ar jos

įgaliotų trečiųjų asmenų ar visuomenės reikmėms tokia tvarka: 70 proc. nurodyto

valandų ekvivalento (ne mažiau kaip 98 val.) turi tekti universalios salės

naudojimui, 30 % (ne mažiau kaip 42 val.) - ledo arenai.
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Metinio mokėjimo struktūra
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Esminės konkurso sąlygos (1)



Esminės konkurso sąlygos (2)
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Metinės darbų pajamos per 5 metus ne mažesnės kaip 15 mln. EUR (su PVM)

Paskutinių 3 finansinių metų teigiama grynojo pelno reikšmė

Finansinio indėlio įrodymas - turi būti >11 mln. EUR (eurų) PVM finansavimo galimybių patvirtinimas

Turi turėti teisę atlikti ypatingo statinio (statinių grupės: negyvenamieji pastatai) statybos darbus.

Per 5 metus turi būti sėkmingai įvykdęs >1 administracinės, kultūros ar sporto paskirties Infrastruktūros techninio projekto parengimo sutartį, kurios

Infrastruktūros sąmatinė vertė > 5 mln. Eur su PVM.

Per 5 metus turi būti sėkmingai atlikęs >1 administracinio, kultūros ar sporto paskirties pastato statybą > 5 mln. EUR su PVM.

Per 3 metus turi būti sėkmingai įgyvendinęs ar įgyvendinantis bent >1 projektą, susijusį su administracinės, kultūros ar sporto paskirties pastato

priežiūros ir/ar administravimo paslaugų teikimu, kurio patalpų bendras plotas buvo > 2500 kv. m.

Dalyvis turi užtikrinti, kad darbus atliks ir paslaugas teiks pakankamai kvalifikuoti ir patyrę specialistai:

1) Statinio techninio projekto vadovas:

- specialistas, turintis teisę eiti ypatingo statinio (statinių grupės: negyvenamieji pastatai) techninio projekto vadovo pareigas ir

- vadovavęs >1 ypatingo administracinės, kultūros ar sporto paskirties statinio techninio projekto parengimui kurio darbų sąmatinė vertė > 5 mln. EUR

su PVM bei turintis >3 metų statinio techninio projekto vadovo darbo patirtį.

2) Statinio statybos vadovas:

- specialistas, turintis teisę eiti ypatingo statinio statybos vadovo pareigas, statinių grupės: negyvenamieji pastatai.

- yra vadovavęs >1 ypatingo administracinės, kultūros ar sporto paskirties statinio, kurio darbų sąmatinė vertė > 5 mln. EUR su PVM, statybai.

- turintis > 3 metų statybos vadovo darbo patirtį.

3) patalpų administravimo specialistas:

- administravęs > 1 (vieną) pastatą, kurio patalpų bendras plotas buvo ne mažesnis nei 2500 kv. m.

- turintis ne mažesnę kaip 3 metų pastatų administravimo/ priežiūros/ nuomos/ valdymo ar susijusiuose projektuose, patirtį.

Dalyvis turi turėti įdiegtą aplinkos apsaugos valdymo sistemą (ISO / EMAS ar kt.). Įsidiegta aplinkos apsaugos vadybos sistema (ar priemonės) turi

galioti šioms sritims: statinio statybos projektavimas, statybos darbai.



Esminės konkurso sąlygos (3)
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Vertinimo kriterijus

Kriterijaus funkcinio 

parametro lyginamasis 

svoris

Lyginamasis svoris 

ekonominio 

naudingumo 

vertinime

Finansinių ir komercinių aspektų vertinimo 

kriterijai (C)

X=60

1. Suteikiančiosios institucijos mokamo

Metinio atlyginimo koncesininkui suma

per visą Sutarties galiojimo laikotarpį

(Kaina)

L1=1

Visuomenės interesus tenkinančių 

paslaugų dalis (T1)

Y=10

1. Paslaugų dalis Suteikiančiosios

institucijos poreikiams - Dalyvio

pasiūlyme nurodytas valandų, skirtų

Suteikiančiajai institucijai, skaičius

kiekvienais sutarties įgyvendinimo

metais, pasibaigus investicijų etapui

(P1), val.

L2=1

Architektūrinių aspektų vertinimo ir lyginimo 

kriterijai (T2)

Y=30

1. Siūlomas funkcinis sprendimas (P2) L3=0,8

2. Siūlomas architektūrinis sprendimas (P3) L4=0,2

Suma: 100



Esminės konkurso sąlygos (4)
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Specifikuota būsimo objekto privaloma apimtis:

 transformuojama universali sporto erdvė, kurioje yra 5 sporto aikštelės, skirtos

krepšiniui, lauko tenisui, tinkliniui, rankiniui, salės futbolui, badmintonui, kitoms sporto

šakoms;

 ledo aikštelės (Tarptautinės ledo ritulio federacijos reikalavimų su ne mažiau kaip

650 vnt. sėdimų vietų (per abi aikšteles) – 2 vnt.;

 komercinės patalpos – ne daugiau 50 proc. bendro pastato ploto;

 vaikų ir jaunimo erdvė* – ne mažiau 70 kv. m;

 veiklai būtina įranga:

o sporto įranga universaliai sporto erdvei;

o ledo aikštelių priežiūros įranga – 1 komplektas

* Vaikų ir jaunimo erdvė skirta laisvalaikio leidimui ar namų darbų ruošimui po pamokų ar studijų iki

užsiėmimų bei edukaciniams užsiėmimams.



Veiksmų planas
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1. 2018-09-27 priimtas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos

sprendimas dėl projekto tikslingumo;

2. Šiuo metu su CPVA derinami projekto pirkimo dokumentai;

3. Gavus CPVA nuomonę dėl pirkimo dokumentų planuojama skelbti

konkursą



Kontaktinė informacija

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos

Finansų ir turto departamento

Turto skyriaus vedėjas Edvardas Simokaitis

Tel. (8 46) 39 60 36

Mob. 8 673 04129

El. paštas edvardas.simokaitis@klaipeda.lt

www.klaipeda.lt
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