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ĮVADAS 

Formalus ir neformalus švietimas, gyventojų bendrosios kultūros ugdymas ir etnokultūros 
puoselėjimas, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros organizavimas, viešosios administravimo paslaugos 
yra reglamentuojamos Vietos savivaldos įstatymo ir įgyvendinamos savivaldybių. Tačiau vis dar švietimo, 
sveikatos priežiūros, kultūros, viešojo administravimo paslaugų įstaigų pastatai pasižymi menku energijos 
vartojimo efektyvumu ir didelėmis jų priežiūros bei eksploatavimo sąnaudomis. Susidariusi situacija riboja 
galimybes panaudoti lėšas kokybiškesniam ugdymo, sveikatos priežiūros ar kultūros procesui organizuoti, kai 
Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ siekiama paskatinti esminius visuomenės pokyčius ir sudaryti 
sąlygas formuotis kūrybingai, atsakingai ir atvirai asmenybei. 

Kokybiškas švietimo, sveikatos priežiūros, kultūros bei viešojo administravimo paslaugų 
organizavimas yra vieni svarbiausių Šilutės rajono savivaldybės uždavinių. Inicijuojamas Projektas prisidės 
prie Šilutės rajono savivaldybės 2015-2024 metų strateginio plėtros plano (patvirtinto Šilutės rajono 
savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. T1-922) 4 prioriteto „Švietimo, sveikatos ir socialinio 
sektoriaus plėtojimas“ 4.1. tikslo „Plėtoti šiuolaikišką, modernią švietimo sistemą, užtikrinant ugdymo kokybę 
ir užimtumą“ 4.1.1. uždavinio „Modernizuoti švietimo paslaugas teikiančias įstaigas“ 4.1.1.2. priemonės 
„Švietimo įstaigų modernizavimo programos parengimas ir įgyvendinimas“; taip pat 4.2. tikslo „Užtikrinti 
sveiką viešąją ir gyvenamąją aplinką ir teikti kokybiškas visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros paslaugas“ 
4.2.2. uždavinio „Modernizuoti sveikatos paslaugas teikiančias įstaigas“ 4.2.2.2. priemonės „Pastato adresu 
Rusnės g., 1, Šilutėje, modernizavimas, didinant energetinį efektyvumą“; taip pat 4.4. tikslo „Stiprinti kultūrinį 
potencialą, integruojant į rajono bendruomenės gyvenseną“ 4.4.2. uždavinio „Modernizuoti kultūros 
paslaugas teikiančias įstaigas“ 4.4.2.2. priemonės „Viešiesiems poreikiams patalpų (Neringos g. 2, Rusnė) 
pritaikymas Salos etnokultūros ir informacijos centro kultūros ir turizmo paslaugų plėtrai bei bendruomenės 
poreikiams“ įgyvendinimo. Minėtų strateginio planavimo dokumentų nuostatos atitinka LR Vyriausybės 
patvirtintą Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programą, kuria siekiama didinti energijos 
vartojimo viešiesiems pastatams šildyti ir apšviesti efektyvumą, užtikrinti, kad veiksmingai būtų naudojamos 
Lietuvos Respublikos valstybės lėšos, skiriamos viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumui didinti ir 
viešiesiems pastatams eksploatuoti, mažinti į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2), 
užtikrinti viešųjų pastatų infrastruktūros atitiktį higienos normų reikalavimams; taip pat Europos parlamento 
ir Tarybos direktyvą 2012/27/ES, pagal kurią įpareigojama ne vėliau kaip iki 2020 m. sutaupyti 20 proc. 
suvartojamos pirminės energijos kiekio, o po 2020 m. toliau didinti energijos vartojimo efektyvumą. 

Taigi Šilutės rajono savivaldybė, vadovaudamasi strateginių dokumentų nuostatomis, vykdydama jai 
pavestas savarankiškąsias funkcijas, inicijavo paraiškos Europos energijos efektyvumo fondui (European 
Energy Efficiency fund – toliau EEEF) dėl techninės pagalbos skyrimo švietimo, sveikatos priežiūros, kultūros, 
viešojo administravimo paslaugų įstaigų pastatų modernizavimo dokumentacijos parengimą. EEEF nusprendė 
skirti finansavimą minėtų įstaigų pastatų ir pastatų inžinerinių sistemų modernizavimo techninei 
dokumentacijai parengti ir pasirašė sutartį techninės pagalbos švietimo, sveikatos priežiūros, kultūros, 
viešojo administravimo paslaugų įstaigų pastatų ir pastatų1 inžinerinių sistemų modernizavimo 
dokumentacijos parengimui tarp Savivaldybės administracijos bei EEEF. Sutarties pagrindu, siekiant apibrėžti 
Projekto tikslus bei ribas, parinkti optimalią Projekto įgyvendinimo alternatyvą bei finansiškai (ekonomiškai), 
techniškai ir socialiai pagrįsti Projekto naudą, rengiamas Šilutės rajono visuomeninių pastatų energetinio 
efektyvumo didinimas investicijų projektas. 

Švietimo, kultūros, sveikatos priežiūros ir viešojo administravimo paslaugas teikiančių įstaigų pastatų 
ir pastatų inžinerinių sistemų modernizavimo projektą svarstytina įgyvendinti viešojo ir privataus sektorių 
partnerystės (toliau – VPSP) būdu, kartu su viešojo konkurso būdu atrinktu privačiu partneriu. Atitinkamai, 
šis investicijų projektas yra pirmasis partnerystės ciklo etapas. Detalesnė Projekto įgyvendinimo VPSP būdu 
analizė, apribojimai bei parametrai nagrinėjami tolesniame partnerystės ciklo etape – rengiant partnerystės 
klausimyną. 

                                                      
1 Šilutės lopšelis–darželis „Ąžuoliukas“, Šilutės lopšelis–darželis „Gintarėlis“, Švėkšnos lopšelis–darželis), Pamario pagrindinė mokykla, 
Kintų pagrindinė mokykla, Saugų J. Mikšo pagrindinė mokykla, Usėnų pagrindinė mokykla, Vilkyčių pagrindinė mokykla, Šilutės rajono 
savivaldybės administracija, Šilutės ligoninė ir Salos etnokultūros ir informacijos centras, Šilutės rajono savivaldybės administracija 
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Investicijų projektas parengtas vadovaujantis Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti 
finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir/ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika, 
patvirtinta Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA) direktoriaus 2014 m. 
gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 (toliau – Metodika) bei naudojant CPVA pateikiamą Investicijų 
projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės 
biudžeto lėšų, rengimo skaičiuoklę (V1-4.1). 

Šilutės rajono visuomeninių pastatų energetinio efektyvumo didinimo investicijų projektą parengė 
ūkio subjektų grupė, kurią sudaro UAB „Eurointegracijos projektai“, UAB „Ekotermija“ ir advokatų kontora 
Glimstedt. Investicijų projekto parengimas finansuojamas EEEF lėšomis. 
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PROJEKTO SANTRAUKA 

Investicijų projekte nagrinėjamos viešosios paslaugos, teikiamos Šilutės rajono savivaldybėje: 
neformalusis (ikimokyklinis) ir formalusis (priešmokyklinis, pradinis, vidurinis ir pagrindinis) švietimas, taip 
pat visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos, kultūros paslaugos, viešosios administravimo paslaugos. Šių 
paslaugų teikimą Šilutės rajono savivaldybė privalo užtikrinti remiantis LR Vietos savivaldos įstatyme 
priskirtomis savarankiškomis ir valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijomis. Šilutės rajone 
šias sritis koordinuoja rajono savivaldybės administracija.  

Šilutės rajono savivaldybėje auga migracijos srautai bei mažėja gimstamumas. Atsižvelgiant į tai, 
būtina plėtoti Šilutės rajono savivaldybės socialinę ekonominę aplinką, kuri sudarytų sąlygas vietos 
gyventojams kurti šeimas, užtikrintų kokybiško švietimo ir sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą bei 
lygias galimybes, kur būtų galima vystyti individualias kompetencijas, plėtoti saviraišką, dalyvauti kultūrinėse 
ir kūrybinėse iniciatyvose, gauti savalaikes viešąsias administracines paslaugas. Vieni pagrindinių aspektų 
apsprendžiančių gyvenamosios vietos pasirinkimą yra palanki ugdymosi aplinka, kokybiškos sveikatos 
priežiūros paslaugos, kultūrinių paslaugų prieinamumas ir darbo sąlygos. Todėl viešųjų paslaugų kokybės 
gerinimas yra vienas svarbiausių uždavinių, siekiant sumažinti emigracijos srautus iš gyvenamosios vietovės 
bei pritraukti jaunas šeimas į Šilutės rajono savivaldybę. 

Šilutės lopšelis–darželis „Ąžuoliukas“, Šilutės lopšelis–darželis „Gintarėlis“, Švėkšnos lopšelis–
darželis), Pamario pagrindinė mokykla, Kintų pagrindinė mokykla, Saugų J. Mikšo pagrindinė mokykla, Usėnų 
pagrindinė mokykla, Vilkyčių pagrindinė mokykla, Šilutės rajono savivaldybės administracija, Šilutės ligoninė 
ir Salos etnokultūros ir informacijos centras yra Šilutės rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos. Remiantis 
2020 m. atliktais energijos vartojimo auditais, matyti, kad dabartinė įstaigų pastatų būklė netenkina 
šiandieninių vietos gyventojų poreikių, nes neužtikrinamos norminės mikroklimato sąlygos patalpose, 
pastatai neatitinka esminių statinio reikalavimų – higienos, sveikatos, aplinkos apsaugos bei energijos 
taupymo, šilumos išsaugojimo normatyvų. Pastatai yra energetiškai neefektyvūs. Visų minėtų viešųjų 
paslaugų įstaigų pastatų šildymo ir šildymo sistemos priežiūros išlaidos sudaro apie 401 184 Eur/metus, iš jų 
360 970 Eur sudaro išlaidos už šilumos energiją šildymui, perskaičiuotą norminiams šildymo sezonui. 
Pagrindinės esamos situacijos priežastys yra tai, kad pastatų išorinių atitvarų charakteristikos neatitinka STR 
keliamų reikalavimų, patiriami dideli šilumos nuostoliai per išorines pastatų atitvaras, šilumos punktai yra 
nemodernizuoti arba atlikta tik dalinė jų renovacija, vis dar didelę dalį sudaro ketiniai sekciniai radiatoriai, 
vyrauja vienvamzdė šildymo sistema.  

Įvertinus pastatų būklę bei kitus veiksnius, matyti, kad pastatus būtina modernizuoti gerinant atitvarų 
šilumosaugines savybes ir atnaujinant šilumos energijos tiekimo inžinerines sistemas. Apibendrinant esamą 
analizuojamų viešųjų įstaigų pastatų Šilutės rajono savivaldybėje būklę identifikuota pagrindinė Projektu 
sprendžiama problema yra neužtikrinta kokybiška viešųjų paslaugų teikimo aplinka dėl blogos Šilutės rajono 
savivaldybės ugdymo, sveikatos, kultūros ir administracinių pastatų inžinerinių sistemų fizinių ir energinių 
savybių būklės. Dėl esamos būklės patalpų šildymas yra netolygus, o normines mikroklimato sąlygas ir 
higienos normas užtikrinti yra per brangu. Atsižvelgiant į esamą situaciją bei siekiant spręsti nurodytą 
problemą, būtina atlikti pastatų ir pastatų inžinerinių sistemų modernizavimo darbus ir tokiu būdu sudaryti 
kokybiškas sąlygas ugdymo(-si), sveikatos, kultūros ir administracinėms paslaugoms teikti.  

Atsižvelgiant į Projektu sprendžiamą problemą, Projekto tikslas – pagerinti Šilutės rajono 
savivaldybės viešųjų paslaugų kokybę užtikrinant energetiškai efektyvią bei higienos normų reikalavimus 
atitinkančią ugdymo, sveikatos, kultūros ir savivaldybės administracijos infrastruktūrą. Tikslui pasiekti 
numatomas uždavinys – padidinti energijos vartojimo efektyvumą ir sumažinti metines šilumos energijos 
šildymui sąnaudas užtikrinant viešiesiems pastatams taikomas higienos normas Šilutės lopšeliuose–
darželiuose „Ąžuoliukas“ ir „Gintarėlis“, Švėkšnos lopšelyje–darželyje, Pamario, Kintų, Saugų Jurgio Mikšo, 
Usėnų, Vilkyčių pagrindinėse mokyklose, Šilutės rajono savivaldybės administracijoje, Šilutės ligoninėje ir 
Salos etnokultūros ir informacijos centre. Pagrindinė apibendrinta Projekto veikla – modernizavimo darbų 
atlikimas viešuosiuose pastatuose, siekiant ne žemesnės nei C energinio efektyvumo klasės. Projektu siekiami 
minimalūs rezultatai:  

 Pastatų išorinių atitvarų šilumos perdavimo charakteristikų atitiktis STR 2.01.02:2016 ir STR 
2.01.01:1999 keliamiems reikalavimams. 
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 Užtikrintos higienos sąlygos HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų 
mikroklimatas“ 

 Ne mažesnis nei 39 proc. šilumos šildymui sutaupymas (perskaičiuojant norminiams metams). 

 Pasiekta mažiausiai C energinio naudingumo klasė atnaujinus savivaldybei nuosavybės teise 
priklausančius viešosios paskirties pastatus (švietimo, sveikatos priežiūros, kultūros, viešojo 
administravimo paslaugų) 

Projekto ataskaitinis laikotarpis – 20 metų. Daroma prielaida, kad pirmaisiais veiklos įgyvendinimo 
metais (2022 m.) bus parengti techniniai projektai ir atliktos jų ekspertizės bei pradėti vykdyti pirmieji rangos 
darbai, antrais-trečiais projekto įgyvendinimo metais (2023-2024 m.) bus tęsiami modernizavimo darbai ir 
baigiami per 2024 m., kai dalis pastatų 2024 m. antrą pusmetį jau bus pilnai modernizuotos. Projekto lėšų 
srautai  ir sąnaudų efektyvumo/veiksmingumo rodiklis. 

Planuojama Investicijų Projekto vertė nėra didesnė nei 15 mln. Eur, todėl atsižvelgiant į Projekto 
problemą, pagrindines priežastis ir siekiamus minimalius rezultatus buvo sudaromas „trumpasis“ veiklų 
sąrašas. Finansiniu ir socialiniu-ekonominiu aspektais Projekte buvo vertinamos šios alternatyvos: 

1) Esamų pastatų modernizavimas siekiant ne mažesnės nei C energinio efektyvumo klasės (I 
alternatyva) 

2) Esamų pastatų modernizavimas siekiant A energinio efektyvumo klasės (II alternatyva) 

Nėra jokių žinomų teisinių, techninių ir socialinių apribojimų ribojančių I arba II alternatyvų 
įgyvendinimą. Reikalingos investicijos įgyvendinti I alternatyvą – 10 702 077 Eur su PVM (8 844 692 Eur be PVM), 

II alternatyvą – 13 935 657 Eur su PVM (11 517 072 Eur be PVM). 

        Projekto įgyvendinimo alternatyvų vertinimas ir palyginimas atliekamas sąnaudų 
veiksmingumo/efektyvumo analizės (SVA) metodu, nes projekto įgyvendinimas neturės tiesioginės įtakos 
esamos paslaugos turiniui, formai, teikimo apimčiai, paslaugos vartotojų skaičiui. Atliktos SVA metodu 
alternatyvų analizės finansiniai ir sąnaudų efektyvumo/veiksmingumo rodiklių (SEVR) rezultatai:  

  Sąnaudų 
efektyvumo/veiksmingumo 

rodiklis 

FGDV(I) Viešųjų ir 
privačių 

šaltinių lėšos 
(diskontuota 

vertė) 

Viešųjų ir 
privačių 
šaltinių 

lėšos (reali 
vertė) 

Paslaugos 
pokyčio 

rezultatas 
(diskontuota 

vertė) 

Paslaugos 
pokyčio 

rezultatas 
(reali 
vertė) 

A.1 293,27 -778896024,79% 14538636,82 17 582 788 26 559 40 384,76 

A.2 357,22 -1081622280,51% 19605276,75 23 899 904 30 279 46 041,69 

Atlikta SVA analizė bei strateginis Šilutės rajono savivaldybės administracijos pasirinkimas parodė, 
kad optimali projekto įgyvendinimo alternatyva yra Esamų pastatų modernizavimas siekiant ne mažesnės nei 
C energinio efektyvumo klasės (I alternatyva). Minėtos alternatyvos įgyvendinimas leis pasiekti pagrindinį 
Projekto fizinį rodiklį – modernizuoti 11 Šilutės rajono viešųjų paslaugų įstaigų pastatų. Taip pat nustatyta 
optimali projekto įgyvendinimo alternatyva leis sumažinti ne mažiau nei 39 proc. iki projekto įgyvendinimo 
fiksuojamas šilumos energijos šildymui sąnaudas, perskaičiuotas norminiams metams: 

 Šildymo kaštai po renovacijos – 212 931 EUR/metus, kai iki renovacijos faktinės sąnaudos siekė 310 
486 EUR/metus (arba 360 970 EUR/metus perskaičiavus norminiams šildymo sezonui). 

 Suvartota šilumos energija po renovacijos – 3359,37 MWh/metus, kai iki renovacijos faktinės 
suvartotos šilumos energijos kiekis siekė 4290,55 MWh/metus  (arba 5545,31 MWh/metus 
perskaičiavus norminiams šildymo sezonui)2. 

Siekiant identifikuoti galimas optimalios projekto alternatyvos rizikas atlikta jautrumo ir rizikų 
vertinimo analizė. Bendra identifikuotų rizikų vertė yra 4 848 726 Eur, iš kurių apie 69,1 proc. sudaro rangos 

                                                      

2 Detali informacija apie sutaupymus pateikiama lentelėje nr. Error! Main Document Only. Šilutės rajono įstaigų suvartojamos šilumos 
energijos ir išmetamų ŠESD (CO2 ) kiekio sumažėjimas  Alternatyvos I ir Alternatyvos II įgyvendinimo atvejais 
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darbų rizikų grupei priskirta rizikų vertė bei 15,7 proc. rizikų vertė susijusi su  teikiamų paslaugų rizikos grupe, 
todėl Investicijų projekte pasiūlyti tinkami šių rizikų prevencijos ir valdymo būdai.  

Prognozuojama, kad neįgyvendinus minėtos alternatyvos projekto pareiškėjas privalės jau po 5 metų 
investuoti į nusidėvėjusią pastatų šildymo sistemą bei šildymo efektyvumą užtikrinančias priemones, kurios 
yra numatytos optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos atveju. Priešingu atveju atitvarų 
šilumosauginės savybės ir inžinerinių sistemų būklė sparčiai blogės ir gali tapti avarinės būklės. Tačiau 
inicijuojamo projekto finansavimo užtikrinimui galimybę imti ilgalaikę paskolą riboja Šilutės rajono 
savivaldybės skolinimosi limitai, kuriuos reglamentuoja LR 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių 
biudžetų finansinius rodiklius ir finansinę drausmę nustatantys įstatymai. 

2020 m. Savivaldybės skolinimosi limitas 1 466 000 eurų. 2021 m. planuojama skolintis 1 409 000 
eurų prisidėjimui prie investicinių projektų įgyvendinimo. Vadinasi, nusprendusi finansuoti projektą „Šilutės 
rajono visuomeninių pastatų energetinio efektyvumo didinimas“ savo lėšomis, Šilutės rajono savivaldybė ne 
tik turėtų imti papildomą ilgalaikę paskolą, tačiau vienam projektui finansuoti imtų sumą, didesnę nei 2021 
m. planuojama skolintis visiems kitiems Šilutės rajono investicijų projektams finansuoti bei viršytų šiuo metu 
esamą skolinimosi limitą. Taigi, atsižvelgus į aukščiau nurodytas aplinkybes, finansavimo šaltinis (savomis 
lėšomis) gali ženkliai apriboti kitų jau įgyvendinamų ir/ar planuojamų  projektų finansavimo užtikrinimo 
galimybes, todėl pagrįstai svarstytinas  privačių lėšų pritraukimo šaltinis. Kaip vienas priimtiniausių būdų 
pritraukti privačias žinias, o tuo pačiu ir kapitalą, yra VPSP taikymas. Šilutės rajono savivaldybės inicijuojamas 
projektas atitinka VPSP projektams keliamus reikalavimus: teikiamos viešosios paslaugos, ilgalaikis Projektas, 
kurio metu reikalinga atlikti investicijas Savivaldybės biudžetinių įstaigų pastatų modernizavimui, privatus 
subjektas turi didesnę patirtį naudojant pažangias technologijas ir pan. Siekdama įgyvendinti Projektą per 
VPSP, Savivaldybė įsigytų švietimo, sveikatos priežiūros, kultūros ir viešojo administravimo paslaugų įstaigų 
pastatų modernizavimo ir šilumos sistemos priežiūros tolesnės eksploatacijos paslaugas, už kurias tolygiai 
sumokėtų Projekto ataskaitinio laikotarpio metu. Vadinasi, tuo pačiu pavyktų išvengti didelių pradinių 
investicijų, o privatus subjektas iki pat sutarties pabaigos būtų suinteresuotas kokybiškų paslaugų teikimu. 
Nors pavyktų išvengti banko paskolų ir su jomis susijusių papildomų išlaidų (palūkanų mokėjimo), tačiau 
Projektas turėtų garantuoti privačiam subjektui atitinkamą investicijų grąžą. 

Apibendrinant galima teigti, kad parinkus optimalų Projekto įgyvendinimo būdą, užtikrinus reikiamą 
pradinių investicijų finansavimą ir tinkamą rizikų valdymą (šiuo tikslu siūlytina svarstyti projekto įgyvendinimą 
VPSP būdu), numatomas įgyvendinti Investicijų projektas vertinamas, kaip tinkamas įgyvendinti, prisidedantis 
prie esamų problemų sprendimo bei Šilutės rajono savivaldybės strateginių tikslų įgyvendinimo. 
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1. PASLAUGOS KONTEKSTAS 

Ši investicijų projekto dalis skirta paslaugų, kurių gerinimui ar plėtojimui rengiamas investicijų 
projektas, konteksto ir jų poreikio pagrindimo analizei. Todėl šiame investicijų projekto skyriuje aprašoma 
paslaugos teikimo pasiūla ir paklausa. Paslaugos analizė atliekama atsižvelgiant į socialinę, ekonominę ir 
institucinę aplinką. Esant galimybėms, paslaugos paklausa ir esama pasiūla įvertinama kiekybiškai, pateikiant 
metines prognozes projekto ataskaitiniam laikotarpiui tam, kad vėliau galima būtų identifikuoti planuojamus 
pajėgumus paslaugai teikti (pasiūlą). 

Šiame investicijų projekto skyriuje taip pat aprašoma projekto teisinė aplinka: paslaugos teikimo 
teisinis reglamentavimas, identifikuojant reikalavimus ir galimus paslaugos teikimo apribojimus. Svarbus 
investicijų projekto poskyris – projektu sprendžiamos problemos ir jų atsiradimo priežastys: dėl paslaugos 
nepakankamos kokybės ir/ar prieinamumo kylančių problemų identifikavimas. 

1.1. PASLAUGOS PASIŪLA 

Investicijų projekte nagrinėjamos viešosios paslaugos, teikiamos Šilutės rajono savivaldybėje: 
neformalusis (ikimokyklinis) ir formalusis (priešmokyklinis, pradinis, vidurinis ir pagrindinis) švietimas, taip 
pat visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos, kultūros paslaugos, viešosios administravimo paslaugos. Šių 
paslaugų teikimą Šilutės rajono savivaldybė privalo užtikrinti remiantis LR Vietos savivaldos įstatyme 
priskirtomis savarankiškomis ir valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijomis. Šilutės rajone 
šias sritis koordinuoja rajono savivaldybės administracija. Inicijuojame projekte yra nagrinėjamos skirtingos 
viešosios paslaugos, nes energijos vartojimo efektyvumo problemas numatoma spręsti pastatuose, kurie 
apima švietimo įstaigas, kultūros įstaigą, ligoninę ir savivaldybės administracijos pastatą.  

1.1.1. IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOS 

Remiantis LR Švietimo įstatymu, ikimokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui tenkinti prigimtinius, 
kultūros, taip pat etninius, socialinius, pažintinius poreikius. Šilutės rajono savivaldybėje ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo programas 2020-2021 m. m. organizuoja 18 švietimo įstaigų (žr. 1 lentelę). Iš jų 7 
įstaigos organizuoja ikimokyklinio ugdymo programas (t. y. lopšeliai-darželiai).   

Lentelė nr. 1. Šilutės rajono įstaigos, organizuojančios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
programas 

Pavadinimas Adresas 

Šilutės lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ Kęstučio g. 5, 99182 Šilutė 

Šilutės lopšelis-darželis „Žvaigždutė“ Kudirkos g. 20, 99121 Šilutė 

Šilutės lopšelis-darželis „Žibutė“ Kudirkos g. 20, 99128 Šilutė 

Šilutės lopšelis-darželis „Raudonkepuraitė“ Atgimimo al. 1, 99123 Šilutė 

Šilutės lopšelis-darželis „Gintarėlis“ Kęstučio g. 14, 99182 Šilutė 

Šilutės lopšelis-darželis „Pušelė“ Miško g. 8, 99148 Šilutė 

Švėkšnos lopšelis-darželis Sodo g. 3, Švėkšnos mstl., 99384 Šilutės r. sav. 

Žemaičių Naumiesčio mokykla-darželis Klaipėdos g. 14A, Žemaičių Naumiesčio mstl., 99204 Šilutės r. sav. 

Juknaičių pagrindinė mokykla Beržų g.2, Juknaičių k.,99332 Šilutės r. sav. 

Katyčių pagrindinė mokykla Šilutės g. 5, Katyčių mstl., 99224 Šilutės r. sav. 

Usėnų pagrindinė mokykla  Jazminų g. 3, Usėnų k., 99035 Šilutės r. sav. 

Vilkyčių pagrindinė mokykla Veiviržo g. 16, Vilkyčių k., 99369 Šilutės r. sav. 

Kintų pagrindinė mokykla Kuršių g. 19, Kintų mstl., 99358 Šilutės r. sav.  

Saugų Jurgio Mikšo pagrindinė mokykla Tilžės g. 16, Saugų k., 99403 Šilutės r. sav. 

Vainuto gimnazija Tauragės g. 14, Vainuto mstl., 99431 Šilutės r. sav. 

Žemaičių Naumiesčio gimnazijos Gardamo 

progimnazijos sk.  

Martyno Mažvydo g. 4, Gardamo mstl.,  99417 Šilutės r. sav. 

Šilutės M. Jankaus pagrindinės mokyklos 

Traksėdžių progimnazijos sk. 

Šilojų g.15, Traksėdžių k., 99100 Šilutės r. sav. 
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Pavadinimas Adresas 

Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos Rusnės 

progimnazijos sk. 

Neringos g. 29, Rusnės mstl., LT-99349 Šilutės r. sav. 

Šaltinis: Šilutės raj. savivaldybės administracija, 2020 m. 

Pastebėtina, kad visoje Lietuvoje ikimokyklinio ugdymo įstaigų skaičius didėjo, t. y. nuo 721 iki 739 
2015-2019 m. laikotarpiu. Viena iš pagrindinių augančio ikimokyklinio ugdymo įstaigų skaičiaus priežasčių yra 
nevalstybinių ikimokyklinių ugdymo įstaigų steigimasis dėl vietų trūkumo valstybinėse įstaigose bei 
didėjančio vaikų, lankančių ikimokyklinio ugdymo įstaigas, skaičiaus. Remiantis statistiniais duomenimis 
visoje Lietuvoje 2015-2019 m. laikotarpiu ikimokyklinio ugdymo auklėtinių skaičius išaugo daugiau kaip 5 
proc. (nuo 115 574 tūkst. iki 121 717 tūkst.). Tai rodo intensyviai augančią ikimokyklinių ugdymo įstaigų 
paklausą.  

Lentelė nr. 2. Šilutės raj. ikimokyklinio ugdymo įstaigų infrastruktūros duomenys 

Pavadinimas 
Ikimokyklinio 

ugdymo įstaigos 
pastatymo metai 

Paskutinio kapitalinio 
remonto metai 

Paskutinio 
kapitalinio 

remonto lėšos 

Lėšos skirtos 
aplinkai (Eur) 
(2020 metų 

planas) 

Šilutės lopšelis-darželis 
„Ąžuoliukas“ 

1982 2019 54401,00 - 

Šilutės lopšelis-darželis 
„Žvaigždutė“ 

1974 2017 paprastasis 
remontas 

145109,00 - 

Šilutės lopšelis-darželis 
„Žibutė“ 

1975 2015 86886,00 - 

Šilutės lopšelis-darželis 
„Raudonkepuraitė“ 

1965 2015 paprastais 
remontas 

86877,00 - 

Šilutės lopšelis-darželis 
„Gintarėlis“ 

1987 2019 145737,00 - 

Šilutės lopšelis-darželis 
„Pušelė“ 

1977 2015 paprastasis 101363,00 - 

Švėkšnos lopšelis-darželis 1986 Nebuvo - - 

Žemaičių Naumiesčio 
mokykla-darželis 

1989 2016 paprastasis 
remontas 

95776 - 

Juknaičių pagrindinė mokykla 
(darželis) 

1969 2015 paprastasis 
remontas 

24617,00 - 

Šilutės M. Jankaus 
pagrindinės mokyklos 
Traksėdžių progimnazijos sk.  

1976 2019 paprastasis 
remontas 

129000,00 - 

Šilutės Pamario pagrindinės 
mokyklos Rusnės 
progimnazijos sk.  

1963 1982 
- - 

Šaltinis: Šilutės raj. savivaldybės administracija, 2020 m. 

Šilutės rajono savivaldybės administracija, įvertinusi rajono švietimo įstaigų fizinės būklės 
nusidėvėjimą, pastatų atitikimą higienos normoms, šias įstaigas lankančių vaikų skaičių ir atsižvelgdama į 
savivaldybės vadovų ir atsakingų padalinių specialistų pateiktus pasiūlymus nusprendė spręsti energijos 
vartojimo efektyvumo problemas trijuose lopšeliuose darželiuose: Šilutės lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“, 
Šilutės lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“ ir Švėkšnos lopšelyje-darželyje.  

Šilutės lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ 

Lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ yra bendros paskirties ugdymo įstaiga, kuri atlieka edukacines, 
socialines, kultūrines funkcijas, tenkina vaiko, šeimos ir bendruomenės poreikius laiduodama sistemos 
lankstumą, vykdo specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų reabilitacijos ir ugdymo funkcijas. Lopšelis-
darželis veikia nuo 1982 metų (38 metus). Įstaigoje 26 metus yra ugdomi vaikai turintys psichinę ir fizinę 
negalią. Ugdymo procesas organizuojamas pagal individualią įstaigos pedagogų parengtą ikimokyklinio 
ugdymo programą „Takeliu į pažinimo džiaugsmą“, priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą ir 
tarptautinę socialinių įgūdžių ugdymo programą „Zipio draugai“, pritaikytas ikimokyklinio/priešmokyklinio 
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ugdymo (-si) programas specialiųjų poreikių vaikams. Šilutės lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ veikia 11 
grupių, iš jų: 4 lopšelio, 4 ikimokyklinio, 1 priešmokyklinio ugdymo, 1 specialioji miesto vaikams, 1 specialioji 
rajono vaikams. Įstaiga dirba 24 val. per parą 5 darbo dienas. 2019 m. lopšelį-darželį lankė 176 ugdytiniai.  

Lentelė nr. 3. Vaikų ir darbuotojų skaičius Šilutės lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“, 2015-2016 – 2018-
2019 m. m. 

 2015-2016 m. m. 2016-2017 m. m. 2017-2018 m. m. 2018-2019 m. m. 

Bendras vaikų 

skaičius 

146 161 175 176 

Darbuotojai3 53 54 52 57 

Šaltinis: Šilutės raj. savivaldybės administracija, 2020 m. 

Remiantis pateikta informacija, darbuotojų skaičius ugdymo įstaigoje, analizuojamu laikotarpiu, 
augo. Nuo 2015-2016 m. m. į įstaigą buvo priimti 4 darbuotojai. 

2018-2019 m. įstaigą lankė 176 vaikai, iš jų 31 specialiuosius ugdymosi poreikius turintys vaikas, 
kuriems teikiama specialiojo pedagogo, logopedo, tiflopedagogo, socialinio pedagogo, psichologo, judesio 
korekcijos mokytojo, masažuotojo pagalba.  

Lentelė nr. 4. Šilutės l.d. „Ąžuoliukas“ pagrindinės veiklos eksploatacinės sąnaudos 2015-2019 m., Eur 

Sąnaudų pavadinimas/metai 2015 2016 2017 2018 2019 

DU ir soc. dr. ūkvedžio ir etatai susiję 
su pastato priežiūra (pastato 
priežiūros funkcijoms atlikti), iš jų: 

14483,22 13517,68 18897,26 20384,04 20969,77 

Ūkvedys 9766,34 8834,09 12941,23 14241,56 14374,11 

Pastatų priežiūros darbininkas 4716,88 4683,59 5956,03 6142,48 6595,66 

Nusidėvėjimo ir amortizacijos 5094,12 5094,12 5094,12 5094,12 5094,12 

Komunalinių paslaugų ir ryšių, iš jų: 28442,57 29902,38 28933,76 30719,61 28764,92 

Šildymas 19142,65 20567,83 19410,99 20566,30 19215,91 

Elektra 4306,71 4431,42 4200,99 4895,86 4829,74 

Ryšiai 784,85 738,80 830,82 997,48 - 

Vanduo ir kanalizacija 4208,36 4164,33 4490,96 4259,97 4719,27 

Paprastojo remonto ir eksploatavimo, 
iš jų: 

1538,34 45590,87 0 49347,22 13237,21 

Sienų dažymas, san. mazgų tvarkymas - 44887,35 - 48000,00 - 

Įvairus einamasis remontas (dažai, 
glaistai, grindų danga ir kt.) 

1538,34 703,52 - 1347,22 1137,21 

Kita - - - - 12100 (laiptai) 

Šaltinis: Šilutės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ administracija, 2020 m. 

Remiantis pateiktais duomenimis matyti, kad didžiąją dalį komunalinių sąnaudų sudaro šildymas – 
2019 m. šildymo sąnaudos finansine išraiška sudarė 19 215,91 Eur. Analizuojamu laikotarpiu šildymo 
sąnaudos kito nepastoviai, tačiau bendrai iki 2018 m. jos sudarė didžiausią dalį visų eksploatacinėms 
reikmėms skiriamų sąnaudų. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad darbo užmokesčio sąnaudos, susijusios su 
pastato priežiūra, visu analizuojamu laikotarpiu augo. Fiksuojamas 44,8 proc. darbo užmokesčio padidėjimas.   

Lentelė nr. 5. Šilutės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ priežiūros paslaugas 2015-2019 m., Eur 

Išlaidų kategorija Paslaugų teikėjas Išlaidos, Eur 

2015 2016 2017 2018 2019 

Šildymo ir karšto vandens 
sistemų priežiūra 

UAB „Šilutės šilumos tinklai“ 
UAB „Avižeda“ 

0 503,40 604,08 604,08 500,68 

Statinio techninė prižiūra Įstaigos darbuotojas - - - - - 

Šaltinis: Šilutės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ administracija, 2020 m. 

                                                      
3 Duomenys apie darbuotojų amžių nėra prieinami ir toliau nenurodomi. 



Šilutės rajono visuomeninių pastatų energetinio efektyvumo didinimas 

 

15 

 

Remiantis Šilutės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ pateikta informacija, šildymo ir karšto vandens 
sistemų priežiūrą įstaigoje vykdo UAB „Šilutės šilumos tinklai“ ir UAB „Avižeda“. Su šildymu ir karšto vandens 
sistemų priežiūra susijusios išlaidos analizuojamu laikotarpiu įstaigoje kito nepastoviai, buvo fiksuojamas 
išlaidų padidėjimas 2017-2018 m. Tačiau per analizuojamą laikotarpį vidutiniškai sudarė 553,06 Eur.   

Šilutės lopšelis-darželis „Gintarėlis“ 

Šilutės lopšelis-darželis ,,Gintarėlis“ yra naujausiame Šilutės miesto mikrorajone. Įstaiga funkcionuoja 
30 metų.  Lopšelis-darželis ,,Gintarėlis“ yra katalikiškos krypties institucija, integruojanti dvasinį ugdymą  į 
įstaigos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, sudaranti sąlygas vienerių-septynerių metų 
vaikams pasirengti sėkmingam mokymui(-si) aukštesnės pakopos institucijoje, puoselėjanti prigimtines vaiko 
galias, ugdanti dvasines, krikščioniškas vertybes bei ugdanti savarankišką, atsakingą ugdytinį, gebantį tapti 
kūrybišku visuomenės nariu. Įstaigoje veikia 12 ikimokyklinio amžiaus vaikų grupių iš kurių: 2 grupės 1-2 metų 
amžiaus vaikams, 2 grupės 2-3 metų amžiaus vaikams, 6 grupės ikimokyklinio amžiaus bendrojo ugdymo ir 2 
grupės priešmokyklinio ugdymo vaikams. Ikimokyklinis ugdymas vyksta pagal įstaigos ikimokyklinio ugdymo 
programą „Ir mažoj širdelėj daug gerumo telpa“, humanistine ugdymo programa „Auginu gyvybės medį“, 
programinėmis gairėmis „Po tėviškės dangumi“. Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal Bendrąją 
priešmokyklinio ugdymo ir ugdymo(si) programą, VšĮ „Vaiko labui“ tarptautinės prevencijos programą „Zipio 
draugai“. 

Įstaigos pastatas atitinka ikimokyklinio ugdymo įstaigų reikalavimus, nes jame pakankamai erdvūs 
žaidimų kambariai, atskiri miegamieji, didelės rūbinės, higienos patalpos. Pastatui yra 30 metų. Tarp pastatų 
blokų esančios siūlės praleidžia drėgmę, dėl to kelis kartus per metus reikia atlikti įvairius remonto darbus 
grupėse, miegamuosiuose. Dėl drėgmės patalpose lupasi dažai, byra tinkas, veisiasi pelėsis, ir tai kenkia vaikų 
ir darbuotojų sveikatai. Įstaigos patalpose yra seno tipo skardiniai ir labai mažai šildantys radiatoriai, pasenusi 
elektros instaliacija.  

Lentelė nr. 6. Vaikų ir darbuotojų skaičius Šilutės l. d.„Gintarėlis“, 2015-2016 – 2018-2019 m. m. 

 2015-2016 m. m. 2016-2017 m. m. 2017-2018 m. m. 2018-2019 m. m. 

Bendras vaikų skaičius 190 188 192 214 

Darbuotojai (etatų sk.) 44 44 43 49 

Šaltinis: Šilutės lopšelio-darželio „Gintarėlis“ administracija, 2020 m. 

Analizuojant pateiktus duomenis matyti, kad tiek vaikų skaičius, tiek darbuotojų (etatų sk.) 
analizuojamu laikotarpiu didėjo. Ugdytinių skaičius padidėjo 12,4 proc. Darbuotojų etatų skaičius padidėjo 
nuo 42,4 iki 46,58 etatų. Tai yra susiję su tuo, kad ne tik Šilutės rajone, tačiau ir visoje Lietuvoje yra didelis 
ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo poreikis.  

Lentelė nr. 7. Šilutės l. d. „Gintarėlis“ pagrindinės veiklos eksploatacinės sąnaudos 2015-2019 m., Eur 
Sąnaudų pavadinimas 2015 2016 2017 2018 2019 

DU ir soc. dr. ūkvedžio ir etatai susiję 
su pastato priežiūra (pastato 
priežiūros funkcijoms atlikti), iš jų: 

22666,72 24007,72 26883,72 28259,72 30328,72 

Ūkvedys 9172 9299 12143 13560 15874 

Pastatų ir įrengimų priežiūros 
darbininkas 

7074 8288 8320 8279 8034 

Nusidėvėjimo ir amortizacijos 6420,72 6420,72 6420,72 6420,72 6420,72 

Komunalinių paslaugų ir ryšių, iš jų:      

Šildymas 48927 34610 26014 27911 28725 

Elektra 4566 4706 4345 4144 4261 

Ryšiai 698 700 700 610 587 

Vanduo ir kanalizacija 4100 4869 5224 5226 4569 

Kita (šiukšlės) 816 816 816 819 745 

Paprastojo remonto ir eksploatavimo, 
iš jų: 
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Sąnaudų pavadinimas 2015 2016 2017 2018 2019 

Stogo remontas, lietvamzdžių keitimas - - - - - 

Sienų tinkavimas, glaistymas, 
dažymas, plytelių klijavimas, kabinetų 
tapetavimas, grindų danga, trūkumų 

šalinimas, einamais remontas 

338,24 1476,68 1390,29 602,45 688,95 

Santechnikos įrangos įsigijimas, 
gedimų šalinimas 

134,96 702,57 26,70 56,04 145,86 

Šviestuvų keitimas, elektros gedimų 
šalinimas 

125,68 546,80 515,46 171,11 208,02 

Šildymo sistemos remontas 770,96 - - - - 

Langų keitimas - - - - - 

Kita (kapitalinis remontas) - - - - 144224,67 

Nuomos ir kitų paslaugų - - - - - 

Šaltinis: Šilutės lopšelio-darželio „Gintarėlis“ administracija, 2020 m. 

Remiantis pateikta informacija, didžiąją dalį eksploatacinių sąnaudų sudaro šildymas. Nors pagal 
pateiktus duomenis matoma, kad šildymo sąnaudos mažėjo, tačiau bendroje struktūroje jų dalis vis tiek buvo 
didžiausia. Mažėjančias šildymo sąnaudas įtakojo ir oro sąlygos, ir 2018 m. visose grupių prausyklose pakeisti 
radiatoriai, 2019 m. dvejose grupėse pakeisti langai iš ES projekto lėšų. Įstaigos direktorės strateginiame 
2020-2022 metų plane yra nurodoma, kad ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas reikalauja nemažų 
investicijų. Šiai dienai įstaigos esamų ir skiriamų lėšų dar nepakanka ikimokyklinio ugdymo ekonominei 
padėčiai spręsti: pasenusi elektros instaliacija, patalpose seno tipo skardiniai ir labai mažai šildantys 
radiatoriai; skalbyklos, salės patalpos bei laiptinė reikalauja kapitalinio remonto; būtina apšiltinti pastato 
sienas arba atlikti tarpblokinių siūlių užpildymą, nes drėksta vidinės patalpų sienos, plinta pelėsis, byra tinkas.  

Lentelė nr. 8. Šilutės lopšelio-darželio „Gintarėlis“ priežiūros paslaugas 2015-2019 m., Eur 

Išlaidų kategorija Paslaugų teikėjas Išlaidos, Eur 

2015 2016 2017 2018 2019 

Šildymo ir karšto vandens 
sistemų priežiūra 

UAB „Šilutės šilumos 
tinklai“ 

- Nuo kovo 1 d.  
683,80 

820,56 820,56 817,86 

Statinio techninė prižiūra Įstaigos darbuotojas - - - - - 

Šaltinis: Šilutės lopšelio-darželio „Gintarėlis“ administracija, 2020 m. 

Šilutės lopšelio-darželio „Gintarėlis“ šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą vykdo UAB „Šilutės 
šilumos tinklai“ ir nuo 2017 m. šios išlaidos sudarė apie 820 Eur.  

 Švėkšnos lopšelis-darželis 

Švėkšnos lopšelio-darželio savitumas –ekologinio ugdymo kryptis, ugdymo kokybės ir sporto plėtros 
programa. Lopšelyje-darželyje 2019 metais buvo ugdomi 88 vaikai nuo 1 iki 7 metų, iš jų 10 vaikų, turinčių 
specialiųjų ugdymosi poreikių. Švėkšnos lopšelyje-darželyje sukomplektuotos 5 grupės: 1 lopšelio grupė 
vaikams nuo 1 m. iki pradinio ugdymo pradžios, 1 lopšelio grupė vaikams nuo 2 m. iki pradinio ugdymo 
pradžios, 2 darželio grupės vaikams nuo 3 m. iki pradinio ugdymo pradžios, 1 priešmokyklinio ugdymo grupė. 
Sudarytos sąlygos 3 priešmokyklinio ugdymo vaikams lankyti įstaigą 4 valandas.  2019 metais buvo tęsiamas 
strateginis tikslas – gerinti švietimo kokybę, sudaryti sąlygas ir galimybę ugdyti žmogų kaip individualią 
asmenybę, dalyvauti kultūrinės bendruomenės kūrime, kelti bendrąją kultūrą. 

Lentelė nr. 9. Vaikų ir darbuotojų skaičius Švėkšnos lopšelyje-darželyje, 2015-2016 – 2018-2019 m. m. 

 2015-2016 m. m. 2016-2017 m. m. 2017-2018 m. m. 2018-2019 m. m. 

Bendras vaikų skaičius 75 75 86 88 

Darbuotojai 29 25 27 29 

Šaltinis: Švėkšnos lopšelio-darželio administracija, 2020 m. 

Remiantis pateiktais duomenimis, matyti, kad vaikų skaičius Švėkšnos lopšelyje-darželyje 
analizuojamu laikotarpiu didėjo. Darbuotojų skaičius kito nepastoviai.  
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Lentelė nr. 10. Švėkšnos lopšelio-darželio pagrindinės veiklos eksploatacinės sąnaudos 2015-2019 m., Eur 
Sąnaudų pavadinimas 2015  2016 2017 2018 2019 

DU ir soc. dr. ūkvedžio ir etatai susiję su pastato priežiūra 
(pastato priežiūros funkcijoms atlikti) 

12246 11902 14243 15430 19240 

Nusidėvėjimo ir amortizacijos 3119 3116 3114 3114 3112 

Komunalinių paslaugų ir ryšių, iš jų:      

Šildymas 12901 8613 9835 10201 11226 

Elektra 5666 7288 3673 3490 4116 

Ryšiai 689 644 665 485 446 

Vanduo ir kanalizacija 1207 1141 1322 1485 1579 

Kita (nurodykite)      

Paprastojo remonto ir eksploatavimo, iš jų:      

Stogo remontas, lietvamzdžių keitimas - - - - - 

Sienų dažymas, san. mazgų tvarkymas 2300 1652 650 - - 

Šildymo sistemos remontas - - - - - 

Langų keitimas - - - - - 

Sienų dažymas, san. mazgų tvarkymas  - - - 23510,34 - 

Įvairus einamasis remontas 1125 1013 - - - 

Stogo remontas, lietvamzdžių keitimas - - - - - 

Nuomos ir kitų paslaugų - patalpos nenuomojamos - - - - - 

Šaltinis: Švėkšnos lopšelio-darželio administracija, 2020 m. 

Remiantis pateikta informacija 2015 m. didžiąją dalį eksploatacinių sąnaudų sudarė šildymas. Pagal 
pateiktus duomenis matoma, kad analizuojamu laikotarpiu (2015-2019 m.) šildymo sąnaudos mažėjo, tačiau 
išaugo darbo užmokesčio sąnaudos susijusios su pastato priežiūra. Remiantis Švėkšnos lopšelio-darželio 
direktorės 2019 m. veiklos ataskaita ir įstaigos strateginiu veiklos planu 2020-2022 m., įstaigai yra būtina 
energetinė (pastato apšiltinimo ir vidaus šildymo sistemos) rekonstrukcija. Savivaldybė dėl lėšų stokos skiria 
nepakankamai lėšų efektyviam lopšelio-darželio ūkio problemų sprendimui. Veiklos ataskaitoje nurodoma, 
kad reikalingas didesnis finansavimas techninei pastato, teritorijos būklei, būtina apšiltinti pastatą, įrengti 
apsaugos nuo žaibo įrenginį, atnaujinti susidėvėjusią elektros instaliaciją, atnaujinti šilumos sistemą, pakeisti 
tvorą, įrengti higienos normas atitinkančius žaidimų įrengimus, aptverti darželio teritoriją. 

Lentelė nr. 11. Švėkšnos lopšelio-darželio priežiūros paslaugas 2015-2019 m., Eur 

Išlaidų kategorija Paslaugų teikėjas Išlaidos, Eur 

2015 2016 2017 2018 2019 

Šildymo ir karšto vandens sistemų 
priežiūra 

UAB „Šilutės 
šilumos tinklai“ 

485 485 485 485 485 

Statinio techninė prižiūra Įstaigos 
darbuotojai 

- - - - - 

Šaltinis: Švėkšnos lopšelio-darželio administracija, 2020 m. 

Švėkšnos lopšelio-darželio šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą vykdo UAB „Šilutės šilumos 
tinklai“.  

1.1.2. BENDROJO UGDYMO ĮSTAIGOS 

Šilutės rajone nuo 2020-2021 m. m. m. pradžioje veikė 22 bendrojo ugdymo mokyklos ir jų skyriai. 
Didžioji dalis mokyklų įsikūrusios Šilutės rajono kaimiškose seniūnijose, kitos – Šilutės mieste.  

Lentelė nr. 12. Šilutės rajono įstaigos, organizuojančios bendrojo ugdymo programas 
Pavadinimas Adresas 

Gimnazijos:  
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Pavadinimas Adresas 

Šilutės pirmoji gimnazija K. Kalinausko g. 2, 99130  Šilutė 

Šilutės pirmosios gimnazijos Kintų skyrius Kuršių g. 19 Kintai, 99358, Šilutės r. 

Šilutės Vydūno gimnazija Atgimimo al. 3, 99123, Šilutė 

Švėkšnos „Saulės“ gimnazija Sodo  g. 1,  Švėkšnos mstl., LT-99384, Šilutės r. 

Žemaičių Naumiesčio gimnazija Mokyklos g. 1, 99204, Šilutės r. 

Žemaičių Naumiesčio gimnazijos Gardamo 

progimnazijos skyrius 

Martyno Mažvydo g. 4, Gardamo mstl.,  99417 Šilutės r. 

sav. 

Vainuto gimnazija Tauragės g. 14, Vainuto mstl., 99431, Šilutės r. sav. 

Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centras 

(gimnazijos tipo) 

Kalinausko g. 10,  99130, Šilutė 

Pagrindinės ir pradinės mokyklos: 

Juknaičių pagrindinė mokykla Beržų g.2, Juknaičių k. 99332 Šilutės r. sav. 

Katyčių pagrindinė mokykla Šilutės g. 5, Katyčių mstl., 99224 Šilutės r. sav. 

Saugų Jurgio Mikšo pagrindinė mokykla Tilžės g. 16, Saugų k., 99403 Šilutės r. sav. 

Šilutės M. Jankaus pagrindinė mokykla Sodų g. 7, 99117, Šilutė 

Šilutės M. Jankaus pagrindinės mokyklos Traksėdžių 
progimnazijos skyrius 

Šilojų g.15, Traksėdžių k., 99100 Šilutės r. sav. 

Šilutės Pamario pagrindinė mokykla Šilutės g. 16, 99179, Šilutė 

Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos Rusnės 
progimnazijos skyrius 

Neringos g. 29, Rusnės mstl., LT-99349 Šilutės r. sav. 

Usėnų pagrindinė mokykla Jazminų g. 3, Usėnų k., 99035 Šilutės r. sav. 

Vilkyčių pagrindinė mokykla Veiviržo g. 16, Vilkyčių k., 99369 Šilutės r. sav. 

Kintų pagrindinė mokykla Kuršių g. 19, Kintų mstl., 99358 Šilutės r. sav 

Šilutės Žibų pradinė mokykla K. Kalinausko g. 10, 99130 Šilutė 

Specialiosios ir neformalaus švietimo ugdymo įstaigos: 

Rusnės specialioji mokykla Taikos g. 2, 99348  Rusnė, Šilutės r. 

Šilutės meno mokykla Lietuvininkų g. 38, LT–99179 Šilutė 

Šilutės sporto mokykla Gluosnių g. 13B, 99126 Šilutė 

Šaltinis: Šilutės raj. savivaldybės administracija, 2020 m. 

Mokyklų tinklo efektyvumo rodikliai yra mokinių skaičius mokykloje, mokyklos patalpų užpildymas, 
klasių komplektų užpildymas ir vidutinės vieno mokinio ugdymo išlaidos. 

Lentelė nr. 13. Šilutės raj. bendrojo ugdymo mokyklų efektyvumo rodikliai 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Vienam asmeniui, besimokančiam pagal bendrojo ugdymo, priešmok., 

ikimok. ugd. programas, vidutiniškai per metus tekusios ugdymo lėšos 

(tūkst. Eur) 

1,28 1,32 1,37 1,46* 
 

Lietuvoje 1,23 1,27 1,32 1,40* 

Vienam asmeniui, besimokančiam pagal bendrojo ugdymo programas, 
vidutiniškai per metus tekusios ūkio lėšos (tūkst. EUR) 

0,545 0,599 0,666 0,763 0,791 

Lietuvoje 0,588 0,618 0,663 0,728 0,772 

Mokymosi patalpų plotas, tenkantis vienam mokiniui (kv. m.) 5,22 5,08 5,17 5,22 5,21 

Lietuvoje 5,18 5,12 5,12 5,14 5,10 

Mokyklos patalpų plotas, tenkantis vienam mokiniui (kv. m.) 16,10 15,43 15,81 16,48 16,11 

Lietuvoje 13,83 13,73 13,58 15,41 13,31 

*Projekto rengimo metu duomenų už 2019 m. nebuvo.  

Šaltinis: www.svis.smm.lt 

Remiantis lentelėje pateiktais duomenimis, matyti, kad vienam mokiniui tenkančios ugdymo lėšos 
2015-2018 m. laikotarpiu didėjo tiek Šilutės raj. savivaldybėje (14,1 proc.), tiek visoje Lietuvoje (13,8 proc.). 
Mokymosi patalpų plotas, tenkantis vienam mokiniui, 2015-2019 m. mažėjo taip pat ir Šilutės raj. 
savivaldybėje, ir visoje Lietuvoje. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad Šilutės raj. sav. rodiklis buvo didesnis nei 
atitinkamas vidutinis Lietuvos rodiklis. Vienam asmeniui, besimokančiam pagal bendrojo ugdymo programas, 
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vidutiniškai tekusios ūkio lėšos per metus 2015-2019 m. didėjo visoje šalyje ir Šilutės raj. savivaldybėje.  
Tačiau Šilutės raj. savivaldybėje lėšų didėjimas buvo intensyvesnis, t .y. analizuojamu laikotarpiu vienam 
asmeniui  vidutiniškai tekusios ūkio lėšos per metus padidėjo 45,1 proc. Šilutės raj. savivaldybėje, 31,3 proc. 
Lietuvoje.  

Vidutinis vidurinio mokymo programų klasės komplekto dydis bendrojo ugdymo mokyklose 2018-
2019 m. m. buvo mažesnis nei 2015-2016 m. m. tiek Šilutės raj. savivaldybėje, tiek visoje Lietuvoje. Tačiau 
vidutinis pradinio mokymo programų klasės komplekto dydis tiek Šilutės raj. savivaldybėje, tiek Lietuvoje 
analizuojamu laikotarpiu padidėjo. Vidutinis pagrindinio mokymo programų klasės komplekto dydis Šilutės 
raj. savivaldybėje analizuojamu laikotarpiu sumažėjo, tuo tarpu Lietuvoje padidėjo. Vidutinis priešmokyklinio 
ugdymo programų klasės komplekto dydis didėjo analizuojamose teritorijose. 

Lentelė nr. 14. Vidutinis klasės komplekto dydis bendrojo ugdymo mokyklose pagal ugdymo programas 

Teritorija 
2015-2016 m. m. 2018-2019 m. m. 

Vidurinis Pradinis Pagrindinis Priešmok. Vidurinis Pradinis Pagrindinis Priešmok. 

Šilutės raj. sav. 25,20 16,20 19,60 7,53 24,22 17,64 19,02 8,59 

Lietuvoje 24,01 18,38 20,23 10,90 22,89 19,30 20,60 11,90 

Šaltinis: www.svis.smm.lt 

Šilutės raj. savivaldybė yra priskiriama prie didžiųjų kaimiškųjų savivaldybių, todėl Šilutės raj. 
savivaldybė užtikrina mokinių, gyvenančių toliau nei 3 km nuo mokyklos, pavėžėjimą į mokyklą ir atgal.  

Lentelė nr. 15. Į mokyklą vežiojamų mokinių dalis pagal ugdymo programas 
Teritorija 

Vidurinis Pradinis Pagrindinis 
Viso/procentin

ė dalis nuo visų 
Vidurinis Pradinis Pagrindinis 

Viso/procentin

ė dalis nuo visų 

Šilutės raj. 

sav. 
308 479 1107 36,41 275 497 927 36,64 

Lietuvoje 11940 20575 41648 22,13 10522 21834 37318 21,62 

Šaltinis: www.svis.smm.lt 

Šilutės raj. savivaldybėje vežiojamų mokinių skaičiaus dalis nuo visų mokinių 2015-2016 m. m. sudarė 
36,6 proc. ir buvo didesnė nei vidutiniškai Lietuvoje (21,6 proc.) tuo pačiu metu. Vežiojamų mokinių į 
mokyklas dalis 2018-2019 m. m. Šilutės raj. savivaldybėje praktiškai nepakito lyginant su 2015-2016 m. m. 

Lentelė nr. 16. Šilutės raj. bendrojo ugdymo įstaigų infrastruktūros duomenys 
 

Mokykla 
Mokyklos 
pastatymo 

metai 

Paskutinio 
kapitalinio 

remonto metai 

Paskutinio 
kapitalinio 

remonto lėšos 

Lėšos skirtos 
aplinkai (Eur) 
(2020 metų 

planas) 

Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo 
centras (persikėlė į Žibų mokyklos 
patalpų 3 aukštą) 

1961 Nebuvo daryta - 55 900 

Šilutės M. Jankaus pagrindinė mokykla 1974 Nebuvo daryta - - 

Šilutės Pamario pagrindinė mokykla 
1981 

2019 paprastasis 
remontas 

190 931 - 

Šilutės Pamario pagr. mokyklos Rusnės 
progimnaz. sk. 

1968 2018 255 117 161 210 

Šilutės pirmoji gimnazija 1925 2012 2 217 041 182 700 

Juknaičių pagrindinė mokykla 1976 2011 352 568 260 110 

Katyčių pagrindinė mokykla 
1979 

Už 118000 Eur 
sutvarkytas 

aikštynas 
- 136 590 

Kintų pagrindinė mokykla 1969 2017 121 834 217 500 

Saugų Jurgio Mikšo pagrindinė mokykla 1968 2018 227 453 195 700 

Švėkšnos „Saulės“ gimnazija 1975 2008 1 651 560 181 280 

Usėnų pagrindinė mokykla 1982 2015 57 925 187 160 

Vainuto gimnazija 1966 2015 - 186 700 
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Mokykla 

Mokyklos 
pastatymo 

metai 

Paskutinio 
kapitalinio 

remonto metai 

Paskutinio 
kapitalinio 

remonto lėšos 

Lėšos skirtos 
aplinkai (Eur) 
(2020 metų 

planas) 

Vilkyčių pagrindinė mokykla 
1990 

2019 paprastasis 
remontas 

27 643 237 790 

Žemaičių Naumiesčio gimnazija 1970 2019 138 718 218 210 

Žemaičių Naumiesčio gimnaz. Gardamo 
sk.  

1966 
2019 paprastasis 

remontas 
95 843 42 200 

Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio mokykla-
darželis 

1989 
2016 paprastasis 

remontas 
97 576 282 850 

Šilutės Vydūno gimnazija 1935 2008 2 871 797 174 620 

Šilutės Žibų pradinė mokykla 1961 2010 111 337 144 628 

Šaltinis: www.svis.smm.lt 

Šilutės rajono savivaldybės administracija, įvertinusi Šilutės rajono švietimo įstaigų fizinės būklės 
nusidėvėjimą, pastatų atitikimą higienos normoms, šias įstaigas lankančių vaikų skaičių ir atsižvelgdama į 
savivaldybės vadovų ir atsakingų padalinių specialistų pateiktus pasiūlymus nusprendė spręsti energijos 
vartojimo efektyvumo problemas šiose bendrojo ugdymo įstaigose: 

 Kintų pagrindinė mokykla, Kuršių g. 19, Kintų mstl., LT-99358 Šilutės r. sav.; 

 Usėnų pagrindinė mokykla, Jazminų g. 3, Usėnų k., LT-99035 Šilutės r. sav.; 

 Vilkyčių pagrindinė mokykla, Veiviržo g. 16, Vilkyčių k., LT-99369 Šilutės r. sav.; 

 Saugų Jurgio Mikšo pagrindinė mokykla, Tilžės g. 16, Saugų k., LT-99403 Šilutės r. sav.; 

 Šilutės Pamario pagrindinė mokykla, Šilutės g. 16, LT-99179, Šilutė.  

Toliau pateikiama detalesnė informacija apie minėtų bendrojo ugdymo įstaigų veiklą. 

Kintų pagrindinė mokykla 

Kintų pagrindinė mokykla vykdo ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą, taip pat teikia pradinį, 
pagrindinį išsilavinimą, organizuoja neformalias veiklas suaugusiems pagal Universalių daugiafunkcių centrų 
koncepcijos įgyvendinimo priemonių planą.  Mišriose ikimokyklinio ugdymo grupėse ugdomi 1-3 ir 3-4 metų 
amžiaus vaikai, mišrioje priešmokyklinio ugdymo grupėje ugdomi 4-6 metų amžiaus vaikai. 9-10 klasėse 
teikiami mokymosi krypties pasirinkimo pradmenys. Nuo 2014 metų Kintų daugiafunkcis centras vykdo 
veiklas kaip sudėtinė mokyklos dalis. Specialiųjų poreikių turintys mokiniai mokosi pagal jiems pritaikytas ir 
individualizuotas programas. 

Mokyklos misija – ugdyti savarankišką, atsakingą už savo mokymąsi mokinį kaip lygiavertį partnerį 
pamokoje; ugdyti dorą asmenybę, gebančią atsakingai priimti sprendimus ir įgyti sėkmingam gyvenimui 
būtinas kompetencijas; užtikrinti kokybišką ugdymą ir saugią aplinką; siekti sąmoningo ir kryptingo mokytojų 
kolegialaus mokymosi. Mokyklos patalpose teikiamas vidurinis ugdymas, kurį vykdo Šilutės pirmosios 
gimnazijos Kintų skyrius. Mokykla neturi bibliotekos, šios paslaugos mokiniams teikiamos pagal jungtinės 
veiklos sutartį su Šilutės F. Bajoraičio viešąja biblioteka Kintų filiale.  

Lentelė nr. 17. Mokinių, darbuotojų ir lankytojų skaičius Kintų pagr. mokykloje, 2015-2016 – 2018-2019 
m. m. 

 2015-2016 m. m. 2016-2017 m. m. 2017-2018 m. m. 2018-2019 m. m. 

Bendras mokinių skaičius 179 165 160 164 

Darbuotojai 50 51 50 47 

Centro lankytojai 2148 2120 1300 1588 
Šaltinis: Šilutės raj. savivaldybės administracija, 2020 m. 

Šilutės r. Kintų pagrindinėje mokykloje 2018-2019 mokslo metus baigė 113 1-10 klasių mokinių, 11 
priešmokyklinio amžiaus ir 40 ikimokyklinio amžiaus ugdytinių. Mokyklos kaip Daugiafunkcio centro 
paslaugomis naudojosi 1588 lankytojų. Mokykloje dirbo 47 darbuotojai, iš jų 30 pedagoginio, 17 
aptarnaujančio personalo. Remiantis pateikta informacija, matyti, kad analizuojamu laikotarpiu mažėjo tiek 
darbuotojų, tiek daugiafunkcinio centro lankytojų skaičius. Nuo 2015-2016 m. m. iki 2018-2019 m. m. mokinių 
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skaičius pagrindinėje mokykloje buvo nepastovus. Lyginant analizuojamo laikotarpio pradžią ir 2018-2019 m. 
m. mokinių skaičius sumažėjo 8,4 proc.   

Lentelė nr. 18. Kintų pagrindinės mokyklos pagrindinės veiklos eksploatacinės sąnaudos 2015-2019 m., 
Eur 

Sąnaudų pavadinimas / metai 2015  2016 2017 2018 2019  

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 28580 31760 33560 35380 37700 

Iš jų ūkvedžio DU ir soc. dr. (pastato priežiūros 
 funkcijoms atlikti) 

2980 3080 3700 3950 3920 

Nusidėvėjimo ir amortizacijos 6414 6414 6414 6414 9497 

Komunalinių paslaugų ir ryšių:      

Šildymas 12442 15634 15123 16626 14204 

Elektra 2732 2886 2618 2589 2873 

Vanduo ir kanalizacija 926 693 910 836 819 

Paprastojo remonto ir eksploatavimo      

Įvairus einamasis remontas 2280 3632 450 280 230 

Šaltinis: Kintų pagrindinės mokyklos administracija, 2020 m. 

Remiantis pateiktos lentelės duomenimis didžiąją dalį komunalinių paslaugų sąnaudų sudarė šildymo 
sąnaudos, kurios nuo analizuojamo laikotarpio pradžios iki 2018 m. išaugo 33,6 proc. Taip pat analizuojamu 
laikotarpiu didėjo darbo užmokesčio sąnaudos, susijusios su pastato priežiūros funkcijomis. Fiksuojamas 31,5 
proc. minėtų sąnaudų padidėjimas. Remiantis Kintų pagrindinės mokyklos 2020-2022 metų strateginiu 
veiklos planu, nurodoma, kad norint teikti kokybiškas ugdymo paslaugas, reikia užtikrinti mokyklos ūkio 
normalų funkcionavimą. Mokyklos pastatų ir patalpų būklė prastėja dėl pastatų senumo, specifinių pamario 
krašto klimato sąlygų, kasdienio intensyvaus naudojimo. Taigi būtina renovuoti pastatus ir komunikacijas 
siekiant taupyti energetinius išteklius, užtikrinti mokyklos bendruomenės narių saugumą. 

Kintų pagrindinėje mokykloje šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros paslaugas teikia UAB 
„Šilutės šilumos tinklai“.  

Lentelė nr. 19. Kintų pagrindinės mokyklos priežiūros paslaugos 2015-2019 m., Eur 

Išlaidų kategorija Paslaugų teikėjas Išlaidos, metai/Eur 

2015 2016 2017 2018 2019 

Šildymo ir karšto vandens 
sistemų priežiūra 

UAB „Šilutės šilumos 
tinklai“ 

0 578 771 771 771 

Statinio techninė prižiūra  - - - - - 

Šaltinis: Kintų pagrindinės mokyklos administracija, 2020 m. 

Usėnų pagrindinė mokykla 

Šilutės r. Usėnų pagrindinė mokykla yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, viešasis juridinis asmuo. 
Pagrindinė mokykla įkurta 1982 metais. Mokykla vykdo ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą, pradinį ugdymą 
ir pagrindinį, neformalųjį ugdymą. Mokyklos strateginiai tikslai yra: užtikrinti visų mokyklos mikrorajono 
mokinių nuo 6 iki 16 metų mokymąsi; suteikti jiems lygias galimybes įgyti pagrindinį išsilavinimą; užtikrinti 
aukštą teikiamų paslaugų kokybę; rengti tvirtus žinių ir įgūdžių pagrindus turinčius moksleivius, gebančius 
tinkamai pasirinkti tolimesnį kelią. Nuo 2015 metų mokykloje yra vykdomas ikimokyklinis ugdymas. Šią 
programą lanko 16 vaikų nuo trejų iki penkerių metų amžiaus. Mokykloje yra vykdomos ilgalaikės prevencinės 
socialinių įgūdžių ugdymo programos „Zipio draugai“, „Antras žingsnis“, „Paauglystės kryžkelės“, „Raktai į 
sėkmę“. 

Lentelė nr. 20. Mokinių ir darbuotojų skaičius Usėnų pagr. mokykloje, 2015-2016 – 2018-2019 m. m. 
 2015-2016 m. m. 2016-2017 m. m. 2017-2018 m. m. 2018-2019 m. m. 

Bendras mokinių skaičius 159 120 114 107 

Darbuotojai 34 45 43 43 

Šaltinis: Usėnų pagrindinės mokyklos administracija, 2020 m. 
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Remiantis pateiktais lentelės duomenimis, matoma, kad darbuotojų skaičius padidėjo palyginus 
2015-2016 m. m. ir 2018-2019 m. m. Bendras darbuotojų skaičius nuo analizuojamo laikotarpio pradžios 
padidėjo 26,5 proc. arba 9 darbuotojais.   

Remiantis Usėnų pagrindinės mokyklos administracijos duomenimis, didžiąją dalį Usėnų pagrindinės 
mokyklos komunalinių paslaugų sąnaudų sudarė šildymo sąnaudos, kurios nuo analizuojamo laikotarpio 
pradžios iki 2019 m. išaugo 12,3 proc. Sumažėjimas fiksuojamas 2018-2019 m., tačiau 2019 m. sąnaudos vis 
tiek buvo ženkliai didesnės nei 2015 m. Taip pat analizuojamu laikotarpiu nepastoviai, tačiau didėjo darbo 
užmokesčio sąnaudos, susijusios su pastato priežiūros funkcijomis (88,3 proc.). Usėnų pagrindinės mokyklos 
šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros paslaugas 2015-2019 m. vykdė pati įstaiga (mokyklos 
darbuotojai), paslaugos nebuo įsigyjamos iš trečiųjų asmenų.   

Lentelė nr. 21. Usėnų pagrindinės mokyklos pagrindinės veiklos eksploatacinės sąnaudos 2015-2019 m., 
Eur 

Sąnaudų pavadinimas 2015 2016 2017 2018 2019 

DU ir soc. dr. ūkvedžio ir etatai susiję su pastato priežiūra 
(pastato priežiūros funkcijoms atlikti) 

7229 12769 11329 9449 13612 

Nusidėvėjimo ir amortizacijos 12729 12875 13314 12919 12765 

Komunalinių paslaugų ir ryšių:      

          Šildymas 31535 31449 38527 37852 35406 

          Elektra 4069 4512 3980 3872 4633 

          Ryšiai 375 364 364 364 365 

          Vanduo ir kanalizacija 1063 1093 1136 1230 1175 

          Kita (kenkėjų kontrolė ir rinkliava) 1148 510 541 511 474 

Paprastojo remonto ir eksploatavimo:      

          Įvairus einamasis remontas 62390 1715 49160 2471 1622 

Šaltinis: Šilutės raj. savivaldybės administracija, 2020 m. 

Mokykloje kasmet  vis daugiau problemų kelia mokyklos stogas (suskilę lietaus vamzdžiai praleidžia 
vandenį, drėksta sienos). Elektros  instaliacija yra pasenusi, apšvietimas beveik  visuose  kabinetuose 
neatitinka reikalavimų.   

Vilkyčių pagrindinė mokykla 

Vilkyčių pagrindinė mokykla vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir 
neformaliojo ugdymo programas. Mokyklos vizija – moderni, atvira kaitai ir inovacijoms mokykla; pilietiškas, 
aktyvus, kūrybiškas, sveikas ir laimingas vaikas. Misija – kokybiškas ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, 
pagrindinio, neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas ugdant bendrąsias vertybines nuostatas. Nuo 
2013 m. mokykloje veikia ikimokyklinio ugdymo grupė, nuo 2015 m. – ikimokyklinio ugdymo lopšelio grupė, 
o nuo 2018 m. – priešmokyklinio ugdymo grupė.  

Vilkyčių pagrindinėje mokykloje 2015-2019 m. mokinių skaičius kito neženkliai. Vidutinis metinis 
skaičius siekė 131.  

Lentelė nr. 22. Mokinių skaičius Vilkyčių pagrindinėje mokykloje, 2015-2016 – 2018-2019 m. m. 
 2015-2016 m. m. 2016-2017 m. m. 2017-2018 m. m. 2018-2019 m. m. 

Bendras mokinių skaičius 159 169 163 164 

Darbuotojų skaičius - - - - 

Šaltinis: Vilkyčių pagrindinės mokyklos administracija, 2020 m. 

Remiantis duomenimis, 2015-2019 m. didžiąją dalį Vilkyčių pagrindinės mokyklos komunalinių 
paslaugų sąnaudų sudarė šildymo sąnaudos, išskyrus 2017-2018 m. Pastaraisiais metais buvo atliekami 
mokyklos pastato stogo remonto ir lietvamzdžių keitimo darbai. Darbo užmokesčio sąnaudos, susijusios su 
pastato priežiūros funkcijomis, nuo 2015 m. iki 2019 m. padidėjo 96 proc. Mokyklos pastato priežiūros 
paslaugas vykdo 2 mokyklos priežiūros darbuotojai. 
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Lentelė nr. 23. Vilkyčių pagrindinės mokyklos pagrindinės veiklos eksploatacinės sąnaudos 2015-2019 m., 
Eur 

Sąnaudų pavadinimas 2015  2016 2017 2018 2019  

DU ir soc. dr. ūkvedžio ir etatai susiję su pastato 
priežiūra (pastato priežiūros funkcijoms atlikti) 

11761 12823 15728 16941 23056 

Nusidėvėjimo ir amortizacijos 3451 3451 1583 1583 1407 

Komunalinių paslaugų ir ryšių viso: 40823 38696 36142 37011 39813 

Šildymas 32248 30384 28998 29517 31636 

Elektra 4669 4598 3417 4145 4713 

Ryšiai 1212 1222 1018 732 748 

Vanduo ir kanalizacija 1466 1280 1333 1456 1542 

Kita (pastato apsauga, šiukšlių išvežimas)) 1228 1212 1376 1161 1174 

      

Paprastojo remonto ir eksploatavimo:  - - 51306 69682 27643 

Stogo remontas, lietvamzdžių keitimas - - 48134 39797 - 

Sienų dažymas, san. mazgų tvarkymas, tualetų remontas - - - - 24585 

Įvairus einamasis remontas 356 682 741 821 789 

Kita (vidaus darbai) - - 3172 29885 3058 

Nuomos ir kitų paslaugų 8558 11891 11953 13699 16170 

Šaltinis: Vilkyčių pagrindinės mokyklos administracija, 2020 m. 

Išlaidos mokyklos šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros paslaugoms atlikti buvo skiriamos 
mokyklos priežiūros darbininkams.  

Lentelė nr. 24. Vilkyčių pagrindinės mokyklos priežiūros paslaugos 2015-2019 m., Eur  

Išlaidų kategorija Paslaugų teikėjas Išlaidos, Eur 

2015 2016 2017 2018 2019 

Šildymo ir karšto vandens 
sistemų priežiūra 

Mokyklos priežiūros 
darbininkai 

100 100 120 120 140 

Statinio techninė prižiūra  - - - - - 

Šaltinis: Šilutės raj. savivaldybės administracija, 2020 m. 

Remiantis Vilkyčių pagrindinės mokyklos 2020-2022m. strateginio veiklos plano duomenimis, 
šiandieninė ekonominė situacija neigiamai veikia mokyklos materialinės bazės gerinimą, patalpų priežiūrą, 
pastato renovaciją. Minėtame dokumente nurodoma, kad reikia lėšų pastato apšiltinimui, išoriniam 
atnaujinimui, kabinetų įrangai, priemonių ir baldų atnaujinimui, sporto salės remontui, valgyklos grindims, 
sporto stadiono atnaujinimui. 

Saugų Jurgio Mikšo pagrindinė mokykla 

Saugų Jurgio Mikšo pagrindinė mokykla vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo 
programas (įskaitant ankstyvąjį užsienio kalbos mokymą), pagrindinio ugdymo programą (įskaitant 
pasirenkamuosius dalykus), neformaliojo ugdymo programą. Pagrindinė mokyklos vizija – saugi,  atvira  kaitai  
mokykla, ugdanti sveiką, kūrybišką, bendradarbiaujantį mokinį. Misija – Saugų  Jurgio  Mikšo  pagrindinė  
mokykla  įgyvendindama  pradinio, pagrindinio, neformaliojo ugdymo, sveikatos stiprinimo  programas, 
dalyvaudama projektuose, ugdo gebėjimus ir  socialines kompetencijas, reikalingas atsakingai  ir kūrybingai 
asmenybei.  

Remiantis toliau pateiktais lentelės duomenimis, matyti, kad darbuotojų skaičius Saugų Jurgio Mikšo 
pagrindinėje mokykloje analizuojamu laikotarpiu kito. Daugiausiai darbuotojų mokykloje dirbo 2016-2017 m.  

   



Šilutės rajono visuomeninių pastatų energetinio efektyvumo didinimas 

 

24 

 

Lentelė nr. 25. Mokinių ir darbuotojų skaičius Saugų Jurgio Mikšo pagrindinėje mokykloje, 2015-2016 – 
2018-2019 m. m.  

 2015-2016 m. m. 2016-2017 m. m. 2017-2018 m. m. 2018-2019 m. m. 

Bendras mokinių skaičius - 182 164 161 

Darbuotojai 42 54 50 48 

Šaltinis: Saugų  Jurgio  Mikšo  pagrindinės  mokyklos  administracija, 2020 m. 

Didžiąją dalį Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos komunalinių paslaugų sąnaudų sudarė šildymo 
sąnaudos, kurios analizuojamu laikotarpiu kito nepastoviai. Nuo 2015 m. iki 2018 m. šildymo sąnaudos 
padidėjo 46,9 proc. Nuo 2018 m. fiksuojamas sąnaudų sumažėjimas, tačiau šildymo sąnaudos vis tiek sudarė 
didžiąją dalį bendrų veiklos eksploatacinių sąnaudų. Darbo užmokesčio sąnaudos, susijusios su pastato 
priežiūros funkcijomis, taip pat 2015-2019 m. didėjo 10,8 proc.  

Lentelė nr. 26. Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos pagrindinės veiklos eksploatacinės sąnaudos 
2015-2019 m., Eur 

Sąnaudų pavadinimas 2015  2016 2017 2018 2019  

DU ir soc. dr. ūkvedžio ir etatai susiję su 
pastato priežiūra (pastato priežiūros 
funkcijoms atlikti) 

11159,52 11159,52 10862,21 12367,09 13112,62 

Nusidėvėjimo ir amortizacijos 13524,18 14918,04 14918,04 7882,82 8599,44 

Komunalinių paslaugų ir ryšių viso: 815,88 815,88 815,88 815,88 742,08 

Šildymas 20619,63 19326,85 25218,89 30292,40 23045,15 

Elektra 5474,32 7028,20 7273,68 7642,35 8322,96 

Ryšiai 424,44 275,00 309,83 287,22 256,00 

Vanduo ir kanalizacija 1624,75 1482,30 1339,00 1326,66 1848,17 

Paprastojo remonto ir eksploatavimo:       

Stogo remontas, lietvamzdžių keitimas    152003,43  

Įvairus einamasis remontas 652,56 8195,10 372297,74 850,00 1000,00 

Nuomos ir kitų paslaugų 1512,40 1540,75 1535,24 1650,80 1590,48 

Šaltinis: Saugų  Jurgio  Mikšo  pagrindinės  mokyklos  administracija, 2020 m. 

Remiantis Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos administracijos pateiktais duomenimis, 2015 m. 
buvo renovuota mokyklos katilinė, vykdytas mokyklos šildymo sistemos atnaujinimas panaudojant 
atsinaujinančius energijos šaltinius. Vidaus patalpų renovacija įrengiant ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo grupes, pasinaudojant 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programa, vyko 2017 m. 
Renovacijos metu buvo atliktas kapitalinis pirmo aukšto remontas: įrengta priešmokyklinė ugdymo grupė, 
suremontuoti sanitariniai mazgai, įrengta bibliotekos-skaityklos patalpa, technologijų  ir dailės kabinetai, 
pakeistos pirmo aukšto kabinetų durys, atnaujintos koridorių grindys.  

Mokyklos šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros bei statinio techninės priežiūros paslaugas 
2015-2019 m. vykdė mokyklos priežiūros darbuotojas. Išlaidos, susijusios su minėtomis paslaugomis, nuo 
2015 iki 2019 m. didėjo 47,8 proc. 

Lentelė nr. 27. Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos priežiūros paslaugos 2015-2019 m., Eur 

Išlaidų kategorija Paslaugų teikėjas Išlaidos, Eur 

2015 2016 2017 2018 2019 

Šildymo ir karšto vandens 
sistemų priežiūra Mokyklos priežiūros 

darbuotojas 
4572,66 5136,90 5949,84 6263,04 6756,4 

Statinio techninė prižiūra 

Šaltinis: Saugų  Jurgio  Mikšo  pagrindinės  mokyklos, 2020 m. 

Remiantis Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos vadovo 2017 m. veiklos ataskaita, buvo 
nurodyta, kad mokykla veiklai vykdyti neturi leidimo – higienos paso. Atsižvelgiant į tai, yra būtina atlikti 
mokyklos renovaciją atliekant vidaus patalpų kapitalinį remontą, elektros instaliacijos, vėdinimo sistemos ir 
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kt. atnaujinimus. Situacija per pastaruosius metus ženkliai nepakito, nes mokyklos 2020-2022 m. 
strateginiame plane yra nurodytas strateginis tikslas – užtikrinti aplinkos gerinimą mokykloje ir pasiekti, kad 
mokykla taptų atitinkanti higienos normas.  

Šilutės Pamario pagrindinė mokykla 

Šilutės Pamario pagrindinė mokykla vykdo pradinio ir pagrindinio ugdymo bei neformaliojo švietimo 
programas. Ugdymo tikslas – sudaryti palankias sąlygas ir galimybes kiekvienam mokiniui pasiekti aukštesnių 
ugdymo(-si) rezultatų ir įgyti būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų sėkmingam mokymuisi, kad 
kiekvienas mokinys pasiektų asmeninės pažangos ir geresnių ugdymo(-si) rezultatų. Mokyklos vizija – aktyvi 
bendruomenė, siekianti kaitos; moderni mokykla, ugdanti savarankišką, laisvą, dorą asmenybę, gebančią 
adaptuotis visuomenėje. Misija – Pamario pagrindinė mokykla atvira visuomenei, moderni, efektyvi, 
formuojanti vertybių sistemą, nuolat ieškanti, besimokanti, kurianti.  

Lentelė nr. 28. Mokinių ir darbuotojų skaičius Šilutės Pamario pagrindinėje mokykloje, 2015-2016 – 2018-
2019 m. m. 

 2015-2016 m. m. 2016-2017 m. m. 2017-2018 m. m. 2018-2019 m. m. 

Bendras mokinių skaičius 814 815 807 812 
Darbuotojai 91 120 112 113 

Šaltinis: Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos administracija, 2020 m. 

Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos mokinių skaičius analizuojamu laikotarpiu išliko beveik 
stabilus. Tuo tarpu mokyklos darbuotojų skaičius augo. Daugiausiai darbuotojų mokykloje dirbo 2016-2017 
m. m. (120 darbuotojų). Analizuojamo laikotarpio pabaigoje mokykloje dirbo 22 darbuotojais daugiau nei 
laikotarpio pradžioje.  

Lentelė nr. 29. Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos pagrindinės veiklos eksploatacinės sąnaudos 2015-
2019 m., Eur 

Sąnaudų pavadinimas 2015  2016 2017 2018 2019 

DU ir soc. dr. ūkvedžio ir etatai susiję 
su pastato priežiūra (pastato priežiūros 
funkcijoms atlikti) 

14881,15 17082,21 17689,80 22620,32 22445,98 

Nusidėvėjimo ir amortizacijos: 17884,56 17884,56 17884,56 17884,56 17884,56 

Komunalinių paslaugų ir ryšių:      

Šildymas 28608 31705 30119 28791 24220 

Elektra 12928 13150 11441 12351 13535 

Ryšiai 657,68 571,90 657,25 671,67 678,92 

Vanduo ir kanalizacija 2978 3353 4988 4108 3255 

Paprastojo remonto ir eksploatavimo:      

Sienų dažymas, san. mazgų tvarkymas  135564    

Langų keitimas(paketai) - 114,00 - - - 

Šildymo sistemos remontas - 5566 - - - 

Įvairus einamasis remontas 760,00 727,89 122,00 1079,46 173,82 

PVC pertvaros įrengimas     5281,89 

Paprastasis remontas (aktų salės, fojė, 
sporto salės) 

  44217 119763 185650 

Kita (Kanalizacijos vamzdynų 
atnaujinimas) 

  19916   

Nuomos ir kitų paslaugų - - - - - 

Šaltinis: Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos administracija, 2020 m. 

Remiantis Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos administracijos pateiktais duomenimis, visu 
analizuojamu laikotarpiu didžiausią komunalinių paslaugų sąnaudų dalį sudarė šildymo sąnaudos. Jų kitimas 
nebuvo pastovus, didžiausios sąnaudos fiksuojamos 2016 m. – 31705 Eur. Darbo užmokesčio sąnaudos, 
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susijusios su pastato priežiūra, analizuojamu laikotarpiu augo ir padidėjo 50,8 proc. Pastebėtina, kad 2017 
m.-2019 m. buvo skiriamos viso didesnė lėšų dalis paprastajam remontui. 

Lentelė nr. 30. Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos priežiūros paslaugos 2015-2019 m., Eur 

Išlaidų kategorija Paslaugų teikėjas Išlaidos, Eur 

2015 2016 2017 2018 2019 

Šildymo ir karšto vandens 
sistemų priežiūra 

 
98,00 75,02 50,00 50,00 60,00 

Statinio techninė prižiūra  - - - - - 

Šaltinis: Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos administracija, 2020 m. 

Mokyklos išlaidos, susijusios su mokyklos šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros paslaugomis, 
2015-2019 m. laikotarpi mažėjo, o 2019 m. sudarė 60 Eur sumą.  

1.1.3. VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS, KULTŪROS IR ADMINISTRAVIMO ĮSTAIGOS 

Asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra  

Šilutės rajone asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas teikia šios įstaigos: 

1) VšĮ Šilutės ligoninė  
2) UAB Šilutės šeimos gydytojų centras   
3) UAB medicinos centras Puriena  
4) UAB Šilutės psichikos sveikatos ir psichoterapijos centras 
5) VšĮ Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centras 
6) VšĮ Juknaičių ambulatorija  
7) VšĮ Vainuto ambulatorija 
8) IĮ ,,Sveikatos priežiūra, reabilitacija ir korekcija”  
9) VšĮ Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros centras 
10) UAB „Sveikatos darna“ 
11) UAB „Šilutės MCT"  
12) UAB „Medakma“ Reabilitacijos ir grožio centras 
13) Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

VšĮ Šilutės ligoninė – vienintelė Pamario krašto gydymo įstaiga, teikianti antrinio ir pirminio lygio 
asmens sveikatos priežiūros paslaugas.  Įstaigos vizija – moderni antro lygio daugiaprofilinė gydymo įstaiga, 
nuolat siekianti sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir optimalių sąlygų pacientams ir įstaigos 
darbuotojams. Ligoninės misija – teikti pacientams saugias, mokslu pagrįstas, kokybiškas, atitinkančias 
pacientų poreikius ir lūkesčius sveikatos priežiūros paslaugas, naudojantis turimais ištekliais, atsižvelgiant į 
steigėjo ir paslaugų užsakovo reikalavimus; užtikrinti pacientų privačios informacijos saugumą, žmogiškąją 
pagarbą ir orumą; siekti, kad įstaigos darbuotojai gautų orų atlyginimą už darbą; aktyviai dalyvauti 
visuomenės ir asmens sveikatos stiprinime; prisiimti pilną atsakomybę už įstaigos teikiamas sveikatos 
priežiūros paslaugas. 

Lentelė nr. 31. Šilutės ligoninėje gydytų pacientų, atliktų operacijų ir darbuotojų skaičius 2016-2019 m. 
 2016 2017 2018 2019 

Gydytų pacientų skaičius 6695 5825 5810 5513 

Atliktų operacijų skaičius 2410 2060 2218 1957 
Darbuotojai 383 366 354 342 

Šaltinis: VšĮ Šilutės ligoninė, 2020 m. 

Šilutės ligoninėje gydytų pacientų skaičius 2016-2019 m. laikotarpiu sumažėjo 17,7 proc. (1182 
pacientais). Atliktų operacijų skaičius taip pat sumažėjo 18,8 proc. Viena iš mažėjimo priežasčių  yra tai, kad 
nuo 2017 liepos 1 d. įstaigoje nebeteikiamos akušerijos, nėštumo patologijos paslaugos. Darbuotojų skaičius 
sumažėjo 10,7 proc., viena iš priežasčių yra sumažėjusios darbų apimtys dėl sumažėjusių pacientų skaičiaus.  

Šilutės ligoninės pacientų apsilankymų Konsultacinėje poliklinikoje skaičius 2016-2019 m. kito 
netolygiai, tačiau palyginus 2016 m. ir 2019 m. duomenis, matyti, kad rodiklis sumažėjo 10,3 proc. Skirtinga 

http://www.silutesligonine.lt/
http://silute-sgc.lt/
http://www.purienaklinika.lt/
http://www.silutepsc.lt/
http://www.silutespspc.lt/
http://juknaiciuambulatorija.lt/
http://ambulatorija.istaiga.lt/turinys/apie-mus/lt
http://www.sveksnospspc.lt/
http://www.medicina.lt/imones/Sveikatos-darna-UAB/2118647
http://www.mct.lt/static.php?strid=1029
http://www.medakma.lt/
http://www.silutessveikata.lt/
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situacija fiksuojama pacientų apsilankymo priėmimo-skubios pagalbos skyriuje. Pacientų apsilankymų 
skaičius analizuojamu laikotarpiu tendencingai augo ir pokytis sudarė 21,5 proc. 

Lentelė nr. 32. Šilutės ligoninės pacientų apsilankymų skaičius 2016-2019 m. 
 2016 2017 2018 2019 

Pacientų apsilankymai Konsultacinėje poliklinikoje  79771 82259 75421 71583 

Pacientų apsilankymai Priėmimo-skubios pagalbos skyriuje 16085 15124 17543 19539 
Šaltinis: VšĮ Šilutės ligoninės administracija, 2020 m. 

Didžiausią Šilutės ligoninės komunalinių paslaugų sąnaudų dalį 2015-2017 m. sudarė elektros 

sąnaudos. Nuo 2018 m. didžiausią komunalinių paslaugų sąnaudų sudarė šildymas. VšĮ Šilutės ligoninės 

korpusų energetinė būklė yra prasta. Tai daro įtaką dideliam šilumos energijos suvartojimui.  

Lentelė nr. 33. Šilutės ligoninės veiklos eksploatacinės sąnaudos 2015-2019 m., Eur 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Komunalinių paslaugų ir ryšių: 
     

Šildymas 88074,06 85172,17 81477,83 85064,62 73887,53 

Elektra 98088,65 102270,00 86534,41 75989,05 73376,50 

Ryšiai 8040,05 7506,85 7158,32 6597,62 5885,10 

Vanduo ir kanalizacija 37713,25 35819,49 32734,82 31533,93 26934,11 

Paprastojo remonto ir eksploatavimo: 
     

Šildymo sistemos remontas - - - - 318,35 

Langų keitimas - - - - 7864,07 

Durų remontas 769,56 556,6 - - - 

Skyrių vidaus remonto darbai - - 28616,04 9117,89 11775,78 

Šaltinis: VšĮ Šilutės ligoninės administracija, 2020 m. 

Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą bei statinio techninę prižiūrą atlieka VšĮ Šilutės ligoninės 
darbuotojai. Papildomų išlaidų šildymo ir karšto vandens sistemų bei statinio techninę priežiūrai įstaiga 
nepatiria. 

Šilutės rajono savivaldybės administracija 

Šilutės rajono savivaldybės administracija yra Šilutės rajono savivaldybės įstaiga, atliekanti viešojo 
administravimo funkcijas. Administracijos veiklos tikslai: tinkamai atlikti teisės aktų jai nustatytas funkcijas, 
įgyvendinti teisės aktus, organizuoti ir kontroliuoti savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą bei juos 
įgyvendinti, organizuoti kokybiškų viešųjų paslaugų teikimą, atlikti viešojo administravimo funkcijas, 
efektyviai tenkinti savivaldybės bendruomenės interesus. Šilutės rajono savivaldybės administracijos 
struktūrą 2018 m. sudarė 16 skyrių, 4 poskyriai, 11 seniūnijų. Savivaldybės administracijos struktūroje 2018 
m. buvo patvirtintos 283 pareigybės, iš jų 131 – seniūnijose. Valstybės tarnautojų grupei priskirtos 122 
pareigybės ir 161 darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartis. 2020 m. pradžioje savivaldybės administracijoje 
dirbo 224 darbuotojai. 

Didžiausias Šilutės rajono savivaldybės administracijos komunalinių paslaugų sąnaudas 2015-
2018 m. sudarė šildymas, o 2019 m. – elektra. Šildymo sąnaudos kito netolygiai, tačiau palyginus 2015 m. ir 
2019 m. fiksuojamas 14,6 proc. sumažėjimas. 

Lentelė nr. 34. Šilutės rajono savivaldybės veiklos eksploatacinės sąnaudos 2015-2019 m., Eur 

Sąnaudų pavadinimas 2015 2016 2017 2018 2019 

Pagrindinės veiklos sąnaudos 83564 82073 81233 91738 95941 

DU ir soc. dr. ūkvedžio ir etatai susiję su 
pastato priežiūra (pastato priežiūros 
funkcijoms atlikti) 

18267 17565 18433 19730 19823 

Nusidėvėjimo ir amortizacijos 14304 14309 14309 13548 13548 

Komunalinių paslaugų ir ryšių: 50964 50199 48491 58460 55036 
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Sąnaudų pavadinimas 2015 2016 2017 2018 2019 

Šildymas 20260 18626 19554 21282 17303 

Elektra 22062 21711 18689 18789 19170 

Ryšiai 5935 6734 7185 15156 15663 

Vanduo ir kanalizacija 2707 3128 3063 3233 2900 

Paprastojo remonto ir eksploatavimo:      

Įvairus einamasis remontas - - 11966,9 10630 - 

Kita (virtuvės įrengimas ) - - - - 7534 

Nuomos ir kitų paslaugų - - - - - 

Šaltinis: Šilutės raj. savivaldybės administracija, 2020 m. 

Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros paslaugas VšĮ Šilutės ligoninė 2018-2019 m. teikė UAB 
„Šilutės šilumos tinklai“. Pastato techninę priežiūrą atlieka įstaigos darbuotojai. 

Lentelė nr. 35. Šilutės rajono savivaldybės priežiūros paslaugos 2015-2019 m., Eur 

Išlaidų kategorija Paslaugų teikėjas Išlaidos, Eur 

2015 2016 2017 2018 2019 

Šildymo ir karšto vandens 
sistemų priežiūra 

UAB „Šilutės šilumos 
tinklai“ 

- - - 1003,86 1095,12 

Statinio techninė prižiūra - - - - - - 

Šaltinis: Šilutės raj. savivaldybės administracija, 2020 m. 

Kultūros centrai 

Šilutės rajono savivaldybėje veiklą vykdo 5 kultūros centrai: 

1) Šilutės kultūros ir pramogų centras  
2) Šilutės r. Salos etnokultūros ir informacijos centras 
3) Šilutės r. Senųjų kaimo tradicijų kultūros centras 
4) Šilutės r. Kintų Vydūno kultūros centras 
5) Šilutės r. Žemaičių krašto etnokultūros centras 

Didžioji dauguma nurodytų kultūros įstaigų pastatų būklė yra gera.  

Lentelė nr. 36. Šilutės raj. kultūros įstaigų infrastruktūros duomenys 

Pavadinimas 
Kultūros įstaigos 

pastatymo metai 

Paskutinio 
kapitalinio remonto 

metai 

Paskutinio 
kapitalinio 

remonto lėšos 

Lėšos skirtos 
aplinkai (Eur) (2020 

metų planas) 
Šilutės kultūros ir pramogų 

centras 

1986 2019-2020 2983793,00 - 

Šilutės r. Salos etnokultūros ir 
informacijos centras 

1900 2015 
rekonstravimas 

- - 

Šilutės r. Senųjų kaimo tradicijų 
kultūros centras 

1959 Nėra duomenų - - 

Šilutės r. Kintų Vydūno kultūros 
centras 

1705 2011 1 166327,62 - 

Šilutės r. Žemaičių krašto 
etnokultūros centras 

1988 Nebuvo  - - 

Šaltinis: Šilutės raj. savivaldybės administracija, 2020 m. 

Šilutės rajono savivaldybės administracija, įvertinusi rajono kultūros įstaigų fizinės būklės 
nusidėvėjimą, pastatų atitikimą higienos normoms, šias įstaigas lankančių asmenų skaičių ir atsižvelgdama į 
savivaldybės vadovų ir atsakingų padalinių specialistų pateiktus pasiūlymus nusprendė spręsti Salos 
etnokultūros ir informacijos centro pastato energijos vartojimo efektyvumo problemas. Paminėtina, kad šis 
centras veiklą vykdo nebaigtos statybos pastate. 

http://www.silutekpc.lt/
http://rusne.org/
http://www.bikavenukulturoscentras.lt/
http://www.vydunocentras.lt/
http://www.zemaiciukrastas.lt/
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Salos etnokultūros ir informacijos centras (toliau – Centras) yra Šilutės rajono savivaldybės biudžetinė 
įstaiga. Centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Savivaldybės Taryba. Centras įgyvendina 
pagrindinius tikslus ir uždavinius, savo veikla puoselėja etninę kultūrą, turizmo informacinę, edukacinę 
sklaidą, mėgėjų meną, kuria menines programas, plėtoja švietėjišką, pramoginę veiklą, tenkina 
bendruomenės kultūrinius poreikius ir organizuoja profesionalaus meno sklaidą. 2015 - 2019 m. laikotarpiu 
Centras neturėjo vykdomos veiklos eksploatacinių išlaidų, nes tik 2020 m. rugpjūčio mėnesį buvo persikelta į 
nebaigtą atstatyti pastatą. 

1.2. PASLAUGOS PAKLAUSA 

Prognozuojant ateities perspektyvas, svarbu pažymėti, kad bendrą situaciją ir galimą viešųjų paslaugų 
paklausą ateityje nulemia analizuojamos teritorijos geografinė padėtis, demografinės tendencijos, socialinė 
ir ekonominė aplinka. Atsižvelgiant į tai, toliau IP apžvelgiami pagrindiniai Šilutės rajono savivaldybės 
demografiniai, socialiniai ir ekonominiai rodikliai.  

1.2.1. IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOS 

Ugdymo kokybė priklauso ne tik nuo ugdymo turinio perteikimo, bet ir nuo sąlygų, kuriose ugdomi 
vaikai. Remiantis Šilutės rajono savivaldybės 2020-2022 m. strateginiu veiklos planu4, daugumoje rajono 
švietimo įstaigų reikalavimai ugdymo aplinkai neatitinka higienos normų. Plane nurodoma, kad reikia gerinti 
įstaigų patalpų būklę, keisti susidėvėjusią santechnikos įrangą, modernizuoti apšvietimo sistemą, sutvarkyti 
sporto ir žaidimų aikštynus, atnaujinti baldus ir sporto inventorių. 

Šilutės rajono savivaldybėje vaikų skaičius ikimokyklinio ugdymo įstaigose padidėjo nuo 1400 (2015 
m.) iki 1622 (2019 m.) vaikų  arba 15,9 proc. Tuo pačiu laikotarpiu Lietuvoje vaikų skaičius ikimokyklinio 
ugdymo įstaigose padaugėjo 5,3 proc.   

Lentelė nr. 37. Ikimokyklinio ugdymo auklėtinių skaičius 2015-2019 m. 

Teritorija 2015 2016 2017 2018 2019 Pokytis, proc. 

Šilutės raj. savivaldybėje 1400 1448 1552 1624 1622 +15,9 

Lietuvoje 115574 116814 119336 120855 121717 +5,3 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

Vietų skaičius, tenkantis 100-ui vaikų, lankančių ikimokyklinio ugdymo įstaigas, visoje šalyje 2015-
2019 m. padidėjo 1,9 proc. Šilutės rajono savivaldybėje rodiklis mažėjo 4,5 proc. ir  2019 m. atitiko visos šalies 
rodiklį (106).   

Lentelė nr. 38. Vietų skaičius, tenkantis 100-ui vaikų, lankančių ikimokyklinio ugdymo įstaigas 2015-2019 
m. 

Teritorija 2015 2016 2017  2018 2019 

Šilutės raj. savivaldybėje 111 108 113 109 106 

Lietuvoje 104 106 103 106 106 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

Šilutės rajono savivaldybėje vaikų ikimokykliniame ugdyme dalis, palyginti su atitinkamo amžiaus 
vaikais (1-6 m.), 2015-2019 m. buvo mažesnė nei vidutiniškai Lietuvoje. Analizuojamas rodiklis 2015 m. buvo 
7,7 proc. punkto mažesnis už visos šalies vidurkį, 2019 m. – 7,2 proc. punkto. 

Lentelė nr. 39. Vaikų ikimokykliniame ugdyme dalis, palyginti su atitinkamo amžiaus vaikais (1-6 m.) 
2015-2019 m. 

Teritorija 2015 2016 2017 2018 2019 

Šilutės raj. savivaldybėje 62,0 61,3 64,3 66,6 61,8 

Lietuvoje 69,7 70,7 72,2 74,2 69,0 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

                                                      
4 Patvirtintas Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. T1-922 
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Remiantis „Europa 2020“ strategija, numatyta, kad iki 2020 m. ne mažiau kaip 95 proc. vaikų nuo 4 
metų amžiaus iki privalomo pradinio ugdymo pradžios amžiaus turėtų dalyvauti ikimokykliniame ugdyme. 
Lietuvoje pagal ikimokyklinio ugdymo (toliau – IU) programą ugdomų 4-5 m. amžiaus vaikų dalis 2017 m. 
sudarė 88 proc.5 Taigi, ne tik Lietuvoje, tačiau ypatingai Šilutės rajono savivaldybėje yra būtina plėtoti 
ikimokyklinio ugdymo prieinamumą bei užtikrinti kokybiškas paslaugas. 

1.2.2. BENDROJO UGDYMO ĮSTAIGOS 

Šilutės rajono savivaldybėje bendrojo ugdymo mokyklas 2019-2020 m. m. pradžioje lankė 4495 
mokiniai. Bendrojo ugdymo mokyklas lankančių mokinių skaičius nuo 2015-2016 m. m. sumažėjo -13,6 proc. 
Visoje šalyje bendrojo ugdymo mokyklas lankančių vaikų skaičius sumažėjo ir pokytis sudarė -2,8 proc.  

Lentelė nr. 40. Bendrojo ugdymo mokyklas lankantys vaikai 2015-2016 m. m. – 2019-2020 m. m. 

Teritorija 2015-2016  2016-2017  2017-2018  2018-2019  
2019-
2020 

Pokytis, 
proc. 

Šilutės raj. 
savivaldybė 

5 202 5 047 4 843 4 637 4 495 -13,6 

Lietuvoje 335 202 330 869 326 061 322 344 325 677 -2,8 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

Didžiausias mokinių skaičius Šilutės rajono savivaldybėje 2019-2020 m. m. fiksuojamas Šilutės 
Pamario pagrindinėje mokykloje (812 mokinių). Analizuojamu 2016-2017 m. m. – 2019-2020 m. m. 
laikotarpiu vaikų skaičius šioje mokykloje praktiškai liko nepakitęs. Šilutės Martyno Jankaus pagrindinėje 
mokykloje buvo kiek mažiau mokinių, tačiau šioje mokykloje analizuojamu laikotarpiu mokinių skaičius didėjo 
(nuo 677 iki 752 mokinių).  

Lentelė nr. 41. Šilutės rajono bendrojo ugdymo įstaigas lankantys vaikai pagal įstaigas 2016-2017 – 2019-
2020 m. m. 

 Mokslo metai 
 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Pradinės mokyklos tipo mokykla-darželis     

Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio mokykla-darželis 92 96 91 92 

Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio Šylių 
skyrius6 

17 9 11 13 

Pradinės mokyklos tipo pradinė mokykla     

Šilutės Žibų pradinė mokykla 291 300 284 279 

Šilutės Žibų pradinės mokyklos Grabupių skyrius 31 24 18 9 

Pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla     

Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos Traksėdžių 
progimnazijos skyrius7  

84 71 62 54 

Šilutės r. Pašyšių pagrindinė mokykla 13 9 8 8 

Šilutės r. Vilkyčių pagrindinė mokykla 120 112 109 108 

Šilutės r. Saugų Jurgio Mikšo pagrindinė mokykla 182 164 161 137 

Šilutės r. Katyčių pagrindinė mokykla 138 120 104 94 

Šilutės r. Usėnų pagrindinė mokykla 120 114 107 110 

Šilutės Martyno Jankaus pagrindinė mokykla 677 687 726 752 

Šilutės r. Rusnės pagrindinė mokykla 65 60 55 50 

Šilutės r. Juknaičių pagrindinė mokykla 141 133 129 131 

Šilutės Pamario pagrindinė mokykla 814 815 807 812 

Gimnazijos tipo gimnazija visų amžiaus tarpsnių vaikams 

Šilutės r. Švėkšnos „Saulės“ gimnazija 369 357 334 319 

Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazija 275 261 248 259 

Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazijos Degučių skyrius 19 10 7 8 

Šilutės r. Vainuto gimnazija 223 210 191 187 

                                                      
5 Valstybinio audito ataskaita „Ar išnaudojame ikimokyklinio ugdymo galimybes sėkmingesnei vaikų ateičiai užtikrinti“ , 2018 m. 

rugsėjo 27 d., Nr. VA-2018-P-9-1-7 
6 Uždaryta nuo 2020-2021 m. m. 
7 Uždaryta nuo 2020-2021 m. m. 



Šilutės rajono visuomeninių pastatų energetinio efektyvumo didinimas 

 

31 

 

 Mokslo metai 
 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazijos Gardamo 
progimnazijos skyrius 

65 61 57 29 

Šilutės r. Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos Inkaklių skyrius 20 17 14 - 

Gimnazijos tipo gimnazija     

Šilutės pirmoji gimnazija 425 387 335 315 

Šilutės pirmosios gimnazijos Kintų skyrius 26 24 24 26 

Šilutės Vydūno gimnazija 443 415 390 366 

Gimnazijos tipo suaugusių gimnazija     

Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centras 150 148 134 115 

Šaltinis: www.svis.smm.lt 

1.2.3. VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS, KULTŪROS IR ADMINISTRAVIMO ĮSTAIGOS 

Asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra  

Sveikata yra apibūdinama kaip fizinė, protinė ir socialinė gerovė, ne vien tik fizinės negalios 
nebuvimas. Tai yra svarbiausias žmogaus turtas ir ekonomiškai stiprios valstybės pagrindas. Lietuvos, kaip ir 
daugelio ES šalių, sveikatos politika formuojama vadovaujantis pagrindinėmis Pasaulio sveikatos 
organizacijos (toliau – PSO) ir EK politinių dokumentų nuostatomis, kuriomis yra rūpinamasi žmonių sveikata, 
siekia užtikrinti galimybes visiems žmonėms siekti geresnės gyvenimo kokybės. Viena iš savarankiškųjų Šilutės 
rajono savivaldybės funkcijų yra pirminė asmens8 ir visuomenės sveikatos priežiūra9. Savivaldybių 
vykdomosios institucijos (tarp jų ir Šilutės rajono savivaldybė) taip pat įgyvendina įstatymo deleguotą 
valstybės funkciją – organizuoja antrinę asmens sveikatos priežiūrą10. Tretinę asmens sveikatos priežiūrą 
organizuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. Toliau pateikiami Šilutės raj. sveikatos 
priežiūros rodikliai, kurių tendencijos rodo paslaugos svarbą ir paklausą.  

Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė – pagrindinis rodiklis, reprezentuojantis gyventojų gyvenimo 
gerovę. Vidutinė gyvenimo trukmė Lietuvoje 2019 m. siekė 76,5 metus ir, lyginant su 2015 m., pailgėjo 2,7 
metais. Tuo tarpu Šilutės raj. savivaldybėje vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė buvo mažesnė nei Lietuvos 
vidurkis ir analizuojamu laikotarpiu ji pailgėjo tik 1,3 metais (2015 m. buvo 73,2, 2019 m. – 74,2). Išvengiamo 
mirtingumo rodiklis netiesiogiai parodo sveikatos priežiūros sistemos efektyvumą ir kokybę. Vadovaujantis 
duomenimis apie išvengiamą mirtingumą, galima spręsti apie sveikatos priežiūros ir sveikatos politikos įtaką 
gyventojų sveikatai bei numatyti naujas veiksmų kryptis.  Šilutės rajone 2019 m. buvo galima išvengti 35,3 
proc. visų mirčių, ir šis rodiklis buvo prastesnis lyginant su Lietuvos rodikliu. Išvengiamo mirtingumo rodiklis 
2015–2019 m. šalyje sumažėjo 7,8 proc. p., kai tuo tarpu Šilutės rajone rodiklis sumažėjo vos 0,9 proc. p.  

Lentelė nr. 42. Šilutės raj. sveikatos priežiūros rodikliai 
Kriterijus 2015 2016 2017 2018 2019 Pokytis 

Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė       

Šilutės raj. sav. 73,2 72,4 75,1 74,6 74,2 +1,3 

Lietuva 74,5 74,9 75,7 76,0 76,5 +2,7 

Išvengiamas mirtingumas (proc.)       

Šilutės raj. sav. 35,3 34,4 32,3 34,3 35,0 -0,9 

Lietuva 34,4 33,7 31,3 30,5 31,7 -7,8 

Darbingo amžiaus asmenų, pirmą kartą pripažintų 
neįgaliais, skaičius 10 000 gyv. 

      

Šilutės raj. sav. 126,3 94,8 101,0 90,9 89,0 -29,6 

Lietuva 68,9 65,8 68,3 67,1 61,6 -10,5 

Šaltinis: Higienos institutas 

                                                      
8 Pagal Valstybinę ligonių kasą prie Sveikatos apsaugos ministerijos, pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra apima šeimos gydytojo (arba 

vidaus ligų gydytojo, vaikų ligų gydytojo, akušerio ginekologo ir chirurgo kartu) komandos teikiamas paslaugas, pirminę ambulatorinę odontologinę 

asmens sveikatos priežiūrą ir pirminę ambulatorinę psichikos sveikatos priežiūrą. 
9 Pagal Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymą, visuomenės sveikatos priežiūra – organizacinių, teisinių, ekonominių, 

techninių, socialinių bei medicinos priemonių, padedančių įgyvendinti ligų ir traumų profilaktiką, išsaugoti visuomenės sveikatą bei ją stiprinti, visuma. 
10 Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos ministro įsakymą „Dėl ambulatorinių specializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų 
patvirtinimo“ – tai paslaugos, suteiktos pagal gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją. 
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Šilutės rajono savivaldybėje apsilankymų pas gydytojus skaičius (tenkantis vienam gyventojui) 2015-
2019 m. didėjo. Pokytis siekė +22,4 proc. Šeimos gydytojų skaičius (tenkantis 10 000 gyv.) taip pat kasmet 
didėjo. Pastebėtina, kad apsilankymų pas gydytojus skaičius (tenkantis vienam gyventojui) ir šeimos gydytojų 
skaičius (tenkantis 10 000 gyv.) 2015-2019 m. laikotarpiu buvo didesnis nei vidutiniškai Lietuvoje. 

Lentelė nr. 43. Šilutės raj. apsilankymų pas gydytojų skaičius (tenkantis vienam gyventojui) ir šeimos 
gydytojų skaičius (tenkantis 10 000 gyv.) 2015-2019 m. 

Kriterijus 2015 2016 2017 2018 2019 Pokytis, 
proc. 

Apsilankymų pas gydytojus skaičius, tenkantis 
vienam gyventojui 

      

Šilutės raj. sav.  8,6 8,7 9,5 9,8 10,5 +22,4 

Lietuva 8,3 8,5 9,1 9,1 9,5 +14,3 

Šeimos gydytojų skaičius 10 000 gyv.       

Šilutės raj. sav. 8,0 8,9 8,9 9,3 9,5 +19,3 

Lietuva 7,1 7,3 7,7 7,2 7,2 +1,7 

Šaltinis: Higienos institutas 

Kultūros centrai 

Savivaldybės tarybos patvirtintoje strategijoje yra pabrėžiama, kad kultūra yra susijusi su 
svarbiausiais Šilutės rajono raidos prioritetais – verslu, bendruomeniškumo ugdymu, kultūrinio turizmo 
propagavimu, žinių visuomenės plėtra, darniu švietimo, socialinės integracijos vystymu. Šilutės rajono 
savivaldybėje 2015-2019 m. kultūros centruose kasmet lankėsi vis didesnis dalyvių skaičius. Analizuojamu 
laikotarpiu dalyvių skaičius kultūros centruose augo 17,1 proc., kai tuo tarpu Lietuvos rodiklis mažėjo 6,2 
proc.  

Lentelė nr. 44. Kultūros centrų dalyvių ir kultūros renginių dalyvių ir lankytojų skaičius (asm.) 2015-2019 
m. 

Kriterijus 2015 2016 2017 2018 2019 Pokytis, 
proc. 

Kultūros centrų dalyvių skaičius       

Šilutės raj. sav. 821 933 964 988 961 +17,1 

Lietuva 56138 53106 52956 52819 52671 -6,2 

Kultūros renginių dalyvių ir lankytojų skaičius 84931 100601 88342 73327 73680 -13,3 

Šaltinis: Lietuvos Statistikos departamentas ir Lietuvos nacionalinis kultūros centras 

Lentelė nr. 45. Meno mėgėjų kolektyvų skaičius (vnt.) 2015-2019 m.  
2015 2016 2017 2018 2019 Pokytis, proc. 

Šilutės raj. savivaldybė 48 59 55 57 53 +10,42 

Lietuva 3877 3863 3841 3798 3757 -3,10 

Šaltinis: Lietuvos Statistikos departamentas 

Šilutės rajono savivaldybė taip pat išsiskyrė meno mėgėjų kolektyvų skaičiaus augimu. 2015 m. meno 
mėgėjų kolektyvų skaičius buvo 48, tuo tarpu 2019 m. šis skaičius išaugo iki 53. Todėl augimo intensyvumas 
buvo 10,4 proc., tuo tarpu Lietuvoje meno mėgėjų kolektyvų skaičius mažėjo 3,10 proc. 

Šilutės rajono savivaldybės administracija 

Šilutės rajono savivaldybės administracija siekia užtikrinti sklandų organizacijos darbą. Darbų apimtys 
analizuojant skirtingas paslaugas kasmet kinta. 
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Lentelė nr. 46. Šilutės rajono savivaldybės administracijos dalies teikiamų paslaugų apimtys 2016-2018 
m. 

Paslauga 2016 m. 2017 m. 2018 m. 

Kanceliarijos „Vieno langelio“ darbuotojų priimtų ir užregistruotų 
piliečių prašymų skaičius per metus 

3904 4287 4067 

Išnagrinėta asmenų prašymų išduoti juridinius faktus 
patvirtinančius dokumentus skaičius 

824 989 872 

Išduotų juridinius faktus patvirtinančių dokumentų skaičius 786 872 851 
Šaltinis: Šilutės raj. sav. administracijos direktoriaus ataskaitos 2016-2018 m. 

1.2.4. SOCIALINĖ EKONOMINĖ SITUACIJA PAKLAUSAI ĮVERTINTI 

Siekiant įvertinti investiciniame projekte nagrinėjamų įstaigų veiklos efektyvumo didinimo paklausos 
ateities prognozes, būtina įvertinti socialines – ekonomines Šilutės rajono savivaldybės vystymosi bei plėtros 
tendencijas. 

Šilutės  rajono savivaldybė yra Klaipėdos regione, viename iš intensyviausiai besiplėtojančių šalies 
regionų. Klaipėdos regiono ekonomikos specifinius bruožus daugiausia lemia Klaipėdos uostas, kuris yra 
vienintelis labiausiai į šiaurę nutolęs ir visus metus neužšąlantis rytinėje Baltijos jūros dalyje. Šilutės rajono 
savivaldybė pagal turizmo išteklių ir statuso rodiklius priskiriama prie vienų iš geriausiai vertinamų šalies 
savivaldybių.  

Demografinė būklė 

Demografinė būklė yra vienas iš rodiklių, padedančių numatyti analizuojamų įstaigų apkrovą ir jų 
poreikį. Šilutės r. savivaldybė yra viena iš penkiolikos didžiausių Lietuvos savivaldybių. Lietuvos statistikos 
departamento duomenimis, 2020 m. pradžioje Šilutės rajono savivaldybėje gyveno 37641 gyventojas. Per 
penkerius metus Šilutės rajone gyventojų skaičius sumažėjo apie 8,4 proc. Gyventojų skaičiaus mažėjimo 
rodiklis yra didesnis nei šalyje (-3,27 proc.) ir Klaipėdos apskrityje (-1,44 proc.).  

Lentelė nr. 47. Gyventojų skaičius 2016-2020 metų pradžioje, asmenys 

  2016 2017 2018 2019 2020 Pokytis, proc. 

Lietuvos Respublika 2888558 2847904 2808901 2794184 2794090 -3,27 

Klaipėdos apskritis 324618 320507 317252 317722 319958 -1,44 

Šilutės r. sav. 41093 39902 38749 38204 37641 -8,40 
Šaltinis: Lietuvos Statistikos departamentas 

Gyventojų skaičiaus mažėjimą tiek šalyje, tiek Šilutės rajono savivaldybėje lemia senstančios 
visuomenės tendencijos bei gyventojų neigiamas neto migracijos rodiklis. Šilutės rajono savivaldybės 2020 
m. demografinės senatvės koeficientas siekė 127 (2016 m. – 120), Klaipėdos apskrities – 119, Lietuvos 
Respublikos – 132.  

Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2019 m. Šilutės rajono savivaldybės neto 
migracijos rodiklis sudarė -372 (2018 m. - -539, 2017 m. - -987, 2016 m. - -998, 2015 m. - -669). Emigrantų 
skaičius 2015-2019 m. išliko pakankamai didelis, tačiau nuo 2016 m. fiksuojama mažėjimo tendencija: 2016 
m. – 2165, 2017 m. – 2106, 2018 m. – 1791, 2019 m. – 1742. Su migracijos procesais yra susijęs darbo jėgos 
pasiūlos mažėjimas ir gyventojų struktūros pokyčiai, kadangi daugiausiai emigruoja darbingo amžiaus 
ekonomiškai aktyvūs gyventojai. Tai mažina savivaldybės investicinį patrauklumą. 

Šilutės rajono savivaldybėje 2015-2019 m. vidutiniškai gimdavo 432 vaikai (mažiausiai – 378 (2019 
m.), daugiausiai – 549 (2015 m.)). Tačiau natūrali gyventojų kaita 2015-2019 m. laikotarpiu buvo neigiama 
(2016 m. buvo didžiausia ir siekė -193, mažiausia 2015 m. – -52). Mirtingumui viršijant gimstamumo rodiklius, 
gresia demografinės pusiausvyros praradimas, sukelsiantis negrįžtamas socialines, ekonomines pasekmes – 
vietos ekonominio aktyvumo mažėjimą, darbo rinkos stagnaciją. 

Iš pateiktos informacijos matyti, kad Šilutės rajono savivaldybė sparčiai praranda demografinį 
potencialą, o tai daro neigiamą įtaką verslo, paslaugų sektoriaus plėtros galimybių mažėjimui. Mažiau 
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palankios ekonominio vystymosi prielaidos sukelia ženklias užimtumo problemas, lemia mažą vietinį 
ekonominį aktyvumą. Augančioje, klestinčioje ekonomikoje gyventojų kiekis didėja, nes žmonės renkasi 
palankesnes sąlygas gyvenimui ir darbui. Taigi gyventojų skaičiaus pokytis yra tiesiogiai susijęs su savivaldybės 
kuriamomis ekonominėmis, socialinėmis ir kitomis gerovės sąlygomis11.  

Darbo rinka 

Šilutės rajono savivaldybėje 2018 m. vidutinis darbo užmokestis (bruto) buvo 746,7 Eur, t. y. 23,8 
proc. mažesnis už vidutinį darbo užmokestį šalyje (924,1 Eur.). Šilutės rajono savivaldybėje vidutinis darbo 
užmokestis 2015-2018 m. išaugo 31,7 proc. Tuo tarpu Lietuvoje buvo fiksuojamas 29,4 proc. darbo 
užmokesčio augimas, Klaipėdos apskrityje – 27,8 proc. Atkreiptinas dėmesys, kad vidutinio darbo užmokesčio 
(bruto) lyginimas atliekamas 2015-2018 m., kadangi 2019 m. keitėsi mokestinė sistema šalyje, todėl 2019 m. 
įtraukimas į lyginimą nėra tikslingas. 

Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Šilutės rajono savivaldybėje 2019 m. 
siekė 8,9 proc., kai Lietuvoje šis rodiklis buvo 8,4, o Klaipėdos apskrityje – 6,5. Šilutės rajono savivaldybės 
registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis 2019 m. buvo pats didžiausias tarp visų Klaipėdos 
apskrities rajono savivaldybių (Klaipėdos raj. sav., Kretingos raj. sav. ir Skuodo raj. sav.).  

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Šilutės rajono savivaldybėje 2020 m. pradžioje veikė 
1045 ūkio subjektai. Lyginant su 2016 m. pradžia Šilutės rajono savivaldybėje veikiančių ūkio subjektų skaičius 
padidėjo 11,4 proc. (nuo 938 ūkio subjektų iki 1045 ūkio subjektų). Tuo tarpu Klaipėdos apskrityje šis rodiklis 
padidėjo 8,8 proc., šalyje – 8,3 proc. 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Šilutės rajono savivaldybėje 2020 m. pradžioje buvo 
įregistruoti 2064 ūkio subjektai ir lyginant su 2016 m. pradžia įregistruotų ūkio subjektų skaičius padidėjo 4,3 
proc. Klaipėdos regione šis rodiklis padidėjo 1,9 proc., šalyje – 6,7 proc.  

Lentelė nr. 48. Ūkio subjektų skaičius 2016 m. ir 2020 m. pradžioje 

Teritorija 2016 m.  2020 m.  Pokytis, proc. 

VEIKIANTYS ŪKIO SUBJEKTAI 

Lietuvos Respublika 99 200 107 444 +8,3 

Klaipėdos apskritis 11 141 12 119 +8,8 

Šilutės r. sav. 938 1 045 +11,4 

ĮREGISTRUOTI ŪKIO SUBJEKTAI 

Lietuvos Respublika 225 544 240 719 +6,7 

Klaipėdos apskritis 24 742 25 219 +1,9 

Šilutės r. sav. 1 979 2 064 +4,3 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

Apibendrinant galima teigti, kad palanki sveiktos priežiūros, kultūros paslaugų, ugdymosi aplinka ir 
darbo sąlygos yra vieni pagrindinių aspektų apsprendžiančių gyvenamosios vietos pasirinkimą. Todėl minėtų 
viešųjų paslaugų kokybės gerinimas yra vienas svarbiausių uždavinių, siekiant sumažinti emigracijos srautus 
iš gyvenamosios vietovės bei pritraukti gyventojus į Šilutės rajono savivaldybę. 

PROGNOZĖS 

Siekiant įvertinti analizuojamų viešųjų paslaugų paklausos ateities prognozes, pasirinkti keli veiksniai: 

o 0-15 metų amžiaus vaikų skaičius Šilutės rajono savivaldybėje, kuris daro didžiausią įtaką švietimo 
paklausos prognozei; 

o gyventojų skaičius, kuris daro įtaką likusioms (sveikatos, kultūros ir viešojo administravimo 
paslaugų) paklausos prognozėms.  

Vadovaujantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2016-2020 m. deklaruotų 0-15 m. 
vaikų skaičius Šilutės rajono savivaldybėje sumažėjo 474, vadinasi vidutinis metinis šios amžiaus grupės 
gyventojų skaičiaus mažėjimo tempas yra apie 95 vaikus/metus. Atsižvelgiant į esamas 0-15 m. amžiaus 

                                                      
11 Lietuvos savivaldybių indeksas 2016 m., Lietuvos laisvosios rinkos institutas 
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gyventojų kaitos tendencijas, formuluojami trys – 0-15 m. amžiaus gyventojų ir viešųjų paslaugų vartotojų 
(vartotojais laikomi Šilutės rajono 0-15 m. amžiaus gyventojai) paklausos prognozės iki 2046 m. (atsižvelgiant 
į ataskaitinį projekto laikotarpį – 25 metų) scenarijai: 

1) Pesimistinis – 0-15 m. amžiaus gyventojų skaičius mažės kasmet dvigubai didesniais tempais nei 
mažėjo 2016-2020 m. laikotarpiu (apie -189,6 gyventojai per metus); 

2) Labiausiai tikėtinas – 0-15 m. amžiaus gyventojų skaičiaus kaitos tempai kasmet išliks, kaip 2016-
2020 m. laikotarpiu (-94,8 gyventojai per metus); 

3) Optimistinis – 0-15 m. amžiaus gyventojų skaičius išliks nekintantis, toks pat kaip ir 2020 m. (0 
gyventojų skaičiaus kaita per metus). 

 

Pav. nr.  1. Paslaugos paklausos prognozė (0-15 m. vaikų skaičius), asmenys 
Šaltinis: sudaryta autoriaus 

Taip pat siekiant įvertinti analizuojamų viešųjų paslaugų paklausos ateities prognozes, pasirinktas 
veiksnys – gyventojų skaičius, kuris daro įtaką likusioms (sveikatos, kultūros ir viešojo administravimo 
paslaugų) paklausos prognozėms. Vadovaujantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2016-2020 
m. deklaruotų nuolatinių gyventojų skaičius Šilutės rajono savivaldybėje sumažėjo 3452, vadinasi vidutinis 
metinis gyventojų skaičiaus mažėjimo tempas yra apie 690 gyventojų/metus. Atsižvelgiant į esamas 
gyventojų kaitos tendencijas, formuluojami trys gyventojų ir viešųjų paslaugų vartotojų (vartotojais laikomi 
Šilutės rajono nuolatiniai gyventojai) paklausos prognozės iki 2046 m. (atsižvelgiant į ataskaitinį projekto 
laikotarpį – 25 metų) scenarijai: 

1) Pesimistinis – gyventojų skaičius mažės kasmet dvigubai didesniais tempais nei mažėjo 2016-2020 
m. laikotarpiu (apie -1380,8 gyventojai per metus).  

2) Labiausiai tikėtinas – gyventojų skaičiaus kaitos tempai kasmet išliks, kaip 2016-2020 m. laikotarpiu 
(-690,4 gyventojai per metus); 

3) Optimistinis – gyventojų skaičius išliks nekintantis, toks pat kaip ir 2020 m. (0 gyventojų skaičiaus 
kaita per metus).  

Tikėtina, kad abejais prognozavimo atvejais, pasireikš labiausiai tikėtinas scenarijus, nes esminę įtaką 
jam daro šie veiksniai: 

 neigiama natūrali gyventojų kaita; 

 neigiama neto migracija. 
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Pav. nr.  2. Paslaugos paklausos prognozė (nuolatiniai gyventojai), asmenys 
Šaltinis: sudaryta autoriaus 

Taigi ilgalaikiu laikotarpiu kokybiškos, higienos normas atitinkančios viešąsias paslaugas teikiančios 
įstaigos ir jų infrastruktūra Šilutės rajono savivaldybėje išliks paklausi. 

Nors Šilutės rajono savivaldybėje dideli emigracijos srautai bei mažas gimstamumas, tačiau būtina ir 
toliau plėtoti savivaldybės socialinę ekonominę aplinką, kuri sudarytų sąlygas vietos gyventojams kurti 
šeimas, užtikrintų kokybiško švietimo prieinamumą ir lygias galimybes, kur būtų galima vystyti individualias 
kompetencijas, plėtoti saviraišką, dalyvauti kultūrinėse ir kūrybinėse iniciatyvose, gauti kokybiškas sveikatos 
paslaugas. Dėl augančio viešųjų paslaugų poreikio Savivaldybė turės užtikrinti ne tik esamų teikiamų viešųjų 
paslaugų tinkamą kokybę, bet ir papildomai investuoti į esamos infrastruktūros plėtrą.  
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1.3. TEISINĖ APLINKA 

Atitiktis Lietuvos įstatymams  

Šilutės rajono savivaldybė ir jai pavaldžios įstaigos įgyvendina su viešąją švietimo, visuomenės 
sveikatos priežiūros, kultūros, viešojo administravimo paslaugų veikla susijusias ir LR Vietos savivaldos 
įstatymų reglamentuojamas funkcijas.  

Šilutės rajono savivaldybė ir jai pavaldžios įstaigos įgyvendina šias su viešąją švietimo veikla susijusias 

ir LR Vietos savivaldos įstatymų reglamentuojamas funkcijas: 
o biudžetinių įstaigų steigimas ir išlaikymas, savivaldybės viešųjų įstaigų, savivaldybės įmonių ir kitų 

savivaldybės juridinių asmenų steigimas (6 str. 4 p.); 
o savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo 

programas užtikrinimas (6 str. 5 p.); 
o švietimo pagalbos teikimo mokiniui, mokytojui, šeimai, mokyklai, vaiko minimaliosios priežiūros 

priemonių vykdymo organizavimas ir koordinavimas (6 str. 6 p.); 
o bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių, gyvenančių kaimo gyvenamosiose vietovėse, neatlygintino 

pavėžėjimo į mokyklas ir į namus organizavimas (6 str. 7 p.); 
o priešmokyklinio ugdymo, bendrojo lavinimo, profesinio mokymo ir profesinio orientavimo 

organizavimas, savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo 
švietimo programas užtikrinimas, mokyklų (klasių), vykdančių bendrojo lavinimo programas ir skirtų 
šalies mokiniams, turintiems išskirtinių gabumų ar specialiųjų poreikių, išlaikymas (7 str. 7 p.). 

o gyventojų bendrosios kultūros ugdymas ir etnokultūros puoselėjimas (dalyvavimas kultūros plėtros 
projektuose, muziejų, teatrų, kultūros centrų ir kitų kultūros įstaigų steigimas, reorganizavimas, 
pertvarkymas, likvidavimas ir jų veiklos priežiūra, savivaldybių viešųjų bibliotekų steigimas, 
reorganizavimas, pertvarkymas ir jų veiklos priežiūra) (6 str. 13 p.);  

o pirminė asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra (įstaigų steigimas, reorganizavimas, likvidavimas, 
išlaikymas), išskyrus visuomenės sveikatos priežiūrą savivaldybės teritorijoje esančiose 
ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose ugdomų 
mokinių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, 
visuomenės sveikatos stiprinimą ir visuomenės sveikatos stebėseną (6 str. 17 p.); 

o savivaldybių sveikatinimo priemonių planavimas ir įgyvendinimas; parama savivaldybės gyventojų 
sveikatos priežiūrai (6 str. 18 p.); 

o antrinės ir tretinės sveikatos priežiūros organizavimas įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka (7 str. 
34 p.). 

Vykdydama šias funkcijas Šilutės rajono savivaldybė privalo užtikrinti švietimo programų 
įgyvendinimą, dalinį ugdymo įstaigų finansavimą ir plėtrą bei tai, kad ugdymo sąlygos visiems rajono 
gyventojams būtų prieinamos kaip įmanoma arčiau jų gyvenamosios vietos. Taip pat Šilutės rajono 
savivaldybė privalo užtikrinti kokybišką, savalaikę, gyventojų poreikius atitinkančią kultūros ir sveikatos 
įstaigų infrastruktūros objektų plėtrą. 

Atitiktis strateginio planavimo dokumentams 

Įgyvendindama LR Vietos savivaldos jai paskirtas savarankiškąsias ir valstybės perduotas funkcijas, 
Šilutės rajono savivaldybė planuoja savo trumpalaikę ir ilgalaikę veiklą. Šiuo metu savivaldybė įgyvendina 
Šilutės rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano bei Šilutės rajono savivaldybės 2015-
2024 metų strateginio plėtros plano ilgalaikius tikslus, uždavinius ir sprendinius, kurie turi užtikrinti rajono 
socialinius, ekonominius, technologinius, aplinkosauginius, inžinerinius ir kitus poreikius.  

Projektas atitinka ir įgyvendina Šilutės rajono savivaldybės 2015-2024 metų strateginio plėtros plano 
(patvirtinto Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. T1-922) 4 Prioriteto 
„Švietimo, sveikatos ir socialinio sektoriaus plėtojimas“ 4.1. Tikslo „Plėtoti šiuolaikišką, modernią švietimo 
sistemą, užtikrinant ugdymo kokybę ir užimtumą“ 4.1.1. Uždavinio „Modernizuoti švietimo paslaugas 
teikiančias įstaigas“ 4.1.1.2. Priemonę „Švietimo įstaigų modernizavimo programos parengimas ir 
įgyvendinimas“; taip pat 4.2. Tikslo „Užtikrinti sveiką viešąją ir gyvenamąją aplinką ir teikti kokybiškas 
visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros paslaugas“ 4.2.2. Uždavinio „Modernizuoti sveikatos paslaugas 
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teikiančias įstaigas“ 4.2.2.2. Priemonę „Pastato adresu Rusnės g., 1, Šilutėje, modernizavimas, didinant 
energetinį efektyvumą“; taip pat 4.4. Tikslo „Stiprinti kultūrinį potencialą, integruojant į rajono 
bendruomenės gyvenseną“ 4.4.2. Uždavinio „Modernizuoti kultūros paslaugas teikiančias įstaigas“ 4.4.2.2. 
Priemonę „Viešiesiems poreikiams patalpų (Neringos g. 2, Rusnė) pritaikymas Salos etnokultūros ir 
informacijos centro kultūros ir turizmo paslaugų plėtrai bei bendruomenės poreikiams“. 

Projektas atitinka ir įgyvendina Šilutės rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano 
(patvirtinto Šilutės rajono savivaldybės taryboje 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T1-194 ir patikslinto 
Šilutės rajono savivaldybės taryboje 2020 metų gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T1-529) programos „Investicijų 
pritraukimo ir verslo vystymo programa“ tikslo „Gerinti infrastruktūrą darnoje su gamtine aplinka“ uždavinio 
„Užtikrinti kuo didesnį parengtų ir įgyvendinamų projektų skaičių“ priemonę „Šilutės rajono švietimo, 
ugdymo ir kultūros pastatų modernizavimas, pasinaudojant Europos energetinio efektyvumo fondo technine 
pagalba“ (08.01.01.101.) 

Šilutės rajono savivaldybės taryba 2016 m. kovo 31 d. patvirtino Šilutės rajono savivaldybės bendrojo 
ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 m. bendrąjį planą (sprendimu Nr. T1-302 „Dėl Šilutės rajono 
savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“). 
Bendrasis planas reglamentuoja Šilutės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų vykdomų švietimo 
programų koordinavimą, jų prieinamumo ir įvairovės kaitą, mokyklų steigimo, reorganizavimo, vidaus 
struktūros pertvarkymo kryptis, terminus ir vykdymą.  

Visi Šilutės rajono savivaldybės strateginiai planavimo dokumentai yra suderinti tarpusavyje ir 
daugeliu atveju atitinka Lietuvos, kaip valstybės, strateginius plėtros tikslus ir uždavinius.  

Projektas taip pat atitinka LR Švietimo ir mokslo ministerijos 2019-2021 metų strateginio veiklos 
plano 11 strateginio tikslo „Paversti Lietuvos švietimą veiklios, solidarios ir besimokančios visuomenės tvariu 
pagrindu“ bei šį tikslą įgyvendinančios programos „Valstybės švietimo strategijos įgyvendinimas“ (kodas 11-
01) 3 tikslo „Įtraukti vaikus mokytis ir išskleisti individualius gebėjimus“ 1 uždavinio „Išplėtoti įtraukaus 
švietimo aplinkos įvairovę“ 11-01-03-01-06 priemonę „Modernizuoti mokyklų pastatus, erdves, priemones ir 
transportą“.  

Projektas atitinka LR Kultūros ministro valdymo sričių 2020–2022 m. strateginio veiklos plano 2 
strateginio tikslo „Siekti efektyvaus valdymo kultūros sektoriuje, gerinti sąlygas kultūros plėtrai“ bei šį tikslą 
įgyvendinančios programos „Kultūros valdymas, procesų stebėsena, infrastruktūros modernizavimas“ (kodas 
02-07) 01 tikslo „Gerinti kultūros valdymą, įtvirtinant kultūros vaidmenį valstybės politikoje bei užtikrinant 
sąlygas tvaraus finansinio modelio įgyvendinimui“ 01-02 uždavinio „Užtikrinti kultūros paslaugų 
infrastruktūros modernizavimą“ 01-02-02 priemonę „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“.  

Investicijų projekto įgyvendinimas sukurs ne tik naudą Šilutės rajono gyventojams, tačiau kartu 
tiesiogiai prisidės prie šių nacionalinės reikšmės dokumentų: 

 Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos12 tikslo energijos vartojimo efektyvumo 
didinimo srityje – užtikrinti, kad iki 2030 metų pirminės ir galutinės energijos intensyvumas būtų 1,5 
karto mažesnis negu 2017 metais, o iki 2050 metų – apie 2,4 karto mažesnis negu 2017 metais. 

 Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano 2021–2030 m., kuriuo planuojami energijos 
sutaupymai gyvenamuose ir viešuosiuose pastatuose siekia 27,27 TWh.  

Pastatų modernizavimu keliami standartai 

Statybos įstatymas, priimtas LR Seimo 1996 m.  kovo 19 d. Nr. I-1240, apibrėžia, kad statybos darbai, 
kuriais atkuriamos ar pagerinamos pastato ir (ar) jo inžinerinių sistemų fizinės ir energinės savybės ir (ar) 
kuriais užtikrinamas iš atsinaujinančių energijos šaltinių gaunamos energijos naudojimas, yra pastato 
atnaujinimo (modernizavimo) darbai.  

Remiantis LR aplinkos ministro patvirtintu techniniu reglamentu STR 2.01.02:2016  modernizuojami 
pastatai (jų dalys), kai modernizavimo, kuriuo atkuriamos ar pagerinamos pastato atitvarų ir (ar) jo inžinerinių 

                                                      
12 Patvirtintos 2018 m. birželio 21 d. LR Seimo nutarimu Nr. XIII-1288 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimo 
nr. XI-2133 „Dėl nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“ pakeitimo 
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sistemų fizinės ir energinės savybės, kaina viršija daugiau kaip 25 procentus pastato vertės, neįskaitant žemės 
sklypo, ant kurio stovi pastatas, vertės, turi atitikti šį minimalų reikalavimą:  

 pastatai, kuriems leidimas modernizuoti pastatą (jo dalį) ar rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo 
pritarimas statinio projektui išduotas po 2014 m. sausio 1 d., kai statybą leidžiantys dokumentai 
neprivalomi, – statybos darbai pradėti po 2014 m. sausio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne 
žemesnė kaip C, bet ne žemesnė negu pastato energinio naudingumo klasė iki modernizavimo. 

Remiantis LR aplinkos ministro patvirtintu techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017  pastato 
atnaujinimo (modernizavimo) atveju rengiamas investicijų planas (ar investicijų projektas) ir techninis darbo 
projektas.  

Atsižvelgus į galimą Projekto įgyvendinimą VPSP būdu, rekomenduotina su techniniu darbo projektu 
susijusias rizikas perduoti Privačiam subjektui, kadangi Savivaldybė neturi pakankamai patirties suplanuoti, 
suprojektuoti ir įdiegti naujausių energiją taupančių technologijų, kurių efektyvus valdymas užtikrintų 
planuojamą šilumos energijos sutaupymą. Šiuo atveju Privatus partneris pasidalintų savo profesinėmis 
žiniomis, vadybos įgūdžiais, inovatyviu požiūriu, didesniu efektyvumu ir rezultatyvumu modernizuojant 
švietimo, sveikatos priežiūros, kultūros, viešojo administravimo paslaugų įstaigų infrastruktūrą. Taigi veiklų, 
kurias sudaro  projektavimo ir kitos susijusios inžinerinės paslaugos, rizikas dėl efektyvesnio jų valdymo 
rekomenduotinos perduoti Privačiam subjektui. 

Higienos normos 

Šio projekto apimtyje turi būti laikomasi reikalavimų nurodytų Sveikatos apsaugos ministro įsakymais 
patvirtintose higienos normose: 

- HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos 
reikalavimai“; 

- HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos reikalavimai 
saugos reikalavimai; 

- HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“. 
- HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų 

norminės vertės ir matavimo reikalavimai“. 
- HN 47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. 

Įgyvendinant Projektą bus atsižvelgta į reikalavimus apibrėžiančias normas. Tokiu būdu bus 
užtikrintos saugios bei kokybiškos sąlygos organizuoti švietimo, sveikatos priežiūros, kultūros, viešojo 
administravimo paslaugas. 

Teisės į infrastruktūrą 

Įstaigų, analizuojamų šiame investiciniame projekte, pastatai nuosavybės teisėmis priklauso Šilutės 
rajono savivaldybei. Žemės sklypai, kuriose pastatytos įstaigos, priklauso Lietuvos Respublikai arba Šilutės 
rajono savivaldybei, valdomi panaudos arba patikėjimo teisėmis. Detalesnė informacija apie žemės sklypus 
pateikiama toliau esančioje lentelėje.  

Lentelė nr. 49. Projekte analizuojamų įstaigų žemės sklypų informacija 
Įstaiga Adresas Žemės 

sklypo 
unikalus Nr. 

Žemės sklypo naudojimo 
būdas 

Nuosavybės 
teisės 

Valdymo 
būdas 

Šilutės lopšelis-
darželis 
„Ąžuoliukas“ 

Kęstučio g. 5, 
Šilutė 

4400-1807-
4789 

Visuomeninės paskirties Lietuvos 
Respublika 

Panaudos 
sutartis su 

darželiu 

Šilutės lopšelis-
darželis 
„Gintarėlis“ 

Kęstučio g. 14, 
Šilutė 

4400-1965-
3822 

Visuomeninės paskirties Lietuvos 
Respublika 

Panaudos 
sutartis su 

darželiu 

Švėkšnos lopšelis-
darželis 

Sodo g. 3, 
Švėkšnos mstl., 
Šilutės r. sav. 

4400-2050-
1893 

Visuomeninės paskirties Šilutės 
rajono 

savivaldybė 

Patikėjimo 
teisė 

darželiui 
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Įstaiga Adresas Žemės 
sklypo 

unikalus Nr. 

Žemės sklypo naudojimo 
būdas 

Nuosavybės 
teisės 

Valdymo 
būdas 

Usėnų pagrindinė 
mokykla 

Jazminų g. 3, 
Usėnų k., Šilutės 

r. sav. 

4400-1662-
9300 

Visuomeninės paskirties Lietuvos 
Respublika 

Panaudos 
sutartis su 
mokykla 

Vilkyčių pagrindinė 
mokykla 

Veiviržo g. 16, 
Vilkyčių k., 

Šilutės r. sav. 

4400-1662-
8947 

Visuomeninės paskirties Lietuvos 
Respublika 

Panaudos 
sutartis su 
mokykla 

Saugų Jurgio Mikšo 
pagrindinė 
mokykla 

Tilžės g. 16, 
Saugų k., Šilutės 

r. sav. 

4400-1832-
2877 

Visuomeninės paskirties Lietuvos 
Respublika 

Panaudos 
sutartis su 

savivaldybe 

Kintų pagrindinė 
mokykla 

Kuršių g. 19, 
Kintų mstl., 

Šilutės r. sav. 

4400-1653-
1867 

Visuomeninės paskirties Šilutės 
rajono 

savivaldybei 

Patikėjimo 
teisė 

mokyklai 

Šilutės Pamario 
pagrindinė 
mokykla 

Šilutės g. 16, 
Šilutė 

4400-1613-
5809 

Visuomeninės paskirties Lietuvos 
Respublika 

Panaudos 
sutartis su 
mokykla 

Šilutės rajono 
savivaldybės 
administracija 

Dariaus ir Girėno 
g. 1, Šilutė 

4400-1846-
8296 

Visuomeninės paskirties Lietuvos 
Respublika 

Panaudos 
sutartis su 

savivaldybe 

Salos etnokultūros 
ir informacijos 
centras 

Neringos g. 2, 
Rusnė 

4400-0301-
9221 

Visuomeninės paskirties Lietuvos 
Respublika 

Panaudos 
sutartis su 

savivaldybe 

Šilutės ligoninė Rusnės g. 1, 
Šilutė 

8867-0012-
0032 

Visuomeninės paskirties Lietuvos 
Respublika 

Panaudos 
sutartis su 

savivaldybe 

 Šaltinis: Šilutės rajono savivaldybės administracija 

Įgyvendinus Projektą nuosavybės teisė į Projekto objektu esantį turtą nekis – Projekto objektu esantis 
turtas išliks Lietuvos Respublikos arba Šilutes rajono savivaldybės nuosavybe. 

Taigi teisinių apribojimų projekto įgyvendinimui nėra nustatyta. Numatomo įgyvendinti projekto 
darbų apimtis leidžia netrukdomai įgyvendinti projekto veiklas. Dabartinė įstaigų valdymo forma, nuosavybės 
teisės, planuojami reorganizavimo kryptys bei terminai sudaro prielaidas netrukdomai Šilutės rajono 
savivaldybės administracijai inicijuoti ir įgyvendinti projektą. 

Papildomai vertinant galimybę projektą įgyvendinti VPSP būdu svarbu pažymėti, kad pagal Investicijų 
įstatymo 15 straipsnio 4 dalį, VPSP sutarties galiojimo laikotarpiu valdžios subjektas gali perduoti privačiam 
subjektui patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį arba panaudos teise pagal panaudos sutartį valdyti ir 
naudoti Savivaldybės nekilnojamąjį turtą ir kitą turtą, reikiamą VPSP sutartyje nustatytai veiklai vykdyti. 
Privataus partnerio gaunamas pajamas VPSP sutarties galiojimo metu sudarytų Savivaldybės už Privataus 
partnerio teikiamas paslaugas mokamas mokestis. Jokių kitų pajamų Projekto įgyvendinimas negeneruotų, 
todėl Projektui įgyvendinti reikalingą turtą Privačiam partneriui galima perduoti patikėjimo teise ar panaudos 
pagrindais.  

Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo13 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu bei Valstybės ir 
savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, Turto perdavimo 
klausimą sprendžia Savivaldybės taryba.  

1.4. SPRENDŽIAMOS PROBLEMOS IR JŲ ATSIRADIMO PRIEŽASTYS 

Energijos vartojimo efektyvumo didinimas yra prioritetinė Lietuvos energetikos politikos sritis. ES, 
įgyvendindama energijos efektyvumo didinimo politiką, patvirtino daug svarbių politinių dokumentų bei 
direktyvų, nustatančių energijos efektyvumo didinimo tikslus bei priemones jiems įgyvendinti. Energijos 
vartojimo efektyvumas ir ateityje išliks tiek Lietuvos, tiek Europos Sąjungos prioritetu, kur konkrečios 

                                                      
13 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas. Valstybės žinios, 1994-07- 20, Nr. 55-1049. 
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priemonės ir formos bei institucinė sąranga tiesiogiai priklauso nuo vykdomosios valdžios sprendimų. 
Įgyvendinant Europos Sąjungos direktyvų reikalavimus, Lietuvos Respublikos Seimas 2016 m. lapkričio 3 d. 
priėmė Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymą. Neefektyvus ir neracionalus energijos naudojimas 
kelia didelių problemų. Įstaigose šios problemos gali būti veiksmingai sprendžiamos tik kartu su kvalifikuotais 
ir atestuotais audito įmonių specialistais. Energijos sąnaudų ekonomija bei jos vartojimo mažinimas yra 
svarbūs daugeliui šiandieninių įstaigų. Todėl visų rūšių energijos taupymas leidžia įstaigoms sunaudoti daug 
mаžiаu energijos išteklių ir pasiekti aukštesnį efektyvumą.14 

Europos Sąjunga užsibrėžė ilgalaikį tikslą iki 2050 m. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimą 80 – 85 proc. ES energijos strateginiame dokumente15 reikalaujama daugiau dėmesio skirti pastatų 
energijos vartojimo efektyvumui skatinti, nes Europoje pastatų suvartojimo energija siekia net 40 proc. visos 
suvartojamos energijos. Tuo tarpu Direktyvoje 2010/31/ES16 numatyta, jog statomų naujų pastatų nuo 2020 
m. gruodžio 31 d. suvartojama energija turi siekti nulines sąnaudas. Ne išimtis yra ir seni visuomeniniai 
pastatai, kuriuos reikia modernizuoti dėl jų nusidėvėjimo ir neefektyvaus energijos vartojimo. Seni pastatai 
naudoja daug išteklių, yra brangūs išlaikyti ir eksploatuoti. Pastebėtina, kad didžioji dalis viešųjų pastatų, kurie 
nuosavybės teise priklauso valstybei ir savivaldybėms, neatitinka dabar galiojančių pastatams keliamų 
energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų, jiems šildyti per metus vidutiniškai suvartojama apie 2 300 GWh 
šilumos energijos. Tokie pastatai priskiriami D, E, F ir G pastato energinio naudingumo klasėms, o šilumos 
energijos sąnaudos, išreikštos kilovatvalandėmis 1 kv. metrui patalpų naudingojo ploto, juose – nuo 160–610 
kWh/m2 per metus. Dėl menko viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumo ir didelių jų priežiūros ir 
eksploatavimo sąnaudų šiuo metu teikiamų viešųjų paslaugų savikaina atitinkamai didesnė17. 

Šilutės rajono savivaldybėje poreikis modernizuoti švietimo, sveikatos, kultūros ir savivaldybės 
administracijos įstaigas siekiant atitikti pastatams keliamus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus yra 
didelis. Įstaigos susiduria su norminės temperatūros, numatytos HN 21:2017 bei HN 42:2009, palaikymo bei 
didelių pastatų eksploatavimo sąnaudų problema dėl prastos išorinių atitvarų būklės ir jų izoliacinių savybių 
bei neefektyvios šilumos paskirstymo sistemos. Ugdymo įstaigose stogai, išorinės sienos yra neapšiltintos, 
nėra užtikrinama gera vėdinimo sistema – vėdinimas nepakankamas, laikosi drėgmė ir kvapai, taip pat 
kampinėse ir šiaurinėse patalpose yra žemesnė temperatūra. Radiatoriai nėra pakeisti beveik visose ugdymo 
įstaigose, išskyrus Saugų Jurgio Mikšo pagrindinėje mokykloje ir Pamario pagrindinėje mokykloje, kurios tik 
dalis radiatorių yra pakeisti. Šilutės ligoninėje taip pat nėra pakeisti radiatoriai. Savivaldybės administracijos 
pastate radiatoriai yra pakeisti, tačiau jie yra be termostatinių ventilių. Salos etnokultūros ir informacijos 
centras radiatoriai yra dalinai pakeisti, tačiau vidutinė temperatūra pastate siekia vos 15ºC, o kampinėse ir 
viršutinių aukštų patalpose temperatūra žemesnė.  Be to energijos taupymo priemonių trūkumas neprisideda 
prie išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo tikslų pasiekimo. Vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, biudžetinės įstaigos savo vardu negali prisiimti jokių skolinių 
įsipareigojimų pagal įsipareigojamuosius skolos dokumentus, todėl dažnai Šilutės rajono biudžetinės įstaigos 
pastatų nusidėvėjusias konstrukcijas ar inžinerines sistemas remontuoja dalimis,  pvz., apšiltina tik stogą ar 
dalį fasadinės sienos, pakeičia radiatorius ir pan. 

Šilutės rajono savivaldybės administracija, įvertinusi Šilutės rajono įstaigų fizinės būklės 
nusidėvėjimą, pastatų atitikimą higienos normoms, šių įstaigų svarbą aptarnaujant gyventojus, taip pat 
įstaigas lankančius vaikus, sveikatos priežiūros įstaigų reikšmę ir atsižvelgdama į savivaldybės vadovų ir 
atsakingų padalinių specialistų pateiktus pasiūlymus nusprendė spręsti energijos vartojimo efektyvumo 
problemas šiose įstaigose: 

Lentelė nr. 50. Projekte analizuojamų įstaigų adresas ir pastatų energetinio naudingumo klasė 

                                                      
14 Starynina, Jovita. Modernizuojamų visuomeninių pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimas taikant darnius projektavimo 

metodus. VGTU leidykla „Technika “, 2020. 
15 European Commission, Energy roadmap 2050 (COM(2011) 885 final of 15 December 2011) and a foreword by Günther H. Oettinger, 
European Commissioner for Energy. 
16 Directive 2010. Official Journal of the European Union, Directive 2010/31/EU of the European Parliamant and of the Council of 19 
May 2010 on the energy performance of buildings, EPBD2010/31/EU. 
17 Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 26 d. 

nutarimu Nr. 1328 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. lapkričio 18 d. nutarimo Nr. 1209 redakcija) 
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Įstaiga Adresas 
Energetinio 

naudingumo klasė 
(metai)  

Šilutės lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ Kęstučio g. 5, Šilutė F (2020 m.) 

Šilutės lopšelis-darželis „Gintarėlis“ Kęstučio g. 14, Šilutė F (2020 m.) 

Švėkšnos lopšelis-darželis Sodo g. 3, Švėkšnos mstl., Šilutės r. sav. F (2020 m.) 

Usėnų pagrindinė mokykla Jazminų g. 3, Usėnų k., Šilutės r. sav. F (2020 m.) 

Vilkyčių pagrindinė mokykla Veiviržo g. 16, Vilkyčių k., Šilutės r. sav. F (2020 m.) 

Saugų Jurgio Mikšo pagrindinė mokykla Tilžės g. 16, Saugų k., Šilutės r. sav. F (2020 m.) 

Kintų pagrindinė mokykla Kuršių g. 19, Kintų mstl., Šilutės r. sav. F (2020 m.) 

Šilutės Pamario pagrindinė mokykla Šilutės g. 16, Šilutė F (2020 m.) 

Šilutės rajono savivaldybės administracija Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė F (2020 m.) 

Salos etnokultūros ir informacijos centras Neringos g. 2, Rusnė F (2020 m.) 

Šilutės ligoninė Rusnės g. 1, Šilutė 

Korpusas 16D4p 
Korpusas 17M2p 
Korpusas 18L2p 
(2020 m.) 

G 
E 
E  

Sudaryta autorių remiantis energijos vartojimo auditais, 2020 m. 

Faktinės šilumos energijos šildymui sąnaudos, tenkančios 1 kv. m šildomo ploto, 2019 m. Šilutės 
ligoninėje sudarė 135,11 kWh, Salos etnokultūros ir informacijos centre – 78,19 kWh, Šilutės raj. savivaldybės 
administracijoje – 104,66 kWh, Pamario pagrindinėje mokykloje – 214,82 kWh, Kintų pagrindinėje mokykloje 
– 125,88 kWh, Saugų J. Mikšo pagrindinėje mokykloje – 150,77 kWh, Vilkyčių pagrindinėje mokykloje – 135,52 
kWh, Usėnų pagrindinėje mokykloje – 171,35 kWh, Švėkšnos lopšelyje – darželyje – 179,52 kWh, „Gintarėlis“ 
lopšelyje – darželyje – 221,94 kWh ir „Ąžuoliukas“ lopšelyje – darželyje – 191,32 kWh. Suvartota šilumos 
energija šildymui, perskaičiuota norminiam metams 1 kv. m šildomo ploto/kWh, visuose lopšeliuose-
darželiuose viršijo 220 kWh/m2 per metus. Didžiausia suvartota šilumos energija šildymui, perskaičiuota 
norminiam metams 1 kv. m šildomo ploto/kWh, tarp analizuojamų pagrindinių mokyklų fiksuojama Saugų 
Jurgio Mikšo pagrindinėje mokykloje. Detaliai šilumos energijos sąnaudos, perskaičiuotos norminiams 
metams kWh/m² šildomo ploto, pateikiamos toliau esančiame paveiksle. 

 

Pav. nr.  3. Šilumos energijos sąnaudos šildymui, perskaičiuotos norminiams metams kWh/m² šildomo 
ploto 

Sudaryta autorių remiantis energijos vartojimo auditais, 2020 m. 

Būtina paminėti, kad didžioji dalis visuomeninių pastatų, tame tarpe švietimo įstaigos, ligoninės, 
kultūros ar administracijos įstaigos yra statytos sovietmečiu tuo metu naudotos technologijos, medžiagos ir 
inžineriniai sprendimai nebeatitinka šiandien keliamų energijos efektyvumo, statybos techninių ir kitų 
reikalavimų. Šilutės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ statybos metai – 1982 m., Šilutės lopšelio-darželio 
„Gintarėlis“ – 1987 m., Šilutės r. Švėkšnos lopšelio-darželio – 1986 m., Šilutės r. Usėnų pagrindinės mokyklos 
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– 1982 m., Šilutės r. Vilkyčių pagrindinės mokyklos – 1990 m., Šilutės r. Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės 
mokyklos – 1969 m., Šilutės r. Kintų pagrindinės mokyklos – 1969 m., Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos 
– 1981 m., Šilutės raj. savivaldybės pastato – 1983 m., Salos etnokultūros ir informacijos centro pastato – 
1900/1980 m., Šilutės ligoninės pastato – 1977 m.  

Analizuojamose ikimokyklinio ugdymo įstaigose vidutinė faktinė vidaus temperatūra šildymo sezono 
metu apytikriai yra 20ºC, pagrindinėse mokyklose – 17-18ºC, Šilutės rajono savivaldybės administracijoje – 
apie 18ºC, Šilutės ligoninėje – 19ºC, o  Salos etnokultūros ir informacijos centre – vos 15ºC. Detalesnė 
informacija apie patalpų vidaus temperatūrą pateikiama toliau esančioje lentelėje.   

Lentelė nr. 51. Informacija apie įstaigų šildymo sistemų reguliavimą ir šiluminį komfortą 

Įstaiga 
Vidutinė faktinė 

vidaus temp. šildymo 
sezono metu 

Papildoma informacija 

Šilutės lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ Apie 20ºC 
Kampinėse patalpose, praėjimo galerijoje temperatūra 
yra žemesnė 

Šilutės lopšelis-darželis „Gintarėlis“ Apie 20ºC 
Kampinėse patalpose, praėjimo galerijose temperatūra 
žemesnė 

Šilutės r. Švėkšnos lopšelis-darželis Apie 20ºC 
Kampinėse ir šiaurinėse patalpose temperatūra 
žemesnė 

Šilutės r. Usėnų pagrindinė mokykla 
Apie 18ºC 
 

Kampinėse patalpose, sporto ir aktų salėse 
temperatūra žemesnė 
 

Šilutės r. Vilkyčių pagrindinė mokykla 
Apie 17ºC 
 

Patalpose su išorinėmis perdangomis, sporto ir aktų 
salėse temperatūra žemesnė 

Šilutės r. Saugų Jurgio Mikšo pagrindinė 
mokykla 

Apie 18ºC 
 

Kampinėse patalpose, sporto ir aktų salėse 
temperatūra žemesnė 

Šilutės r. Kintų pagrindinė mokykla 
Apie 17ºC 
 

Kampinėse patalpose, sporto salėje temperatūra 
žemesnė 

Šilutės Pamario pagrindinė mokykla Apie 18ºC 
Kampinėse patalpose, sporto salėje temperatūra 
žemesnė 

Šilutės raj. savivaldybės administracija Apie 18ºC 
Kampinėse patalpose ir patalpose su išorinėmis 
perdangomis temperatūra žemesnė 

Salos etnokultūros ir informacijos centras Apie 15ºC 
Kampinėse ir viršutinių aukštų patalpose temperatūra 
žemesnė 

Šilutės ligoninė Apie 19ºC 
Patalpose su išorinėmis perdangomis, temperatūra 
žemesnė 

Sudaryta autorių remiantis energijos vartojimo auditais, 2020 m. 

Žemesnę patalpų temperatūrą sąlygoja bloga išorinių atitvarų būklė ir jų izoliacinės savybės bei 
neefektyvi šilumos paskirstymo sistema. Analizuojamos įstaigos, išskyrus Šilutės ligoninę, siekdamos taupyti 
šildymui tenkančias lėšas, savaitgaliais ar po pagrindinio pamokų/darbo laiko, temperatūrą sumažina. Šilutės 
ligoninės darbo laikas yra nenutrūkstantis, todėl reguliuoti šildymo sistemos, siekiant taupyti lėtas, nėra 
įmanoma. Visgi didžiausią įtaką šilumos suvartojimui darantys faktoriai yra išorės oro temperatūra ir pastato 
energetinė kokybė. Toliau pateikiami faktiniai 2018-2019 m. nagrinėjamų įstaigų suvartotos šilumos 
energijos kiekių šildymui ir patirtų išlaidų duomenys, kurių šaltinis yra 2020 m. atlikti energetiniai auditai. 
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Pav. nr.  4. Šilutės l. d. „Ąžuoliukas“ faktinės 
suvartotos šilumos energijos šildymui sąnaudos 

Pav. nr.  5. Šilutės l. d. „Gintarėlis“ faktinės 
suvartotos šilumos energijos šildymui sąnaudos  

 

 

Pav. nr.  6. Švėkšnos l. d. faktinės suvartotos šilumos 
energijos šildymui sąnaudos 

Pav. nr.  7. Usėnų pagr. mokyklos faktinės 
suvartotos šilumos energijos šildymui sąnaudos 

  

Pav. nr.  8. Vilkyčių pagr. mokyklos faktinės 
suvartotos šilumos energijos šildymui sąnaudos 

Pav. nr.  9. Kintų pagr. mokyklos faktinės suvartotos 
šilumos energijos šildymui sąnaudos 

 

 

Pav. nr.  10. Šilutės Pamario pagr. mokyklos faktinės 
suvartotos šilumos energijos šildymui sąnaudos 
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Pav. nr.  11. Saugų Jurgio Mikšo pagr. mokyklos 
faktinės suvartotos šilumos energijos šildymui 

sąnaudos 

 

Pav. nr.  12. Šilutės raj. sav. administracijos 
faktinės suvartotos šilumos energijos šildymui 

sąnaudos 

Pav. nr.  13. Šilutės ligoninės faktinės suvartotos 
šilumos energijos šildymui sąnaudos 

Atkreiptinas dėmesys, kad Salos etnokultūros ir informacijos centre suvartotos šilumos energijos 
kiekis šildymui ir patirtos išlaidos yra tik už 2019 m.: šilumos energijos suvartojimas šildymui sudarė 87,9 
MWh/metus, išlaidos už šilumos energiją sudarė 4675 Eur/metus. Taigi bendros vidutinės faktinės suvartotos 
šilumos energijos šildymui sąnaudos sudaro apie 4291 MWh/metus, o išlaidos – 310 486 Eur/metus. 

Perskaičiavus 2019 metų faktines šilumos sąnaudas norminiam šildymo sezonui, šios išlaidos  
lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ siekia 21568 Eur/metus, lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“ – 32663 Eur/metus, 
Švėkšnos lopšelyje-darželyje – 13673 Eur/metus, Usėnų pagrindinėje mokykloje – 39882 Eur/metus, Vilkyčių 
pagrindinėje mokykloje – 35484 Eur/metus, Saugų J. Mikšo pagrindinėje mokykloje – 80327 Eur/metus, Kintų 
pagrindinėje mokykloje – 20639 Eur/metus, Šilutės Pamario pagrindinėje mokykloje – 31908 Eur/metus, 
Šilutės rajono savivaldybėje – 22912 Eur/metus, Salos etnokultūros ir informacijos centre – 8104 Eur/metus, 
Šilutės ligoninėje – 53810 Eur/metus. Bendros visų analizuojamų įstaigų išlaidos už suvartotą šilumos energiją 
perskaičiavus norminiam šildymo sezonui sudaro 360 970 Eur/metus, kai vidutinės faktinės 2018-2019 m. 
siekia 310 486 Eur/metus. Skirtumas susidaro dėl rankinio temperatūros reguliavimo. Dėl to šiaurinėse 
ugdymo įstaigų pastatų dalyse bei nuo šilumos punkto labiausiai nutolusiuose patalpose temperatūra būna 
žymiai mažesnė nei nustatyta patalpų mikroklimatą reglamentuojančiose higienos normose. Šilutės raj. 
savivaldybės administracijos pastate žemesnė temperatūra yra kampinėse patalpose ir patalpose su 
išorinėmis perdangomis, Salos etnokultūros ir informacijos centro pastate – kampinėse ir viršutinių aukštų 
patalpose, Šilutės ligoninės pastate – patalpose su išorinėmis perdangomis.  

Apibendrintai projektu sprendžiamas problemas galima įvardinti kaip: neužtikrinta kokybiška viešųjų 
paslaugų teikimo aplinka dėl blogos Šilutės rajono savivaldybės ugdymo, sveikatos, kultūros ir administracinių 
pastatų inžinerinių sistemų fizinių ir energinių savybių būklės.  

Pav. nr.  14. Problemos ir jų priežastys 

Problema/apribojimai Pagrindinės priežastys 

Neužtikrinta kokybiška viešųjų 
paslaugų teikimo aplinka dėl 
blogos Šilutės rajono savivaldybės 
ugdymo, sveikatos, kultūros ir 
administracinių pastatų 
inžinerinių sistemų fizinių ir 
energinių savybių būklės, dėl to 
patalpų šildymas yra netolygus, o 

Pastatų išorinių atitvarų (išorinių sienų, langų ir išorės durų, grindų 
atitvarų ir stogo) charakteristikos neatitinka STR keliamų 
reikalavimų. 

Pastatų išoriniai atitvarai nesandarūs, susidėvėję, jaučiama stipri 
šalto oro infiltracija, juntamas oro laidumas.  

Pastatų viršutiniuose aukštuose iš vidaus patalpose yra  drėgmės 
poveikis. 

Dideli šilumos nuostoliai per išorines pastatų atitvaras.  
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normines mikroklimato sąlygas ir 
higienos normas užtikrinti yra per 
brangu. 

Nemodernizuoti šilumos punktai arba atlikta tik dalinė jų renovacija.  

Neizoliuoti šildymo sistemos vamzdynai, o izoliuotų izoliacija yra 
susidėvėjusi. 

Reikiamų šilumos reguliavimo prietaisų trūkumas atskirose 
patalpose.  

Vyrauja vienvamzdė šildymo sistema. 

Vis dar didelę dalį sudaro ketiniai sekciniai radiatoriai. 

Pastatuose yra netolygi oro temperatūra (kampinėse, šiaurinėse, 
viršutinių aukštų patalpose yra žemesnė temperatūra).  

Nepakankamas vėdinimas, nes laikosi drėgmė ir kvapai.  

Šilutės rajono savivaldybės biudžeto lėšų trūkumas. 
Šaltinis: sudaryta autorių 

Susidariusios situacijos problema gali būti sprendžiama modernizuojant šildymo sistemą, kad ji 
atitiktų galiojančius norminius aktus ir sudarytų sąlygas reguliuoti atskirų patalpų temperatūrą. Taigi 
problemos sprendimo būdas – didinti Šilutės rajono savivaldybės įstaigų pastatų energijos vartojimo 
efektyvumą.  

Pagrindinės projekto metu kylančių problemų priežastys – vien Šilutės rajono biudžeto lėšomis yra 
sudėtinga spręsti jos valdomų įstaigų energijos vartojimo efektyvumo klausimus. Paminėtina, kad 
vadovaujantis LR 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių ir kitais finansinę 
drausmę nustatančiais įstatymais, Savivaldybė nėra laisva skolintis neribotai ir yra saistoma savivaldybių 
skolinimosi limitų, kuriuos kasmet tvirtindamas valstybės biudžetą nustato Seimas.  

Įgyvendinus investicijų projektą „Šilutės rajono visuomeninių pastatų energetinio efektyvumo 
didinimas“ būtų pagerintos pastatų eksploatavimo sąlygos užtikrinant higienos normų laikymąsi, sumažintas 
šilumos energijos suvartojimas. 
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2. PROJEKTO TURINYS 

Šiame investicijų projekto skyriuje nurodomi visi esminiai projekto turinio elementai tam, kad būtų 
įmanoma tinkamai suformuluoti ir pasirinkti investicijų projekto įgyvendinimo alternatyvą: nurodomas 
projekto tikslas ir uždaviniai, t. y. kokio pokyčio siekiama, ir ką reikia padaryti, kad projekto tikslas būtų 
pasiektas; nustatomos projekto sąsajos su kitais projektais; detaliai aprašomos projekto tikslinės grupės, 
kurioms investicijų projekto įgyvendinimas turės tiesioginės įtakos, išskiriamos projekto poveikio ribos; 
pristatoma projekto organizacija, prisiimanti atsakomybę už projekto įgyvendinimą ir vykdanti pagrindines 
projekto veiklas; nurodomi siekiami rezultatai, t. y. nurodoma planuojama projekto įtaka viešosios paslaugos 
kiekybiniams ir kokybiniams pokyčiams. 

2.1. PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

Įvertinus projekto metu siekiamą išspręsti problematiką, inicijuojamo investicijų projekto tikslas – 
pagerinti Šilutės rajono savivaldybės viešųjų paslaugų kokybę užtikrinant energetiškai efektyvią bei higienos 
normų reikalavimus atitinkančią ugdymo, sveikatos, kultūros ir savivaldybės administracijos infrastruktūrą.  

Uždavinys – padidinti energijos vartojimo efektyvumą ir sumažinti metines šilumos energijos 
šildymui sąnaudas užtikrinant viešiesiems pastatams taikomas higienos normas Šilutės lopšeliuose–
darželiuose „Ąžuoliukas“ ir „Gintarėlis“, Švėkšnos lopšelyje–darželyje, Pamario, Kintų, Saugų Jurgio Mikšo, 
Usėnų, Vilkyčių pagrindinėse mokyklose, Šilutės rajono savivaldybės administracijoje, Šilutės ligoninėje ir 
Salos etnokultūros ir informacijos centre.  

2.2. PROJEKTO SĄSAJOS SU KITAIS PROJEKTAIS 
 

Šilutės rajono savivaldybės administracija 2014-2019 m. laikotarpiu už ES struktūrinės paramos lėšas 
ar gavus kitų fondų investicijas įgyvendino šiuos projektus: 

o Šilutės rajono savivaldybės administracijos įgyvendintas projektas „Šilutės lopšelio-darželio 
„Gintarėlis“ infrastruktūros modernizavimas“. Projektas finansuotas Europos Sąjungos struktūrinių 
fondų lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 
prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo 
priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“. 
Projekto vertė – 256 191,99 Eur, iš jų 217 763,19 Eur – ES lėšos, 19 214,39 Eur – valstybės biudžeto 
lėšos, 19 214,41 Eur – savivaldybės biudžeto lėšos. Įgyvendinus projektą, papildomai įrengtos dvi 
grupės (išgriautos sienos, pakeisti langai, grupių vidaus ir lauko durys, sumontuota mechaninė 
vėdinimo sistema (rekuperatoriai), pakeisti radiatoriai, nauja elektros instaliacija, santechnika bei 
santechninė įranga). 

o 2018-2019 m. Šilutės rajono savivaldybės administracija vykdė dalinį Kintų pagrindinės mokyklos 
kapitalinį remontą. Darbų vertė 179 035,20 Eur. 

o Renovuota Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos katilinė, renovacijos pradžia 2015-09-01 
pabaiga 2015-10-14. Projekto įgyvendinimo metu buvo atnaujinta pagrindinės mokyklos šildymo 
sistema panaudojant atsinaujinančius energijos šaltinius. ES struktūrinių fondų lėšomis 2017 m. 
mokykloje renovuotos patalpos įrengiant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes.  

o 2017 m. Valstybės investicijų programos įgyvendintas VšĮ Šilutės ligoninės gydymo paslaugų 
infrastruktūros gerinimo projektas (vidaus ligų ir neurologijos skyriaus patalpų kapitalinis remontas).  

Atsižvelgiant į ankstesnių projektų, įgyvendintų Šilutės rajono savivaldybėje, apimtis bei projekto 
problemų analizę, investicijos, numatomos projektu, nesidubliuoja.  

2.3. PROJEKTO TIKSLINĖS GRUPĖS IR RIBOS 

Projekto tikslinė grupė – projekto metu pagerintos (-ų) paslaugos (-ų) vartotojai (naudos gavėjai), 
kuriems skirta projekto kuriama socialinė-ekonominė nauda. Tikslinės grupės imtis apibrėžiama kaip mokinių, 
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sveikatos įstaigos lankytojų (pacientų), taip pat rajono savivaldybės gyventojų ir projekte analizuojamų įstaigų 
darbuotojų skaičius.  

Projekto tikslinės grupės, jų poreikiai ir laukiamas poveikis tikslinėms grupėms pateikiamas žemiau 
esančioje lentelėje.  

Lentelė nr. 52. Investicijų projekto tikslinės grupės ir poveikis jų lūkesčiams 

Tikslinė grupė 

Tikslinės grupės poreikiai ir 

investicinio projekto poveikis 

tikslinei grupei 

Tikslinės grupės skaičius 

Šilutės lopšelio–darželio „Ąžuoliukas“ vaikai Poreikiai: mokytis modernioje 

ir saugioje aplinkoje, 

padedančioje visapusiškai 

atsiskleisti vaikų gebėjimams. 

176 vaikai 

Šilutės lopšelio–darželio „Gintarėlis“ vaikai 214 vaikų 

Švėkšnos lopšelio–darželio vaikai 88 vaikai 

Pamario pagrindinės mokyklos mokiniai 812 mokinių 

Kintų pagrindinės mokyklos mokiniai 164 mokiniai 

Saugų J. Mikšo pagrindinės mokyklos mokiniai 137 mokiniai 

Usėnų pagrindinės mokyklos mokiniai 110 mokinių 

Vilkyčių pagrindinės mokyklos mokiniai 164 mokiniai 

Šilutės rajono savivaldybės gyventojai 

Poreikis: gauti kokybiškas 

viešąsias, įskaitant sveikatos 

paslaugas higienos normas 

atitinkančiose įstaigose. 

 

37641 (2020 m.) 

Šilutės ligoninės pacientai (2019 m. gydyti pacientai) 
Poveikis: modernizuotos 

savivaldybės įstaigos (11 vnt.) 
ir geresnės darbo sąlygos. 

5513 pacientų 

Šilutės lopšelio–darželio „Ąžuoliukas“ darbuotojai  

 

Poreikiai: dirbti higienos 

normas atitinkančiose 

įstaigose. 

 

58 darbuotojai 

Šilutės lopšelio–darželio „Gintarėlis“ darbuotojai 49 darbuotojai 

Švėkšnos lopšelio–darželio vaikai 29 darbuotojai 

Pamario pagrindinės mokyklos darbuotojai 113 darbuotojų 

Kintų pagrindinės mokyklos darbuotojai 47 darbuotojai 

Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos 
darbuotojai 

 
 

Poveikis: modernizuotos 
savivaldybės įstaigos (11 vnt.) 

ir geresnės darbo sąlygos. 

48 darbuotojai 

Usėnų pagrindinės mokyklos darbuotojai 43 darbuotojai 

Vilkyčių pagrindinės mokyklos darbuotojai 40 darbuotojų 

Šilutės rajono savivaldybės administracijos 
darbuotojai 

224 darbuotojai 

Šilutės ligoninės darbuotojai 342 darbuotojai 

Salos etnokultūros ir informacijos centro darbuotojai 6 darbuotojai 

Šaltinis: sudaryta autorių, 2020 m.  

Investicijų projektas bus vykdomas Šilutės rajone, todėl teritorinė projekto apimtis, kurioje 
numatomas projekto poveikis tikslinėms grupėms – Šilutės rajonas. 

Įgyvendinus Projektą planuojama, kad pasiektais rezultatais daugiausia naudosis Šilutės rajono 
savivaldybės gyventojai, tačiau modernizuota infrastruktūra galės naudotis visos šalies gyventojai ir užsienio 
svečiai, atvykę į Šilutės rajono savivaldybę.   

Projekto tikslui pasiekti numatoma modernizuoti viešųjų paslaugų teikimo įstaigas (švietimo, 
kultūros, sveikatos, savivaldybės administracijos), kurios neatitinka dabar galiojančių pastatams keliamų 
energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų siekiant išspręsti susidariusią higienos, aplinkos apsaugos 
normatyvų, efektyvių energijos vartojimo priemonių trūkumo problemą. 

Projekto tikslui pasiekti numatomos Projekto veiklų ribos apima 11-os įstaigų pastatų modernizavimo 
darbų atlikimą: techninės projekto dokumentacijos parengimą; modernizavimo darbų atlikimą; minėtų veiklų 
organizavimą, vykdymą, kontrolę, administravimą ir paskesnę  modernizuotos infrastruktūros eksploataciją. 
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2.4. PROJEKTO ORGANIZACIJA 

Projekto organizacija – Šilutės rajono savivaldybės administracija, kuri atlieka ir projekto pareiškėjo 
funkcijas. Šilutės rajono savivaldybės administracija yra biudžetinė įstaiga, kurios veikla skirta įstatymams ir 
kitiems norminiams teisės aktams įgyvendinti, vietos savivaldos institucijų sprendimams įgyvendinti priimant 
administracinius sprendimus, teikiant įstatymų numatytas administracines paslaugas, administruojant 
viešųjų paslaugų teikimą Šilutės rajono savivaldybėje ir atliekant Šilutės rajono savivaldybės administracijos 
vidaus administravimą. 

Šilutės rajono savivaldybės administracijos veiklos tikslas yra užtikrinti savivaldybės institucijų 
(savivaldybės tarybos, administracijos direktoriaus) darbo organizavimą ir jų priimtų sprendimų 
įgyvendinimą. Svarbiausi savivaldybės administracijos uždaviniai yra įstatymų, Vyriausybės nutarimų, 
savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių įgyvendinimas savivaldybės teritorijoje, savivaldybės 
tarybos, savivaldybės mero, savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos techninis aptarnavimas, savivaldybės 
tarybos komitetų organizacinis, techninis ir informacinis aptarnavimas. Šilutės rajono savivaldybės valdymas 
vykdomas vadovaujantis organizacine valdymo struktūros schema, pateikiama toliau esančiame paveiksle.  

 

Pav. nr.  15. Šilutės rajono savivaldybės valdymo struktūros schema 

Šaltinis: Šilutės rajono savivaldybė, 2020 m.  

Savivaldybės administracijos struktūra patvirtinta 2020 m. liepos 30 d. savivaldybės tarybos 
sprendimu Nr. T1-433. Savivaldybės administracijos struktūroje 2019 m. buvo patvirtintos 283 pareigybės, iš 
jų 131 – seniūnijose. Valstybės tarnautojų grupei priskirtos 122 pareigybės ir 161 darbuotojas, dirbantis pagal 
darbo sutartis. 
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Lentelė nr. 53. Projekto organizacijos rekvizitai 
Pavadinimas Šilutės rajono savivaldybės administracija 

Adresas Dariaus ir Girėno g. 1, LT – 99133, Šilutė 

Įstaigos kodas 188723322 

Teisinė forma Savivaldybės biudžetinė įstaiga 

Telefonas/faksas (8 441) 79 266/(8 441) 51 517 

El. pašto adresas administracija@silute.lt 

Šaltinis: Šilutės rajono savivaldybė, 2020 m.  

Šilutės rajono savivaldybės administracija turi didelę patirtį rengiant ir įgyvendinant įvairius 
infrastruktūros modernizavimo ir kūrimo projektus viešųjų pastatų modernizavimo, kelių plėtros ir 
rekonstravimo, vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtros ir rekonstravimo, viešųjų erdvių tvarkymo, 
parkų atnaujinimo ir kitose srityse. Atsižvelgiant į organizacijos patirtį, anksčiau vykdytų projektų apimtis ir 
jų įvairovę, galima teigti, kad Šilutės rajono savivaldybė turi patirties įgyvendinant investicijų projektus tiek 
finansiniu, organizaciniu, fiziniu, tiek ir veiklos rezultatų sukūrimo požiūriu. 

Savivaldybės biudžeto patikslintas 2019 metų pajamų planas įvykdytas 102,7 proc., gauta 1 448,4 
tūkst. eurų pajamų daugiau nei buvo numatyta patikslintame plane. Valstybinė mokesčių inspekcija pervedė 
daugiau nei planuota gyventojų pajamų mokesčio – 1 038,9 tūkst. eurų, žemės mokesčio –146,4 tūkst. eurų 
ir nekilnojamojo turto mokesčio – 56 tūkst. eurų. Savivaldybės tarybos sprendimais 2019 metais mokesčių ir 
rinkliavų lengvatų nesuteikta. Į biudžetą gautos visos planuotos žemės nuomos mokesčio įplaukos. 
Savivaldybės biudžetinės įstaigos gavo 50,4 tūkst. eurų mažiau negu planavo pajamų už suteiktas paslaugas.  

Savivaldybės biudžeto pajamos 2019 m., palyginus su 2018 metais, buvo didesnės 10 682,2 tūkst. 
eurų arba 24,4 proc. Specialiosios tikslinės dotacijos valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti, palyginus su 
praėjusiais metais, gauta daugiau 394 tūkst. eurų, valstybės investicijų programai – 911,8 tūkst. eurų, mokinio 
krepšeliui finansuoti –704,6 tūkst. eurų. Iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti gauta mažiau – 1,5 tūkst. 
eurų. 

 

Pav. nr.  16. Šilutės rajono savivaldybės biudžeto išlaidų pasiskirstymas 2019 m. (tūkst., Eur) 

Šaltinis: Administracijos direktoriaus ataskaita, 2020 m.  

Švietimo įstaigoms ir priemonėms finansuoti 2019 m. skirta 19 894,3 tūkst. eurų, sveikatos apsaugai 
– 785,6 tūkst. eurų, poilsiui, kultūrai ir religijai – 3761,0 tūkst. eurų, bendrosioms valstybės paslaugoms – 
6339,1 tūkst. eurų.   

2019 metais Savivaldybė iš bankų gavo 1 413 tūkst. eurų ilgalaikių paskolų Europos Sąjungos lėšomis 
vykdomiems projektams iš dalies finansuoti. Savivaldybės kreditorinis įsiskolinimas per 2019 metus sumažėjo 

6339,1

29,5

446,6

14839,4

2656

410,1785,6

3761

19894,3

5719,2

Bendrosios valstybės paslaugos

Gynyba

Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

Ekonomika

Aplinkos apsauga

Būstas ir komunalinis ūkis

Sveikatos apsauga

Poilsis, kultūra ir religija

Švietimas

Socialinė apsauga
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197,1 tūkst. eurų arba 2 proc. Biudžetinių įstaigų skolos sumažėjo 197,5 tūkst. eurų arba 15,1 proc. 2019 
metų 1308,1 tūkst. eurų nepanaudotų lėšų likutis skirtas 2019 m. sausio 1 d. buvusiam įsiskolinimui dengti. 
2019 metais visos sutaupytos lėšos taip pat skirtos skoloms dengti. Negrąžintų ilgalaikių paskolų likutis 2020 
m. sausio 1 d. sudarė 8 722,7 tūkst. eurų. 2019 metais buvo grąžinta 1 412,6 tūkst. eurų ilgalaikių paskolų. 

Pažymėtina ir tai, kad projekto metu modernizuota šildymo sistema naudosis Šilutės lopšeliai–
darželiai „Ąžuoliukas“ ir „Gintarėlis“ taip pat Švėkšnos lopšelis–darželis, Pamario, Kintų, Saugų Jurgio Mikšo, 
Usėnų, Vilkyčių pagrindinės mokyklos, Šilutės rajono savivaldybė, Šilutės ligoninė ir Salos etnokultūros ir 
informacijos centras, kurių rekvizitai pateikiami žemiau esančiose lentelėse.  

Lentelė nr. 54. Šilutės rajono savivaldybės projekto įstaigų rekvizitai 

 
Šilutės lopšelis–

darželis 
„Ąžuoliukas“ 

Šilutės lopšelis–
darželis 

„Gintarėlis“ 

Švėkšnos 
lopšelis–darželis 

Pamario pagrindinė 
mokykla 

Kintų pagrindinė 
mokykla 

Adresas 
Kęstučio g. 5, LT-
99182 Šilutė 

Kęstučio g. 14, LT-
99182 Šilutė 

Sodo g. 3, 
Švėkšna, LT-
99056 Šilutės r. 

Žalgirio g. 16, Šilutė, 
LT – 99179 

Kuršių g. 19, 
Kintai, LT-99358 
Šilutės r. 

Įstaigos kodas 190687050 190687246 190688914 190696633 190697016 

Teisinė forma 
Savivaldybės 
biudžetinė įstaiga 

Savivaldybės 
biudžetinė įstaiga 

Savivaldybės 
biudžetinė įstaiga 

Savivaldybės 
biudžetinė įstaiga 

Savivaldybės 
biudžetinė įstaiga 

Telefonas/Faksas +370 (441) 62284 +370 (441) 62268 +370 (441) 48440 +370 (441) 62226 +370 (441) 47135 

El. pašto adresas 
rastine@silutesaz
uoliukas.lt 

silute.gintarelis@
gmail.com 

svekdarz@gmail.c
om 

rastine@pamarys.si
lute.lm.lt 

rastine@kintai.sil
ute.lm.lt 

Interneto svetainės 
adresas 

http://www.silute
.lt/azuoliukas/  

http://www.ginta
relis.lt  

https://www.svek
snosdarzelis.lt/ 

https://pamarys.sil
ute.lm.lt/ 

http://www.kinta
i.silute.lm.lt 

 

 
Saugų J. Mikšo 

pagrindinė 
mokykla 

Usėnų pagrindinė 
mokykla 

Vilkyčių 
pagrindinė 

mokykla 

Šilutės rajono 
savivaldybė 

Šilutės ligoninė 

Adresas 
Tilžės g. 16, Saugų 
k. LT-99403, 
Šilutės r 

Jazminų g. 3, 
Usėnai, LT-99315 
Šilutės r. 

Veiviržo g. 16, 
Vilkyčiai, LT-
99369 Šilutės r 

Dariaus ir Girėno g. 
1, LT-99133 Šilutė 

Rusnės g. 1, LT-
99185 Šilutė 

Įstaigos kodas 190697169 190697692 190695727 188723322 277329430 

Teisinė forma 
Savivaldybės 
biudžetinė įstaiga 

Savivaldybės 
biudžetinė įstaiga 

Savivaldybės 
biudžetinė įstaiga 

Savivaldybės 
biudžetinė įstaiga 

Viešoji įstaiga 

Telefonas/Faksas +370 (441) 46868 +370 (441) 40142 +370 (441) 44718 +370 (441) 79282 +370 (441) 62101 

El. pašto adresas 
rastine@saugos.si
lute.lm.lt 

rastine@usenai.sil
ute.lm.lt 

vilkyciu@gmail.co
m 

administracija@silu
te.lt 

info@silutesligoni
ne.lt 

Interneto svetainės 
adresas 

http://www.saug
os.silute.lm.lt  
 

http://www.usen
ai.silute.lm.lt 

http://www.vilkyc
iai.silute.lm.lt  
 

http://www.silute.lt  
 

http://www.silute
sligonine.lt  
 

 

 Salos etnokultūros ir informacijos centras 

Adresas Neringos g. 7-5, Rusnė, LT-99350 Šilutės r. 

Įstaigos kodas 177413564 

Teisinė forma Savivaldybės biudžetinė įstaiga 

Telefonas/Faksas +370 (441) 50010 

El. pašto adresas contact@rusne.org 

Interneto svetainės 
adresas 

http://rusne.org 

Šaltinis: Rekvizitai.lt 

Įstaigos yra vieši juridiniai asmenys, turintis atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos 
įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 
Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministrų įsakymais, kitais teisės aktais 
ir įstaigos Nuostatais. 
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2.5. PROJEKTO SIEKIAMI REZULTATAI 

Planuojami Projekto fizinių rodiklių rezultatai – modernizuoti 11 Šilutės rajono viešųjų įstaigų pastatai 
– leistų pasiekti Projekto apimtyse numatytą Projekto tikslą – pagerinti Šilutės rajono savivaldybės viešųjų 
paslaugų kokybę užtikrinant energetiškai efektyvią bei higienos normų reikalavimus atitinkančią ugdymo, 
sveikatos, kultūros ir savivaldybės administracijos infrastruktūrą. Kiekybiniai ir kokybiniai Projektu siekiami 
rezultatai pateikiami toliau esančioje lentelėje. 

Lentelė nr. 55. Projekto siekiami rezultatai ir prognozės 

Problema/apribojimai Pagrindinės priežastys Siekiami minimalūs rezultatai ir 
prognozės 

 
Neužtikrinta kokybiška 

viešųjų paslaugų teikimo 

aplinka, dėl blogos Šilutės 

rajono savivaldybės 

ugdymo, sveikatos, kultūros 

ir administracinių pastatų, 

jų inžinerinių sistemų fizinių 

ir energinių savybių būklės, 

dėl to patalpų šildymas yra 

netolygus, o normines 

mikroklimato sąlygas ir 

higienos normas užtikrinti 

yra per brangu. 

Pastatų išorinių atitvarų (išorinių 
sienų, langų ir išorės durų, grindų 
atitvarų ir stogo) charakteristikos 
neatitinka STR keliamų reikalavimų. 

 Pastatų išorinių atitvarų 
šilumos perdavimo 
charakteristikų atitiktis STR 
2.01.02:2016 ir STR 
2.01.01:1999 keliamiems 
reikalavimams. 
 

 Užtikrintos higienos sąlygos 
HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir 
visuomeninių pastatų 
patalpų mikroklimatas“ 
 

 Ne mažesnis nei 39 proc. 
šilumos šildymui 
sutaupymas 
(perskaičiuojant 
norminiams metams). 
 

 Pasiekta ne mažesnė nei C 
energinio naudingumo 
klasė atnaujinus 
savivaldybei nuosavybės 
teise priklausančius 
viešosios paskirties 
pastatus (švietimo, 
sveikatos priežiūros, 
kultūros, viešojo 
administravimo paslaugų). 

 

Pastatų išoriniai atitvarai 
nesandarūs, susidėvėję, jaučiama 
stipri šalto oro infiltracija, juntamas 
oro laidumas.  

Pastatų viršutiniuose aukštuose iš 
vidaus patalpose yra  drėgmės 
poveikis. 

Dideli šilumos nuostoliai per išorines 
pastatų atitvaras.  

Nemodernizuoti šilumos punktai 

arba atlikta tik dalinė jų renovacija.  

Neizoliuoti šildymo sistemos 
vamzdynai, o izoliuotų izoliacija yra 
susidėvėjusi. 

Reikiamų šilumos reguliavimo 
prietaisų trūkumas atskirose 
patalpose.  

Vyrauja vienvamzdė šildymo sistema. 

Vis dar didelę dalį sudaro ketiniai 
sekciniai radiatoriai. 

Pastatuose yra netolygi oro 
temperatūra (kampinėse, šiaurinėse, 
viršutinių aukštų patalpose yra 
žemesnė temperatūra).  

Nepakankamas vėdinimas - laikosi 
drėgmė ir kvapai.  

Šilutės rajono savivaldybės biudžeto 
lėšų trūkumas. 

Šaltinis: Sudaryta autorių 

Uždavinių kiekybinių rezultatų kokybei užtikrinti numatoma, kad visos veiklos ir siekiama 
modernizuoti infrastruktūra privalomai turės atitikti jai taikomus statybos techninius reglamentus ir higienos 
normas. Darbams atlikti naudojamos medžiagos bus sertifikuotos kokybės ir aplinkos apsaugos reikalavimų 
atžvilgiais. Projekto kokybiniai rodikliai bus užtikrinti projekto metu numatytus rangos darbus atliekant pagal 
galiojančius reikalavimus. 
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3. GALIMYBĖS IR ALTERNATYVOS 

Šioje Investicijų projekto dalyje įvertinama bei aprašoma esama situacija bei padėtis jei Projekto 
organizacija tęstų veiklą nedarydama jokių investicijų, nurodomos galimos veiklos. Įvertinus veiklas 
pasirenkamas jų tolesnės analizės metodas. 

3.1. ESAMA SITUACIJA 

Šilutės rajono savivaldybės administracijos užsakymu 2020 m. buvo atliktas Šilutės viešųjų paslaugų 
įstaigų pastatų energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo auditai. Energetinių auditų tikslas – įvertinti 
esamą pastato atitvarų ir statinio inžinerinių sistemų būklę, nustatyti veiksnius lemiančius energijos ir šalto 
vandens sąnaudas, parinkti tinkamas priemones, kurių įgyvendinimas leis sumažinti ne tik pastato energijos 
ir šalto vandens sąnaudas, bet ir pagerinti komfortines sąlygas, padidinti pastato ar atskirų jo dalių gyvavimo 
trukmę. Energijos vartojimo auditai atlikti mokslo paskirties pastatams, esantiems: Kęstučio g. 5, Šilutė 
(Šilutės lopšelis–darželis „Ąžuoliukas“), Kęstučio g. 14, Šilutė (Šilutės lopšelis–darželis „Gintarėlis“), Sodo g. 3, 
Švėkšna, Šilutės r. (Švėkšnos lopšelis–darželis), Žalgirio g. 16, Šilutė (Pamario pagrindinė mokykla), Kuršių g. 
19, Kintai, Šilutės r. (Kintų pagrindinė mokykla), Tilžės g. 16, Saugų k., Šilutės r. (Saugų J. Mikšo pagrindinė 
mokykla), Jazminų g. 3, Usėnai, Šilutės r. (Usėnų pagrindinė mokykla), Veiviržo g. 16, Vilkyčiai, Šilutės r. 
(Vilkyčių pagrindinė mokykla). Taip pat energijos vartojimo auditai atlikti: Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė (Šilutės 
rajono savivaldybės administracija), Rusnės g. 1, Šilutė (Šilutės ligoninė) ir Neringos g. 2, Rusnė, Šilutės raj. 
(Salos etnokultūros ir informacijos centras).  

Informacija apie Šilutės rajono savivaldybės pasirinktų įstaigų infrastruktūros būklę pateikiama IP 
dalyje ,,1.1 Paslaugos pasiūla ir paklausa“, esamos inžinerinių sistemų fizinių ir energinių savybių būklės būklė 
ir su tuo susijusios problemos identifikuotos IP dalyje ,,1.3. Sprendžiamos problemos“. Vyraujantys šildymo 
prietaisai visose nagrinėjamose įstaigose yra sekciniai ketiniai ir plieniniai radiatoriai, taip pat didžiojoje dalyje 
įstaigų radiatoriai nėra pakeisti, magistraliniai vamzdynai yra izoliuoti seno tipo termoizoliacija arba 
neizoliuoti. Šildymo energijos šaltiniai skirtingi, didžiojoje dalyje įstaigų šildymo sistemos reguliavimas 
rankinis, išskyrus  Šilutės r. Saugų Jurgio Mikšo, Šilutės Pamario pagrindinėse mokyklose, Šilutės raj. 
savivaldybės administracijoje ir Salos etnokultūros ir informacijos centre. Detalesnė informacija apie 
analizuojamų įstaigų šildymo sistemą pateikiama toliau esančioje lentelėje. 

Lentelė nr. 56. Šilutės rajono savivaldybės įstaigų šildymo sistemos duomenys 

Įstaiga Šilumos energijos šaltinis 
Vyraujantys šildymo 

prietaisai 
Vamzdynų izoliacija Šildymo sistemos 

reguliavimas 

Šilutės lopšelis-darželis 
„Ąžuoliukas“ 

Šilumos punktas. 
Centralizuotas šilumos tiekimas  
(UAB Šilutės šilumos tinklai) 

Ketiniai, plokšti 
plieniniai, konvektoriai. 
Radiatoriai nekeisti.  Magistraliniai 

vamzdynai izoliuoti 
seno tipo 
termoizoliacija. 
Paskirstymo 
vamzdynai neizoliuoti. 

Reguliavimas – 
rankinis. 

Šilutės lopšelis-darželis 
„Gintarėlis“ 

Šilumos punktas. 
Centralizuotas šilumos tiekimas 
(UAB Šilutės šilumos tinklai)  

Ketiniai, plokšti 
plieniniai, konvektoriai. 
Radiatoriai nekeisti.  

Šilutės r. Švėkšnos lopšelis-
darželis 

Šilumos punktas.  
Švėkšnos miestelio Centralizuotas 
šilumos tiekimas 
(UAB Šilutės šilumos tinklai) 

Ketiniai, plieniniai 
konvektoriai. 
Radiatoriai nekeisti. 

Šilutės r. Usėnų pagrindinė 
mokykla 

Vietinė katilinė (eksploatuoja UAB 
Klaipėdos ugnė) 

Sekciniai ketiniai. 
Radiatoriai nekeisti.  

Magistraliniai 
vamzdynai izoliuoti 
seno tipo 
termoizoliacija, stovai 
ir paskirstymo 
vamzdynai neizoliuoti.  

Reguliavimas – 
rankinis. Šilutės r. Vilkyčių pagrindinė 

mokykla 
Vietinė katilinė (eksploatuoja UAB 
Klaipėdos ugnė) 

Sekciniai ketiniai. 
Radiatoriai nekeisti. 
 

Šilutės r. Saugų Jurgio Mikšo 
pagrindinė mokykla 

Vietinė katilinė (kūrenama medžio 
granulėmis). Katilai D‘Alessandro 
Termomeccanica CS 230 
(aptarnauja UAB Šilutės šilumos 
tinklai) 

Sekciniai ketiniai ir 
plieniniai konvektoriai  
Dalyje patalpų pakeisti.  
 

Magistraliniai 
vamzdynai izoliuoti 
seno tipo 
termoizoliacija.  

Reguliavimas – 
automatinis pagal 
išorės 
temperatūros 
kitimą.  

Šilutės r. Kintų pagrindinė 
mokykla 

Šilumos punktas.  
Centralizuotas šilumos tiekimas iš 
Kintų katilinės (UAB Šilutės šilumos 
tinklai)  

Sekciniai ketiniai. 
Radiatoriai nekeisti.  

Magistraliniai ir 
paskirstymo 
vamzdynai neizoliuoti.  

Reguliavimas – 
rankinis. 

Šilutės Pamario pagrindinė 
mokykla 

Šilumos punktas.  
Dalis radiatorių pakeisti 
(31 vnt.). Sekciniai 

Magistraliniai 
vamzdynai izoliuoti 

Reguliavimas – 
automatinis.  
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Įstaiga Šilumos energijos šaltinis 
Vyraujantys šildymo 

prietaisai 
Vamzdynų izoliacija Šildymo sistemos 

reguliavimas 

Šilutės miesto Centralizuotas 
šilumos tiekimas (UAB Šilutės 
šilumos tinklai)  

ketiniai (seni) ir plokšti 
plieniniai (nauji)  

seno tipo 
termoizoliacija. 

Šilutės raj. savivaldybės 
administracija 

Šilumos punktas. Šilutės miesto 
Centralizuotas šilumos tiekimas 
(UAB Šilutės šilumos tinklai)  

Plokšti plieniniai. 
Radiatoriai pakeisti, 
tačiau be termostatinių 
ventilių.  

Magistraliniai ir 
paskirstymo 
vamzdynai izoliuoti 
seno tipo 
termoizoliacija.  
Izoliuota apie 30 proc. 
vamzdynų  

Reguliavimas – 
automatinis. 

Salos etnokultūros ir 
informacijos centras  

Šilumos punktas. Centralizuotas 
šilumos tiekimas iš Rusnės katilinės 
(UAB Šilutės šilumos tinklai)  

Plokšti plieniniai. 
Dalyje patalpų 
radiatoriai pakeisti.  
 

Magistraliniai 
vamzdynai izoliuoti 
naujo tipo akmens 
vatos kevalais.  

Reguliavimas – 
automatinis pagal 
išorės 
temperatūros 
kitimą. 

Šilutės ligoninė 
Šilumos punktas. Šilutės miesto 
Centralizuotas šilumos tiekimas 
(UAB Šilutės šilumos tinklai)   

Sekciniai ketiniai.  
Radiatoriai nekeisti  

Magistraliniai 
vamzdynai izoliuoti 
seno tipo 
termoizoliacija, stovai 
ir paskirstymo 
vamzdynai neizoliuoti.   

Reguliavimas – 
rankinis. 

Sudaryta autorių remiantis energijos vartojimo auditais, 2020 m. 

Remiantis atliktais auditais, buvo nustatyta, kad Šilutės rajono savivaldybės ugdymo įstaigų išorės 
sienų fizinis stovis yra nepatenkinamas (išskyrus ugdymo įstaigą Šilutės r. Švėkšnos lopšelis-darželis, kurios 
išorės sienų fizinis stovis patenkinamas). Tačiau visose ugdymo įstaigose fiksuoti daugybiniai mechaniniai 
mūro pažeidimai, pastabėti plyšiai, tinko pažeidimai, įtrūkimai, skardos aplankstymai. Dalyje ugdymo įstaigų 
tik neapšiltintų sienų šilumos perdavimo koeficientai netenkina STR reikalavimų, tačiau dalyje ir apšiltintų 
sienų šilumos perdavimo koeficientai netenkina STR reikalavimų. Atsižvelgiant į prastą išorinių sienų būklę ir 
šiluminės varžos neatitikimą norminiams reikalavimams bei atsižvelgiant į šilumos nuostolių dalį, tenkančią 
išorinėms sienoms (pagal sudarytą šilumos nuostolių balansą), yra reikalingas pastatų išorinių sienų 
apšiltinimas.  Skirtinga situacija fiksuojama kitų Šilutės rajono savivaldybės viešųjų paslaugų teikimo įstaigų 
išorės sienų vertinimo atveju: Šilutės raj. savivaldybės administracijos išorės sienų fizinis stovis 
nepatenkinamas (fiksuoti daugybiniai mechaniniai tinko pažeidimai, įtrūkimai), Salos etnokultūros ir 
informacijos centro išorės sienų fizinis stovis geras, Šilutės ligoninės išorės sienų fizinis stovis prastas (fiksuoti 
daugybiniai mechaniniai pažeidimai, įtrūkimai). Tačiau visų įstaigų, nepriklausomai nuo išorės sienų fizinio 
stovio vertinimo, šiluminė varža neatitinka STR norminių reikalavimų.  

Remiantis atliktais auditais, buvo nustatyta, kad Šilutės rajono savivaldybės ugdymo įstaigų 
plastikinio rėmo langų, švieslangių ir išorės durų būklė yra patenkinama. Tačiau dalis jų – nesandarūs. 
Nustatyta, kad tarp langų, švieslangių ir durų bei kai kur rėmų ir sienų sandūrų vietose (angokraščiuose) 
jaučiama stipri šalto oro infiltracija, langų varčių gumos susidėvėję, juntamas oro pritekėjimas. Tokia pats 
situacija fiksuojama Šilutės rajono savivaldybės viešųjų paslaugų teikimo įstaigų atveju. Detalizuojant galima 
teigti, kad Šilutės raj. savivaldybės administracijos pastate plastikinio rėmo langų, švieslangių ir išorės durų 
būklė yra patenkinama. Tačiau dalis jų taip pat nėra sandarūs,  jaučiama stipri šalto oro infiltracija, langų 
varčių gumos susidėvėję, juntamas oro pritekėjimas. Salos etnokultūros ir informacijos centro langų, 
stoglangių ir išorės durų būklė yra gera. Šilutės ligoninėje plastikinio rėmo langų ir išorės durų būklė yra gera, 
o medinio rėmo langų ir durų būklė – prasta. Apibendrinant matyti, kad visų analizuojamų įstaigų langų ir 
išorės durų šiluminės charakteristikos neatitinka STR norminių reikalavimų. Informacija apie Šilutės rajono 
savivaldybės įstaigų išorinių atitvarų atitikimą normatyviniams dokumentams pateikiama žemiau esančioje 
lentelėje.  

Lentelė nr. 57. Šilutės rajono savivaldybės įstaigų išorinių atitvarų duomenys 

Įstaiga 

Išorinių sienų būklė ir 
atitikimas 

normatyviniams 
dokumentams 

Langų ir išorės durų 
būklė ir atitikimas 
normatyviniams 
dokumentams 

Grindų atitvarų būklė 
ir atitikimas 

normatyviniams 
dokumentams 

Šilutės lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ Visų įstaigų išorinių sienų 
šiluminės charakteristikos 

neatitinka STR 2.01.01:1999 

Langų ir išorės durų 
šiluminės charakteristikos 

neatitinka STR 

Šiluminės charakteristikos 
neatitinka STR 

2.01.01:1999 „Esminiai 
Šilutės lopšelis-darželis „Gintarėlis“ 

Šilutės r. Švėkšnos lopšelis-darželis 
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Šilutės r. Usėnų pagrindinė mokykla „Esminiai statinio 
reikalavimai (1-6)“ ir STR 

2.01.02:2016 „Pastatų 
energinio naudingumo 

projektavimas ir 
sertifikavimas“ 

normatyvinių dokumentų 

2.05.01:2016 
normatyvinių reikalavimų 

 

statinio reikalavimai (1-
6)“ ir STR 2.01.02:2016 

„Pastatų energinio 
naudingumo 

projektavimas ir 
sertifikavimas“ 

normatyvinių dokumentų 

Šilutės r. Vilkyčių pagrindinė mokykla 

Šilutės r. Saugų Jurgio Mikšo pagrindinė 
mokykla 

Šilutės r. Kintų pagrindinė mokykla 

Šilutės Pamario pagrindinė mokykla 

Šilutės raj. savivaldybės administracija 

Salos etnokultūros ir informacijos 
centras  

Šilutės ligoninė 

Įstaiga Stogo būklė ir atitikimas normatyviniams dokumentams ir atitikimas 
normatyviniams dokumentams 

Šilutės lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ 
Stogo charakteristikos neatitinka STR 2.01.01:1999 „Esminiai statinio reikalavimai (1-
6)“ ir  STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir 
sertifikavimas“ normatyvinių dokumentų 

Šilutės lopšelis-darželis „Gintarėlis“ 

Šilutės r. Švėkšnos lopšelis-darželis 

Šilutės r. Usėnų pagrindinė mokykla 

Šilutės r. Vilkyčių pagrindinė mokykla 

Pastogės perdangos charakteristikos neatitinka STR 2.01.01:1999 „Esminiai statinio 
reikalavimai (1-6)“, STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir 
sertifikavimas“ normatyvinių dokumentų. Sutapdinto stogo charakteristikos atitinka 
minėtus STR reikalavimus.  

Šilutės r. Saugų Jurgio Mikšo pagrindinė 
mokykla 

Stogo charakteristikos neatitinka STR 2.01.01:1999 „Esminiai statinio reikalavimai (1-
6)“, STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 
normatyvinių dokumentų. Šilutės r. Kintų pagrindinė mokykla 

Šilutės Pamario pagrindinė mokykla 
Sutapdinto stogo, stogelių ir išorinių perdangų charakteristikos neatitinka STR 
2.01.01:1999 „Esminiai statinio reikalavimai (1-6)“, STR 2.01.02:2016 „Pastatų 
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 

Šilutės raj. savivaldybės administracija Stogo charakteristikos neatitinka STR 2.01.01:1999 „Esminiai statinio reikalavimai (1-
6)“, STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 
normatyvinių dokumentų. 

Salos etnokultūros ir informacijos 
centras 

Šilutės ligoninė 
Stogo ir tech. aukšto perdangos charakteristikos neatitinka STR 2.01.01:1999 
„Esminiai statinio reikalavimai (1-6)“, STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio 
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ normatyvinių dokumentų. 

Sudaryta autorių remiantis energijos vartojimo auditais, 2020 m. 

Vertinant Projektu spendžiamas problemas, susijusias su aplinkos taršos mažinimu, svarbu pažymėti, 
kad remiantis atliktų energetinių auditų duomenimis, visų projekte nagrinėjamų pastatų į aplinką išmetamų 
CO2 kiekis sudaro 554,2 t per metus.  

Lentelė nr. 58. Šilutės rajono įstaigų metinis išmetamų ŠESD kiekis, t/metus 
Įstaiga CO2  t/metus 

Šilutės lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ 40,75 

Šilutės lopšelis-darželis „Gintarėlis“ 62,03 

Šilutės r. Švėkšnos lopšelis-darželis 25,83 

Šilutės r. Usėnų pagrindinė mokykla 46,62 

Šilutės r. Vilkyčių pagrindinė mokykla 38,13 

Šilutės r. Saugų Jurgio Mikšo pagrindinė mokykla 83,4 

Šilutės r. Kintų pagrindinė mokykla 38,78 

Šilutės Pamario pagrindinė mokykla 60,03 

Šilutės raj. savivaldybės administracija 42,71 

Salos etnokultūros ir informacijos centras  15,23 

Šilutės ligoninė 100,72 

Viso: 554,2 

Sudaryta autorių remiantis energijos vartojimo auditais, 2020 m. 

Atitinkamai, analizuojamų pastatų energijos vartojimo efektyvumo padidėjimas įgyvendinus IP leistų 
sumažinti dėl šilumos suvartojimo į aplinką išmetamų CO2 (bei kitų) ŠESD kiekį.  

Remiantis skyriuje 1.1. Paslaugos pasiūla pateiktais duomenimis apie nagrinėjamų įstaigų lėšas, 
skirtas pastatų šildymo sistemos priežiūrai, matyti, kad vidutiniškai per metus išleidžiama 40213,51 Eur (žr. 
lentelę Nr. 59). Būtina paminėti, kad statinio techninės priežiūros išlaidos skaičiuojamos nuo visose įstaigose 
dirbančių ūkvedžių/pavaduotojų ūkio reikalams darbo užmokesčio, nes nei viena analizuojama įstaiga atskirai 
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neperka statinio techninės priežiūros paslaugų, visose įstaigose tai atlieka įstaigos darbuotojas (-ai). 
Vertinama, kad statinio techninės priežiūros išlaidos vidutiniškai per metus visose analizuojamose įstaigose 
sudaro apie ketvirtadalį (arba 0,25 etato) darbuotojų, atsakingų už įstaigų ūkį, darbo užmokesčio – viso 
33 044 Eur per metus (t. y. 132 176 Eur * 0,25). 

 Lentelė nr. 59. Šilutės rajono savivaldybės įstaigų šildymo sistemos priežiūros išlaidos, Eur/metus (2015-
2020 m.) 

Įstaiga 

Paprastojo remonto 
ir eksploatavimo 

išlaidos, 
vidurkis/metus 
(2015-2020 m.) 

Šildymo ir karšto 
vandens sistemų 

priežiūra, 
vidurkis/metus 
(2015-2020 m.) 

Statinio tech. 
priežiūra (DU už 
ūkį atsakingiems 

darb.), 
vidurkis/metus 
(2015-2020 m.) 

DU dalis, skiriama 
pastato šilumos 

efektyvumui 
užtikrinti, kai 
skiriama 0,25 

etato, Eur 

Šilutės lopšelis-darželis 
„Ąžuoliukas“ 

0 442,45 17650 4413 

Šilutės lopšelis-darželis 
„Gintarėlis“ 

468 785,7 20008 5002 

Šilutės r. Švėkšnos lopšelis-
darželis 

0 485 14612 3653 

Šilutės r. Usėnų pagrindinė 
mokykla 

0 0 10878 2719 

Šilutės r. Vilkyčių 
pagrindinė mokykla 

0 116 16062 4015 

Šilutės r. Saugų Jurgio 
Mikšo pagrindinė mokykla 

0 0 11732 2933 

Šilutės r. Kintų pagrindinė 
mokykla 

0 722,75 3526 882 

Šilutės Pamario pagrindinė 
mokykla 

1136 66,61 18944 4736 

Šilutės raj. savivaldybės 
administracija 

0 1049 18764 4691 

Salos etnokultūros ir 
informacijos centras  

0 0 0 0 

Šilutės ligoninė 1898 0 0 0 

Viso: 3502 3667,51 132176  

Viso  40213,51 3502 3667,51  33 044 

Sudaryta autorių remiantis skyriaus 1.1 Paslaugos pasiūla duomenimis 

Bendros visų analizuojamų įstaigų išlaidos už suvartotą šilumos energiją perskaičiavus norminiam 
šildymo sezonui ir šildymo sistemų priežiūros išlaidos sudaro 401 184 Eur/metus. 

Siekiant mažinti finansines šilumos vartojimo sąnaudas, tuo pačiu nebloginant komfortinių sąlygų, 
būtinai reikalingos investicijos į išorinių atitvarų apšiltinimą, priešingu atveju šiluma bus toliau naudojama 
neefektyviai, o pastato energinio naudingumo klasė bus žema. Energijos taupymo priemonės yra susijusios 
ne tik su pastato atitvarų būklės pagerinimu, nuostolių mažinimu per pastato atitvaras, bet ir su inžinerinių 
sistemų būklės pagerinimu. Be to, šių priemonių diegimas leistų pagerinti pastato mikroklimatą kaip tai 
numato higienos norminiai reikalavimai. 

Pažymėtina, kad toliau tęsiant veiklą kaip įprasta, nemodernizuojant ugdymo ir kitų analizuojamų 
įstaigų pastatų bei jų inžinerinių sistemų siekiant mažinti šilumos energijos šildymui sąnaudas, esama 
infrastruktūra dėvėtųsi, to pasekoje augtų suvartotos šiluminės energijos kiekis bei išlaidos. Prognozuojama, 
kad artimiausius 5 metus galima vykdyti veiklą dabartinėmis sąlygomis, tačiau po 5 metų būtina numatyti 
ženklias investicijas visų analizuojamų įstaigų pastatų bei jų inžinerinių sistemų fizinių ir energinių savybių 
gerinimui. Toliau pateikiamos Prognozuojamas išlaidų srautas per metus pasirinkus projekto neįgyvendinti. 
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Lentelė nr. 60. Prognozuojamas išlaidų srautas per metus pasirinkus projekto neįgyvendinti 
Veiklos išlaidos, Eur/metus 

Remontas ir eksploatacija, Eur/metus Darbo 
užmokestis, 
Eur/metus 

Suvartotos šilumos 
energijos sąnaudos 
perskaičiuotos prie 

norminių sąlygų, 
Eur/metus 

Šildymo ir karšto 
vandens sistemų 

priežiūra, Eur/metus 
1-5 
m. 

Kasmet didėja (brangsta) po 20 proc. 

Nuo 6 
projekto 

metų 

Nuo 11 
projekto 

metų 

Nuo 16 
projekto 

metų 

3502 4202 10457 26020 33044 360970                 3 668  

Sudaryta autorių 

Toliau pateikiama grafikas, kuriame atvaizduojamas prognozuojamas akumuliuotas pinigų srautas 
per 20 metų laikotarpį, jeigu inicijuojamas projektas nebūtų įgyvendintas ir būtų patiriamos 60 lentelėje 
nurodytos išlaidos. 

 

Pav. nr.  17. Projekto pastatų šildymo ir šildymo sistemos priežiūros akumuliuotų išlaidų prognozė 
įvertinant remonto ir eksploatacinių paslaugų pabrangimą 

Sudaryta autorių 

Blogiausia tai, jog neįgyvendinant projekto, nebus užtikrintos kokybiškos bei higienos sąlygas 
tenkinančios ugdymo, sveikatos priežiūros, kultūros ir viešosios administracinės paslaugos. 

 3.2. GALIMOS PROJEKTO VEIKLOS 

Remiantis „Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės 
paramos ir valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika“18, rengiamo investicijų projekto vertė yra ne mažesnė 
nei 300 tūkst. Eur, bet neviršija 15 mln. Eur, todėl vertinamų alternatyvų skaičius ir turinys iš karto gali būti 
pasirenkamas atsižvelgiant į minėtos metodikos 4 priede nurodytą projekto investavimo objektų ir 
alternatyvų sąrašą.  

3.3. VEIKLŲ VERTINIMO KRITERIJAI 

Galimų projekto veiklų sąrašas nėra sudaromas, todėl neišskiriami ir veiklų vertinimo kriterijai. 

3.4. TRUMPASIS VEIKLŲ SĄRAŠAS IR PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ALTERNATYVOS 

Alternatyvų skaičius ir turinys bus parenkamas pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti 
finansavimą ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir/ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodikos 4 
priede pateiktą Projekto investavimo objektų ir alternatyvų sąrašą. Inicijuojamo projekto investavimo 
objektas (daugiau kaip 56 proc. planuojamo projekto biudžeto išlaidų) yra ilgalaikis turtas, t. y. pastatai / 
patalpos. Minimaliai privalomos išnagrinėti ir palyginti projekto įgyvendinimo alternatyvos yra šios: 

 Naujų pastatų statyba (taip pat ir pradėto statyti pastato užbaigimas)  

 Nuotolinis projekto tikslinių grupių aptarnavimas  

 Pastatų / patalpų nuoma / panauda  

 Pastatų / patalpų įsigijimas  

                                                      
18 Aktuali redakcija nuo 2019 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 2019/8-214 redakcija 

401 184 
1 604 736 
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 Optimizavimas (taikoma tik jau teikiamai paslaugai) 

 Kooperacija  

 Esamo/-ų pastato(-ų)/patalpų techninių savybių gerinimas (rekonstrukcija, kapitalinis remontas, 
paprastasis remontas, bendrojo ploto padidinimas, paskirties keitimas, įrangos įsigijimas 
trūkstamoms techninėms savybėms užtikrinti)  

Remiantis minimaliu nagrinėtinu alternatyvų sąrašu, pateikiamas alternatyvų įgyvendinimo 
galimumo vertinimas. 

Lentelė nr. 61. Trumpasis projekto alternatyvų sąrašas ir detalus aprašymas 

Alternatyva Alternatyvos įgyvendinimo galimumas 
Alternatyvos 
tikslingumas 

nagrinėti toliau 

Naujų pastatų 
statyba  

Siekiant patenkinti tikslinių grupių poreikius ir sutaupyti įstaigų 
šilumos energijos šildymui išlaidas, sumažinti metinį suvartojamos 
šilumos energijos šildymui kiekį ne mažiau kaip 40 proc., 
alternatyvos įgyvendinimo atveju būtų numatoma statyti naujus 
pastatus. Tačiau Šilutės rajono savivaldybės administracija neturi 
numačiusi kitos teritorijos naujų pastatų statybai, todėl nauja 
statyba būtų galima tik tame pačiame kiekvienos projekte 
analizuojamos įstaigos sklype, kai esami pastatai būtų nugriauti 
(remiantis LR Statybos įstatymo 26 punktu, naujo statinio statyba 
yra statyba, kurios tikslas – statinių neužimtame žemės paviršiaus 
plote pastatyti statinį, atstatyti visiškai sugriuvusį, sunaikintą, 
nugriautą statinį). Esamų pastatų griovimas ir naujų statyba būtų 
finansiškai nenaudingi.  
Taip pat būtina atsižvelgti, kad LR Vietos savivaldos įstatymo 6 
straipsnyje numatytos savarankiškosios savivaldybių funkcijos, 
tarp kurių yra švietimo ir sveikatos priežiūros paslaugos, pagal 
veiklos pobūdį priskiriamos nepertraukiamoms, geros kokybės bei 
prieinamoms viešosioms paslaugoms.  Vykdant griovimo darbus ir 
organizuojant naujų pastatų statybas, ikimokyklinio, bendrojo 
ugdymo, sveikatos priežiūros ir kultūros įstaigų organizuojama 
veikla būtų sutrikdyta ir tokiu būdu neužtikrintas jų prieinamumas. 
Taigi teisiniu požiūriu alternatyvos įgyvendinimas nėra tinkamas. 
Apibendrintai vertintina, kad alternatyva šio projekto atžvilgiu 
nėra galima. 

Toliau nagrinėti 
netikslinga 

Nuotolinis 
projekto 
tikslinių grupių 
aptarnavimas  
 

Alternatyvos įgyvendinimo atveju būtų siekiama suteikti 
nuotoliniu būdu. Tačiau technologiniu bei ekonominiu atžvilgiais 
užtikrinti paslaugų teikimą nėra įmanoma, nes nei fizinių, nei 
finansinių pajėgumų organizuoti minėtas paslaugas nuotoliniu 
būdu visoms projekto tikslinėms grupėms Šilutės rajono 
savivaldybės administracija neturi. Dėl šių priežasčių alternatyva 
„Nuotolinis projekto tikslinių grupių aptarnavimas“ nėra tinkama 
toliau analizuoti. 
Apibendrintai vertintina, kad alternatyva šio projekto atžvilgiu 
nėra galima. 

Toliau nagrinėti 
netikslinga 

Pastatų / 
patalpų nuoma 
/ panauda  
 

Alternatyvos įgyvendinimo atveju būtų nuomojamos projekto 
tikslinių grupių poreikius atitinkančios patalpos, esančios Šilutės 
rajono savivaldybėje ir sudarančios sąlygas sutaupyti išlaidas už 
patalpų šildymą. Tačiau toks sprendimas turi technologinių kliūčių. 
Atlikus www.aruodas.lt ir www.domoplius.lt apžvalgą 2020 m. 
lapkričio mėnesį, nustatyta, jog Šilutės rajono miestuose, 
miesteliuose ir kaimuose nėra nuomojamų projekto tikslinių 

Toliau nagrinėti 
netikslinga 

http://www.aruodas.lt/
http://www.domoplius.lt/
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Alternatyva Alternatyvos įgyvendinimo galimumas 
Alternatyvos 
tikslingumas 

nagrinėti toliau 

grupių poreikius atitinkančių patalpų. Taigi technologiniu atžvilgiu 
tai nėra įmanoma, nes Šilutės rajono savivaldybėje nėra nei vieno 
C, B ar A energinio naudingumo klasę atitinkančio pastato, 
pritaikyto tikslinių grupių reikmėms.  Dėl šių priežasčių alternatyva 
„Pastatų / patalpų nuoma / panauda“ nėra tinkama toliau 
analizuoti. 
Apibendrintai vertintina, kad alternatyva šio projekto atžvilgiu 
nėra galima. 

Pastatų / 
patalpų 
įsigijimas  
 

Alternatyvos įgyvendinimo atveju būtų parduodamos esamos ir 
perkamos naujos projekto tikslinių grupių poreikius atitinkančios 
patalpos, esančios Šilutės rajono savivaldybėje ir sudarančios 
sąlygas sutaupyti išlaidas už patalpų šildymą. Technologiniu 
atžvilgiu tai nėra įmanoma, nes Šilutės rajono savivaldybėje nėra 
nei vieno parduodamo C, B ar A energinio naudingumo klasę 
atitinkančio pastato, pritaikyto tikslinių grupių reikmėms.   
Socialiniu ekonominiu požiūriu alternatyvos įgyvendinimas 
nespręstų projekto problemos operatyviai, nes pardavus esamus 
įstaigų pastatus, naujų įsigijimas, esant palankioms rinkos 
sąlygoms, užtruktų apie metus, t. y. mažiausiai 296 dienas. Žemės 
ar žemės sklypų dalių, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų 
pirkimą arba nuomą ar teisių į šiuos daiktus įsigijimą ir sutarčių 
sudarymą detaliai reglamentuoja Žemės, esamų pastatų ar kitų 
nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus 
įsigijimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintas Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 
(galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-12-19). Remiantis minėtu 
Aprašu projekto pareiškėjas sudaro preliminarų nekilnojamojo 
turto iš privataus subjekto pirkimo proceso planą, kuris sėkmės 
atveju (jeigu pavyktų įsigyti už palankią kainą) užtruktų 296 dienas. 
Įsigijus pastatus, dar papildomai būtų sugaištas laikas jų remontui 
siekiant pritaikyti patalpas projekto tikslinių grupių poreikiams. 
Atsižvelgiant į ribotas technines bei finansines galimybes 
įgyvendinti alternatyvą, apibendrintai vertintina, kad alternatyvą 
nėra tikslinga nagrinėti. 

Toliau nagrinėti 
netikslinga 

Optimizavimas 
(taikoma tik 
jau teikiamai 
paslaugai) 
 

Alternatyvos įgyvendinimo atveju būtų keičiami Šilutės lopšelio–
darželio „Ąžuoliukas“, Šilutės lopšelio–darželio „Gintarėlis“, 
Švėkšnos lopšelio–darželio, Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos, 
Kintų pagrindinės mokyklos, Saugų J. Mikšo pagrindinės mokyklos, 
Usėnų pagrindinės mokyklos, Vilkyčių pagrindinės mokyklos, 
Šilutės rajono savivaldybės administracijos, Šilutės ligoninės ir 
Salos etnokultūros ir informacijos centro veiklos įgyvendinimo 
principai, būdai, veiklą vykdantys asmenys siekiant sutaupyti 
įstaigų suvartotos šilumos energijos išlaidas, sumažinti metinį 
suvartojamos šilumos energijos šildymui kiekį 40 proc. Tačiau nei 
vienos minėtos įstaigos eksploatacinė būklė, atitvarų 
šilumosaugines savybės, inžinerinių sistemų efektyvumo lygis nėra 
tinkamas pasiekti projekto rezultatų, nurodytų skyriuje 2.5. 
Projekto siekiami rezultatai. Taigi, technologiniu požiūriu 
alternatyva nėra tinkama analizuoti.   

Toliau nagrinėti 
netikslinga 



Šilutės rajono visuomeninių pastatų energetinio efektyvumo didinimas 

 

60 

 

Alternatyva Alternatyvos įgyvendinimo galimumas 
Alternatyvos 
tikslingumas 

nagrinėti toliau 

Socialiniu požiūriu alternatyva neišspręstų projekto problemos, 
nes įstaigų veiklos optimizavimas neišsprendžia pastatų šilumos 
išsaugojimo bei būklės pagerinimo problemų. 
Teisiniu požiūriu alternatyvos įgyvendinimą riboja Šilutės rajono 
savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-302 „Dėl Šilutės rajono 
savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-
2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“, priimtas 2016 m. kovo 
31 d. Alternatyvoje minimų švietimo įstaigų optimizavimas ar 
reorganizavimas nėra įtrauktas į nurodytą pertvarkos planą, taip 
pat nėra teisinių dokumentų, kuriuose būtų planuojamas 
optimizavimas kitų projekto įstaigų, todėl teisiniu požiūriu 
alternatyva nėra tinkama analizuoti.  
Vertinama, kad alternatyva „Optimizavimas“ nėra tinkama toliau 
analizuoti. 

Kooperacija  
 

Alternatyvos įgyvendinimo atveju būtų sutelktos dviejų ar daugiau 
nesusijusių pavaldumo ryšiais juridinių asmenų sutelkimas bendrai 
veiklai siekiant to paties projekto tikslo.  
Tačiau Šilutės rajone nėra tinkamų projekto įgyvendinimui dviejų 
ar daugiau juridinių asmenų, kurie kooperacijos būdu pasiektų 
siekiamų projekto rezultatų, užtikrintų tikslinių grupių poreikius 
bei sukurtų socialinę ekonominę naudą. Taigi, nei socialiniu-
ekonominiu, nei technologiniu ar teisiniu požiūriais projekto 
alternatyva „Kooperacija“ nėra tinkama toliau analizuoti. 

Toliau nagrinėti 
netikslinga 

Esamo/-ų 
pastato(-
ų)/patalpų 
techninių 
savybių 
gerinimas  
 

Alternatyvos įgyvendinimo atveju būtų modernizuojami Šilutės 
lopšelio–darželio „Ąžuoliukas“, Šilutės lopšelio–darželio 
„Gintarėlis“, Švėkšnos lopšelio–darželio, Šilutės Pamario 
pagrindinės mokyklos, Kintų pagrindinės mokyklos, Saugų J. Mikšo 
pagrindinės mokyklos, Usėnų pagrindinės mokyklos, Vilkyčių 
pagrindinės mokyklos, Šilutės rajono savivaldybės administracijos, 
Šilutės ligoninės ir Salos etnokultūros ir informacijos centro 
pastatai siekiant ne mažesnės nei C energinio efektyvumo klasės 
atsižvelgiant į projekto tikslinių grupių poreikius.  
Modernizavimo darbus Šilutės lopšelio–darželio „Ąžuoliukas“ 
atveju sudarytų:  

 Langų keitimas 

 Išorės durų keitimas 

 Pastato stogo šiltinimas  

 Išorinių sienų ir cokolio šiltinimas  

 Rūsio perdangos šiltinimas 

 Vėdinimo sistemos modernizavimas įrengiant 
rekuperaciją 

 Šildymo sistemos ir šilumos punkto modernizavimas 
Modernizavimo darbus Šilutės lopšelio–darželio „Gintarėlis“ 
atveju sudarytų: 

 Langų keitimas 

 Išorės durų keitimas 

 Pastato stogo šiltinimas  

 Išorinių sienų ir cokolio šiltinimas 

 Rūsio perdangos šiltinimas 

 Išorinių perdangų šiltinimas  

Toliau nagrinėti 
tikslinga 
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Alternatyva Alternatyvos įgyvendinimo galimumas 
Alternatyvos 
tikslingumas 

nagrinėti toliau 

 Vėdinimo sistemos modernizavimas įrengiant 
rekuperaciją 

 Šildymo sistemos ir šilumos punkto modernizavimas 

 Šilumos siurblio oras-vanduo įrengimas 
Modernizavimo darbus Švėkšnos lopšelio–darželio atveju 
sudarytų: 

 Pastato stogo šiltinimas  

 Išorinių sienų ir cokolio šiltinimas  

 Išorinių perdangų šiltinimas  

 Grindų ant grunto šiltinimas 

 Rūsio perdangos šiltinimas 

 Vėdinimo sistemos modernizavimas įrengiant 
rekuperaciją 

 Šildymo sistemos ir šilumos punkto modernizavimas 
Modernizavimo darbus Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos 
atveju sudarytų: 

 Langų keitimas 

 Išorės durų keitimas 

 Išorinių sienų ir cokolio šiltinimas  

 Išorinių perdangų ir stogelių šiltinimas  

 Rūsio perdangos šiltinimas 

 Vėdinimo sistemos modernizavimas įrengiant 
rekuperaciją 

 Šildymo sistemos ir šilumos punkto modernizavimas 
Modernizavimo darbus Kintų pagrindinės mokyklos atveju 
sudarytų: 

 Langų keitimas 

 Išorės durų keitimas 

 Pastato stogų šiltinimas  

 Išorinių sienų ir cokolio šiltinimas 

 Grindų ant grunto šiltinimas 

 Vėdinimo sistemos modernizavimas įrengiant 
rekuperaciją 

 Šildymo sistemos ir šilumos punkto modernizavimas 
Modernizavimo darbus Saugų J. Mikšo pagrindinės mokyklos 
atveju sudarytų: 

 Pastato stogo šiltinimas 

 Pastogės šiltinimas  

 Išorinių sienų ir cokolio šiltinimas  

 Grindų ant grunto šiltinimas 

 Vėdinimo sistemos modernizavimas įrengiant 
rekuperaciją 

 Šildymo sistemos ir šilumos punkto modernizavimas 

 Šilumos siurblio oras-vanduo įrengimas 
Modernizavimo darbus Usėnų pagrindinės mokyklos atveju 
sudarytų: 

 Langų keitimas 

 Išorės durų keitimas 

 Pastato stogo šiltinimas  
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Alternatyva Alternatyvos įgyvendinimo galimumas 
Alternatyvos 
tikslingumas 

nagrinėti toliau 

 Išorinių sienų ir cokolio šiltinimas  

 Šildymo sistemos modernizavimas 
Modernizavimo darbus Vilkyčių pagrindinės mokyklos atveju 
sudarytų: 

 Langų keitimas 

 Išorės durų keitimas 

 Pastogės perdangos šiltinimas 

 Išorinių sienų ir cokolio šiltinimas  

 Išorinės perdangos šiltinimas 

 Grindų ant grunto šiltinimas 

 Rūsio perdangos šiltinimas 

 Vėdinimo sistemos modernizavimas įrengiant 
rekuperaciją 

 Šildymo sistemos modernizavimas 
Modernizavimo darbus Šilutės rajono savivaldybės administracijos 
atveju sudarytų: 

 Langų keitimas 

 Išorės durų keitimas 

 Pastato stogo šiltinimas  

 Išorinių sienų ir cokolio šiltinimas  

 Išorinių perdangų šiltinimas  

 Vėdinimo sistemos modernizavimas įrengiant 
rekuperaciją 

 Šildymo sistemos ir šilumos punkto modernizavimas 
Modernizavimo darbus Šilutės ligoninės atveju sudarytų: 

 Senų langų keitimas 

 Senų išorės durų keitimas 

 Pastato stogų šiltinimas  

 Išorinių sienų ir cokolio šiltinimas  

 Išorinių perdangų šiltinimas 

 Vėdinimo sistemos modernizavimas įrengiant 
rekuperaciją 

 Šildymo sistemos ir šilumos punkto modernizavimas 
Modernizavimo darbus Salos etnokultūros ir informacijos centro 
atveju sudarytų: 

 Langų keitimas 

 Išorės durų keitimas 

 Pastato stogų šiltinimas  

 Išorinių sienų ir cokolio šiltinimas  

 Vėdinimo sistemos modernizavimas įrengiant 
rekuperaciją 

 Šildymo sistemos ir šilumos punkto modernizavimas 
 
Taip pat kartu su minėtomis modernizavimo priemonėmis bus 
atliekami ir kiti privalomi rangos darbai pagal statybos techninius 
reglamentus.  
Technologiniu ir teisiniu požiūriu tokia alternatyva yra galima ir jos 
įgyvendinimui kliūčių nekyla. Socialiniu ekonominiu požiūriu 



Šilutės rajono visuomeninių pastatų energetinio efektyvumo didinimas 

 

63 

 

Alternatyva Alternatyvos įgyvendinimo galimumas 
Alternatyvos 
tikslingumas 

nagrinėti toliau 

alternatyva sprendžia esamą problematiką, prisideda prie projekto 
siekiamų tikslų ir rezultatų. 
Apibendrintai vertintina, kad alternatyva šios įstaigos atžvilgiu 
yra galima. Alternatyva įvardinama kaip „Esamų pastatų 
modernizavimas siekiant ne mažesnė nei C energinio efektyvumo 
klasės“. 

Sudaryta autorių 

Siekiant įvertinti bent 2 projektui įgyvendinti tinkamas alternatyvas, suformuojama papildoma 
alternatyva „Esamų pastatų modernizavimas siekiant A energinio efektyvumo klasės“ (Alternatyva II). Taigi 
siekiant patenkinti tikslinių grupių poreikius ir sukurti aplinkybes didinti pasirinktų įstaigų pastatų energijos 
vartojimo efektyvumą, alternatyvos „Esamų pastatų modernizavimas siekiant A energinio efektyvumo 
klasės“ (Alternatyva II) įgyvendinimo atveju numatomi darbai pateikiami toliau.  

Modernizavimo darbus Šilutės lopšelio–darželio „Ąžuoliukas“ atveju sudarytų:  

 Langų keitimas 

 Išorės durų keitimas 

 Pastato stogo šiltinimas  

 Išorinių sienų ir cokolio šiltinimas  

 Rūsio perdangos šiltinimas 

 Vėdinimo sistemos modernizavimas įrengiant rekuperaciją 

 Šildymo sistemos ir šilumos punkto modernizavimas 

 Šilumos siurblio oras-vanduo įrengimas 

Modernizavimo darbus Šilutės lopšelio–darželio „Gintarėlis“ atveju sudarytų: 

 Langų keitimas 

 Išorės durų keitimas 

 Pastato stogo šiltinimas  

 Išorinių sienų ir cokolio šiltinimas 

 Rūsio perdangos šiltinimas 

 Išorinių perdangų šiltinimas  

 Vėdinimo sistemos modernizavimas įrengiant rekuperaciją 

 Šildymo sistemos ir šilumos punkto modernizavimas 

 Šilumos siurblio oras-vanduo įrengimas 

Modernizavimo darbus Švėkšnos lopšelio–darželio atveju sudarytų: 

 Langų keitimas 

 Išorės durų keitimas 

 Išorinių sienų ir cokolio šiltinimas  

 Pastato stogo šiltinimas  

 Išorinių perdangų šiltinimas  

 Rūsio perdangos šiltinimas 

 Grindų ant grunto šiltinimas 

 Vėdinimo sistemos modernizavimas įrengiant rekuperaciją 

 Šildymo sistemos ir šilumos punkto modernizavimas 

Modernizavimo darbus Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos atveju sudarytų: 

 Langų keitimas 

 Išorės durų keitimas 

 Išorinių sienų ir cokolio šiltinimas  
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 Išorinių perdangų ir stogelių šiltinimas  

 Stogo šiltinimas 

 Rūsio perdangos šiltinimas 

 Vėdinimo sistemos modernizavimas įrengiant rekuperaciją 

 Šildymo sistemos ir šilumos punkto modernizavimas 

Modernizavimo darbus Kintų pagrindinės mokyklos atveju sudarytų: 

 Langų keitimas 

 Išorės durų keitimas 

 Pastato stogų šiltinimas  

 Išorinių sienų ir cokolio šiltinimas 

 Grindų ant grunto šiltinimas 

 Vėdinimo sistemos modernizavimas įrengiant rekuperaciją 

 Šildymo sistemos ir šilumos punkto modernizavimas 

 Šilumos siurblio oras-vanduo įrengimas 

Modernizavimo darbus Saugų J. Mikšo pagrindinės mokyklos atveju sudarytų: 

 Langų keitimas 

 Išorės durų keitimas 

 Išorinių sienų ir cokolio šiltinimas  

 Pastato stogo šiltinimas 

 Pastogės šiltinimas  

 Grindų ant grunto šiltinimas 

 Vėdinimo sistemos modernizavimas įrengiant rekuperaciją 

 Šildymo sistemos ir šilumos punkto modernizavimas 

 Šilumos siurblio oras-vanduo įrengimas 

Modernizavimo darbus Usėnų pagrindinės mokyklos atveju sudarytų: 

 Langų keitimas 

 Išorės durų keitimas 

 Išorinių sienų ir cokolio šiltinimas  

 Pastato stogo šiltinimas  

 Grindų ant grunto šiltinimas 

 Vėdinimo sistemos modernizavimas įrengiant rekuperaciją 

 Šildymo sistemos ir šilumos punkto modernizavimas 

Modernizavimo darbus Vilkyčių pagrindinės mokyklos atveju sudarytų: 

 Langų keitimas 

 Išorės durų keitimas 

 Pastogės perdangos šiltinimas 

 Išorinių sienų ir cokolio šiltinimas 

  Grindų ant grunto šiltinimas 

 Rūsio perdangos šiltinimas 

 Išorinės perdangos šiltinimas 

 Vėdinimo sistemos modernizavimas įrengiant rekuperaciją 

 Šildymo sistemos modernizavimas 

Modernizavimo darbus Šilutės rajono savivaldybės administracijos atveju sudarytų: 

 Langų keitimas 

 Išorės durų keitimas 

 Pastato stogo šiltinimas  

 Išorinių sienų ir cokolio šiltinimas  
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 Grindų ant grunto šiltinimas 

 Rūsio grindų šiltinimas 

 Išorinių perdangų šiltinimas  

 Vėdinimo sistemos modernizavimas įrengiant rekuperaciją 

 Šildymo sistemos ir šilumos punkto modernizavimas 

Modernizavimo darbus Šilutės ligoninės atveju sudarytų: 

 Visų langų keitimas 

 Visų išorės durų keitimas 

 Išorinių sienų ir cokolio šiltinimas  

 Pastato stogų šiltinimas  

 Išorinių perdangų šiltinimas 

 Grindų ant grunto šiltinimas 

 Vėdinimo sistemos modernizavimas įrengiant rekuperaciją 

 Šildymo sistemos ir šilumos punkto modernizavimas 

Modernizavimo darbus Salos etnokultūros ir informacijos centro atveju sudarytų: 

 Langų keitimas 

 Išorės durų keitimas 

 Pastato stogų šiltinimas  

 Išorinių sienų ir cokolio šiltinimas  

 Grindų ant grunto šiltinimas 

 Vėdinimo sistemos modernizavimas įrengiant rekuperaciją 

 Šildymo sistemos ir šilumos punkto modernizavimas 

 Šilumos siurblio oras-vanduo įrengimas 

Taip pat kartu su minėtomis modernizavimo priemonėmis bus atliekami ir kiti privalomi rangos darbai 
pagal statybos techninius reglamentus. Technologiniu ir teisiniu požiūriu tokia alternatyva yra galima ir jos 
įgyvendinimui kliūčių nekyla. Socialiniu ekonominiu požiūriu alternatyva sprendžia esamą problematiką, 
prisideda prie projekto siekiamų tikslų ir rezultatų. Be to, įgyvendinus šias alternatyvas, sumažėtų šilumos 
energijos poreikis, todėl sumažėtų ir į aplinką išmetamų ŠESD (CO2 ) kiekis (žr. toliau esančią lentelę).  

Lentelė nr. 62. Šilutės rajono įstaigų suvartojamos šilumos energijos ir išmetamų ŠESD (CO2 ) kiekio 
sumažėjimas  Alternatyvos I ir Alternatyvos II įgyvendinimo atvejais 

Įstaiga 

Alternatyva I Alternatyva II 

t/metus 
Pokytis, 

proc. 
MWh Pokytis, 

proc. 
t/metus 

Pokytis, 
proc. 

MWh Pokytis, 
proc. 

Šilutės lopšelis-darželis 
„Ąžuoliukas“ 

19,69 48,3 196,9 48,3 20,71 50,8 207,15 50,83 

Šilutės lopšelis-darželis 
„Gintarėlis“ 

22,09 35,6 220,93 35,6 24,7 39,8 247,01 39,82 

Šilutės r. Švėkšnos 
lopšelis-darželis 

11,76 45,5 117,6 45,5 13 50,3 130,03 50,35 

Šilutės r. Usėnų 
pagrindinė mokykla 

19,55 41,9 195,47 41,9 20,66 44,3 206,56 44,31 

Šilutės r. Vilkyčių 
pagrindinė mokykla 

18,35 48,1 183,52 
 

48,1 19,29 
 

50,6 192,95 50,61 

Šilutės r. Saugų Jurgio 
Mikšo pagrindinė 
mokykla 

42,48 50,9 424,81 
 

50,9 49,53 
 

59,4 
 

495,26 
 

59,39 

Šilutės r. Kintų 
pagrindinė mokykla 

20,6 53,1 206,01 53,1 21,48 55,4 214,78 55,36 

Šilutės Pamario 
pagrindinė mokykla 

8,74 14,6 87,45 14,6 12,63 21,0 126,32 24,04 
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Įstaiga 

Alternatyva I Alternatyva II 

t/metus 
Pokytis, 

proc. 
MWh Pokytis, 

proc. 
t/metus 

Pokytis, 
proc. 

MWh Pokytis, 
proc. 

Šilutės raj. 
savivaldybės 
administracija 

21,06 49,3 210,65 
 

49,3 22,04 
 

51,6 
 

220,37 
 

51,59 

Salos etnokultūros ir 
informacijos centras  

5,96 39,1 59,56 
 

39,1 6,44 
 

42,3 
 

64,44 
 

42,3 

Šilutės ligoninė 28,01 27,8 280,06 27,8 38,39 38,1 383,87 38,11 

Viso: 218,29 39,4 2182,96 39,4 248,87 44,9 2488,74 44,9 

Sudaryta autorių remiantis energijos vartojimo auditais, 2020 m. 

Apibendrintai vertintina, kad tinkamos toliau analizuoti šios alternatyvos: Esamų pastatų 
modernizavimas siekiant ne mažesnės nei C energinio efektyvumo klasės (Alternatyva I); Esamų pastatų 
modernizavimas siekiant A energinio efektyvumo klasės (Alternatyva II). 

3.5. ANALIZĖS METODO PASIRINKIMAS 

Projekto įgyvendinimo alternatyvų vertinimas ir palyginimas atliekamas SVA metodu dėl šių 
priežasčių: 

1) Šiuo metu teikiamų paslaugų tęstinumas privalo būti užtikrintas pagal tuos pačius kokybinius ir 
kiekybinius reikalavimus, laikantis galiojančių teisės aktų.  

2) Projekto įgyvendinimas neturės tiesioginės įtakos esamos paslaugos turiniui, formai, teikimo 
apimčiai, paslaugos vartotojų skaičiui, t. y. įgyvendinus projektą planuojama išlaikyti stabilią šiuo 
metu teikiamų paslaugų apimtį, nekuriant papildomų paslaugų bei nekeičiant šiuo metu teikiamos 
paslaugos teikimo formos.  

3) Paslaugoms teikti naudojamas turtas šiuo metu dalinai neatitinka keliamų teisės aktais higienos 
normų.  

4) Esamos paslaugos vykdymui užtikrinti reikalingas turtas yra pastatai, kai planuojama intervencija į 
turimus pastatus, kuriuose šiuo metu teikiamos viešosios paslaugos; projektas apima pastatų 
modernizavimą, kai siekiama pagerinti pastato inžinerinių sistemų fizines ir energines savybes. 
Projekto alternatyvų analizei pasirenkamas efektyvumo principas.  
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4. FINANSINĖ ANALIZĖ 

Šioje IP dalyje atliekant finansinę analizę, nagrinėjami finansiniai IP įgyvendinimo alternatyvų pinigų 
srautai. Naudojamas pinigų srautų metodas: apskaičiuojant finansinius rodiklius, Projekto išlaidos 
(investicijos, veiklos išlaidos, mokesčiai ir pan.) suprantamos kaip neigiami pinigų srautai, o Projekto įplaukos 
(veiklos pajamos, finansavimas ir pan.) – kaip teigiami pinigų srautai. Finansiniams rodikliams apskaičiuoti 
viso ataskaitinio laikotarpio grynųjų pinigų srautai diskontuojami. Pagrindiniai finansinės analizės rezultatų 
rodikliai – investicijų ir kapitalo finansinė grynoji dabartinė vertė ir vidinė grąžos norma (FGDV ir FVGN). 
Finansinė grynoji dabartine vertė (FGDV), gaunama sudėjus diskontuotų pinigų srautus per Projekto gyvavimo 
laikotarpį, parodo Projekto naudą, išreikštą dabartine pinigų verte. Finansinė vidinė grąžos norma (FVGN) – 
diskonto norma, kuriai esant investicijų vertė lygi grynųjų pinigų srautų vertei, t. y. diskonto norma, su kuria 
grynoji dabartinė investicijų vertė lygi nuliui. Jeigu FVGN didesnė už rinkoje esančią palūkanų normą, vadinasi, 
Projektas duos didesnę naudą už lėšų skolinimosi išlaidas. 

Projekto finansinė analizė toliau atliekama šiuo eiliškumu: 

1) pasirenkamas Projekto ekonominės veiklos sektorius ir nurodomas Projekto ataskaitinis laikotarpis, 
2) nurodoma finansinė diskonto norma (FDN); 
3) nurodomi Projekto lėšų srautai (investicijos, investicijų likutinė vertė, veiklos pajamos, veiklos 

išlaidos, mokesčiai ir finansavimas), ir 
4) apskaičiuojami finansiniai rodikliai ir pateikiama išvada dėl Projekto gyvybingumo. 

4.1. PROJEKTO ATASKAITINIS LAIKOTARPIS 

Projekto ataskaitinis laikotarpis yra metų, kuriems pateikiamos Projekto investicijų, investicijų 
likutinės vertės, veiklos pajamų, veiklos išlaidų, mokesčių, finansavimo bei socialinės-ekonominės naudos 
(žalos) prognozės, skaičius. Šis metų skaičius nustatomas atsižvelgiant į ekonomiškai pagrįstą Projekto 
kuriamo ilgalaikio turto naudojimo trukmę (infrastruktūros tarnavimo laikotarpį). Šiuo tikslu nurodomas 
Projekto ekonominės veiklos sektorius ir įvertinamas laikotarpis, per kurį naudingiau naudoti infrastruktūrą 
palaikant jos naudojimo savybes (techninis aptarnavimas, remontas ir pan.) nei sukurti reikalingą 
infrastruktūrą iš naujo. 

Remiantis Metodika, Projekto ataskaitinis laikotarpis nustatomas atsižvelgiant į Projekto ekonominės 
veiklos sektorių (toliau – EVS) ir į ekonomiškai pagrįstą Projektu kuriamo ilgalaikio turto eksploatavimo 
trukmę. Planuojamo įgyvendinti Projekto pagrindinė EVS yra energetika, EVS Projekto tipas – viešosios 
paskirties pastatų, daugiabučių ir gatvių apšvietimo infrastruktūros modernizavimas pagerinant jų 
energetines charakteristikas. Metodikoje rekomenduojamas analizės laikotarpis energetikos sektoriaus 
projektams – 25 metai, tačiau esant objektyvioms priežastims, numatyta galimybė taikyti trumpesnį 
laikotarpį. Vertinama, kad naudojamų pastatų rekonstrukcijos darbų naudingas tarnavimo laikotarpis 
neviršija 20-25 metų, kuriam praėjus reikalinga vėl atlikti panašias investicijas, jog pastatas galėtų būti pilnai 
funkcionalus ir atitiktų higienos normas19. Atsižvelgiant į tai nustatomas Projekto ataskaitinis laikotarpis – 20 
metų. Naudojama prielaida, kad Projekto veiklos  bus pradedamos įgyvendinti 2022 m. ir užbaigiamos 2024 
m., o nuo 2024 m. vidurio iki 2042  m. vertinami Projekto lėšų srautai  ir sąnaudų efektyvumo/veiksmingumo 
rodiklis. 

Papildomai pažymėtina, kad vertinant Projekto įgyvendinimą VPSP būdu partnerystės klausimyne bus 
nustatomas siūlytinas VPSP sutarties terminas atsižvelgiant į galimas prielaidas dėl privatus subjekto siekio 
atgauti, atliekant darbus ir teikiant paslaugas, įdėtas investicijas bei reinvesticijas (nuosavą kapitalą ir/arba 
skolintas lėšas) ir gauti pelną už investuotą kapitalą įprastomis veiklos vykdymo sąlygomis, t. y. atsižvelgiant 
į galimą atsipirkimo laikotarpį. 

                                                      
19 Centrinės projektų vertinimo agentūros rekomendacijos, 2020 m. 
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4.2. FINANSINĖ DISKONTO NORMA 

Laiko įtaka pinigų srautų vertei nustatoma naudojant diskonto veiksnį. Diskonto veiksnys (angl. 
discount factor) – tai koeficientas, kurį dauginant su būsimų pinigų nominalia verte, apskaičiuojama dabartinė 
jų vertė. Dabartinė vertė – tai pinigų vertė šiuo metu.  

Remiantis Europos Komisijos kaštų-naudos rengimo rekomendacijomis (Guide to Cost-Benefit 
Analysis of Investment Projects), Lietuvoje įgyvendinamiems investicijų projektams finansinė diskonto norma 
(FDN) turi būti nustatyta atskiru LR Finansų ministerijos priimtu teisės aktu. Tokiu atveju, atliekant finansinę 
analizę, reikėtų taikyti LR Finansų ministerijos nustatytą FDN. Tol, kol valstybės lygmeniu FDN nenustatyta, 
tolesnėje IP finansinėje analizėje taikytina 4 proc. FDN. 

4.3. PROJEKTO LĖŠŲ SRAUTAI 

Projekto lėšų srautų analizė apima Projekto investicijų, Projekto investicijų likutinės vertės, Projekto 
veiklos pajamų, Projekto veiklos išlaidų, Projekto mokesčių ir Projekto finansavimo analizę. 

4.3.1. PROJEKTO INVESTICIJOS 

Projekto investicijos – tai visos Projekto veikloms įgyvendinti reikalingos išlaidos, kurias planuojama 
patirti sukuriant apibrėžtus Projekto rezultatus. Šioje investicijų projekto dalyje yra realiai įvertintas 
investicijų lėšų poreikis ir suplanuota reali investicijų išlaidų patyrimo eiga, dalis ir proporcijos: 

1) Rangos darbų, reikalingų projekto alternatyvoms įgyvendinti, išlaidos buvo nustatytos remiantis 
2020 m. parengtais energijos vartojimo auditas (UAB „Ekotermija“ (žr. atskiru formatu pridedamą 
Priedą) ir juose pateikiamus investicijų vertinimus (II ir III paketai).  

2) Techninių projektų parengimų kaina, jų ekspertizės, projekto vykdymo priežiūros, techninės rangos 
darbų priežiūros kainos nustatytos vadovaujantis bendraisiais ekonominiais normatyvais statinių 
statybos skaičiuojamosios kainos nustatymui. Inžinierinių paslaugų išlaidoms skiriami 6 proc. 
bendros rangos darbų vertės, iš jų techniniam projektui priskiriant 72 proc., techninei priežiūrai – 
14 proc., ekspertizei – 7 proc., projekto vykdymo priežiūrai – 7 proc. 

Atsižvelgiant į veiklų apimtis daroma prielaida, kad pirmaisiais veiklos įgyvendinimo metais (2022 m.) 
bus parengti techniniai projektai ir atliktos jų ekspertizės bei pradėti vykdyti pirmieji rangos darbai, antrais-
trečiais projekto įgyvendinimo metais (2023-2024 m.) bus tęsiami modernizavimo darbai ir baigiami per 2024 
m., kai dalis pastatų 2024 m. antrą pusmetį jau bus pilnai modernizuotos. 

Toliau pateikiamas investicijų pasiskirstymas 2022-2024 m. laikotarpiu pagal kiekvieną įstaigą atskirai 
(žr. lentelę Nr. 63) I ir II alternatyvų atvejais.  
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Lentelė nr. 63. Projekto alternatyvų investicijos, tenkančios kiekvienai vaikų ugdymo įstaigai, Eur su PVM 
Investicijos Alt. I  2022 m. 2023 m. 2024 m. Alt. II 2022 m. 2023 m. 2024 m. 

Rangos darbai 10 096 299 2 524 075 5 048 150 2 524 075       13 146 846           3 286 712              6 573 423                3 286 712  

Šilutės lopšelis - darželis „Ąžuoliukas“ 698 611 174 653 349 306 174 653             812 305             203 076                    406 153                   203 076  

Šilutės lopšelis-darželis „Gintarėlis“ 1 049 077 262 269 524 539 262 269          1 162 160             290 540                    581 080                   290 540  

Šilutės r. Kintų pagrindinė mokykla 965 305 241 326 482 653 241 326          1 104 784             276 196                    552 392                   276 196  

Šilutės Pamario pagrindinė mokykla  1 361 734 340 434 680 867 340 434          2 111 337             527 834                1 055 669                   527 834  

Salos etnokultūros ir informacijos centras (Rusnė) 263 893 65 973 131 947 65 973             345 018               86 255                    172 509                     86 255  

Šilutės r. Saugų Jurgio Mikšio pagrindinė mokykla 1 295 391 323 848 647 696 323 848          1 814 435             453 609                  907 218                   453 609    

Šilutės raj. savivaldybės pastatas 685 660 171 415 342 830 171 415             901 095             225 274                  450 548                   225 274    

Šilutės r. Švėkšnos lopšelis-darželis 417 603 104 401 208 802 104 401             532 873             133 218                  266 437                   133 218    

Šilutės r. Usėnų pagrindinė mokykla 817 473 204 368 408 737 204 368          1 211 177             302 794                  605 589                   302 794    

Šilutės r. Vilkyčių pagrindinė mokykla 930 211 232 553 465 106 232 553          1 022 905             255 726                  511 453                   255 726    

Šilutės ligoninė 16D4p, 17M2p ir 18L2p korpusai 1 611 341 402 835 805 671 402 835          2 128 757             532 189              1 064 379                   532 189    

Projektavimo ir inžinerinės paslaugos 605 778 457 362 127 213 21 202           788 811               595 552                  165 650                     27 608    

Techninio projekto rengimas 436 160 436 160 - -           567 944               567 944                             -                                -      

Šilutės lopšelis - darželis "Ąžuoliukas" 30 180                35 092          

Šilutės lopšelis-darželis „Gintarėlis“ 45 320                50 205          

Šilutės r. Kintų pagrindinė mokykla 41 701                47 727          

Šilutės Pamario pagrindinė mokykla  58 827                91 210          

Salos etnokultūros ir informacijos centras (Rusnė) 11 400                14 905          

Šilutės r. Saugų Jurgio Mikšio pagrindinė mokykla 55 961                78 384          

Šilutės raj. savivaldybės pastatas 29 621                38 927          

Šilutės r. Švėkšnos lopšelis-darželis 18 040                23 020          

Šilutės r. Usėnų pagrindinė mokykla 35 315                52 323          

Šilutės r. Vilkyčių pagrindinė mokykla 40 185                44 189          

Šilutės ligoninė 16D4p, 17M2p ir 18L2p korpusai 69 610                91 962          

Techninio projekto ekspertizė 84 809  84 809            110 434                    110 434      

Šilutės lopšelis - darželis „Ąžuoliukas“ 5 868                    6 823        

Šilutės lopšelis-darželis „Gintarėlis“ 8 812                    9 762        

Šilutės r. Kintų pagrindinė mokykla 8 109                    9 280        
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Investicijos Alt. I  2022 m. 2023 m. 2024 m. Alt. II 2022 m. 2023 m. 2024 m. 

Šilutės Pamario pagrindinė mokykla  11 439                  17 735        

Salos etnokultūros ir informacijos centras (Rusnė) 2 217                    2 898        

Šilutės r. Saugų Jurgio Mikšio pagrindinė mokykla 10 881                  15 241        

Šilutės raj. savivaldybės pastatas 5 760                    7 569        

Šilutės r. Švėkšnos lopšelis-darželis 3 508                    4 476        

Šilutės r. Usėnų pagrindinė mokykla 6 867                  10 174        

Šilutės r. Vilkyčių pagrindinė mokykla 7 814                    8 592        

Šilutės ligoninė 16D4p, 17M2p ir 18L2p korpusai 13 535                  17 882        

Projekto vykdymo priežiūra 42 404 10 601 21 202 10 601             55 217                 13 804                    27 608                     13 804    

Šilutės lopšelis - darželis „Ąžuoliukas" 2 934 734 1 467 734                 3 412                    853                        1 706                         853    

Šilutės lopšelis-darželis „Gintarėlis“ 4 406 1 102 2 203 1 102                 4 881                 1 220                        2 441                     1 220    

Šilutės r. Kintų pagrindinė mokykla 4 054 1 014 2 027 1 014                 4 640                 1 160                        2 320                     1 160    

Šilutės Pamario pagrindinė mokykla  5 719 1 430 2 860 1 430                 8 868                 2 217                        4 434                     2 217    

Salos etnokultūros ir informacijos centras (Rusnė) 1 108 277 554 277                 1 449                    362                           725                         362    

Šilutės r. Saugų Jurgio Mikšio pagrindinė mokykla 5 441 1 360 2 720 1 360                 7 621                 1 905                        3 810                     1 905    

Šilutės raj. savivaldybės pastatas 2 880 720 1 440 720                 3 785                    946                        1 892                         946    

Šilutės r. Švėkšnos lopšelis-darželis 1 754 438 877 438                 2 238                    560                        1 119                         560    

Šilutės r. Usėnų pagrindinė mokykla 3 433 858 1 717 858                 5 087                 1 272                        2 543                     1 272    

Šilutės r. Vilkyčių pagrindinė mokykla 3 907 977 1 953 977                 4 296                 1 074                        2 148                     1 074    

Šilutės ligoninė 16D4p, 17M2p ir 18L2p korpusai 6 768 1 692 3 384 1 692                 8 941                 2 235                        4 470                     2 235    

Techninė rangos darbų priežiūra 42 404 10 601 21 202 10 601               55 217                 13 804                    27 608                     13 804  

Šilutės lopšelis - darželis „Ąžuoliukas" 2 934 734 1 467 734                 3 412                    853                        1 706                           853  

Šilutės lopšelis-darželis „Gintarėlis“ 4 406 1 102 2 203 1 102                 4 881                 1 220                        2 441                       1 220  

Šilutės r. Kintų pagrindinė mokykla 4 054 1 014 2 027 1 014                 4 640                 1 160                        2 320                       1 160  

Šilutės Pamario pagrindinė mokykla  5 719 1 430 2 860 1 430                 8 868                 2 217                        4 434                       2 217  

Salos etnokultūros ir informacijos centras (Rusnė) 1 108 277 554 277                 1 449                    362                           725                           362  

Šilutės r. Saugų Jurgio Mikšio pagrindinė mokykla 5 441 1 360 2 720 1 360                 7 621                 1 905                        3 810                       1 905  

Šilutės raj. savivaldybės pastatas 2 880 720 1 440 720                 3 785                    946                        1 892                           946  

Šilutės r. Švėkšnos lopšelis-darželis 1 754 438 877 438                 2 238                    560                        1 119                           560  

Šilutės r. Usėnų pagrindinė mokykla 3 433 858 1 717 858                 5 087                 1 272                        2 543                       1 272  
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Investicijos Alt. I  2022 m. 2023 m. 2024 m. Alt. II 2022 m. 2023 m. 2024 m. 

Šilutės r. Vilkyčių pagrindinė mokykla 3 907 977 1 953 977                 4 296                 1 074                        2 148                       1 074  

Šilutės ligoninė 16D4p, 17M2p ir 18L2p korpusai 6 768 1 692 3 384 1 692                 8 941                 2 235                        4 470                       2 235  

VISO, EUR su PVM 10 702 077 2 981 437 5 175 363 2 545 277       13 935 657         3 882 264              6 739 073                3 314 320    

VISO, EUR be PMV 8 844 692 2 463 998 4 277 159 2 103 535       11 517 072           3 208 482              5 569 482                2 739 107  

Sudaryta autorių 

Toliau pateikiamas investicijų pasiskirstymas pagal kiekvieną alternatyvos atveju numatytą įstaigą. 

Lentelė nr. 64. Investicijos pagal įstaigas, Eur 

Įstaiga Alternatyva I, Eur su 
PVM 

Alternatyva I, Eur be 
PVM 

Alternatyva II, Eur su 
PVM 

Alternatyva II, Eur be PVM 

Šilutės lopšelis - darželis „Ąžuoliukas" 740 528 612007          861 043             711 606    

Šilutės lopšelis-darželis „Gintarėlis“ 1 112 022 919026       1 231 890          1 018 091    

Šilutės r. Kintų pagrindinė mokykla 1 023 223 845639       1 171 071             967 827    
Šilutės Pamario pagrindinė mokykla  1 443 438 1192924       2 238 017          1 849 601    
Salos etnokultūros ir informacijos centras 
(Rusnė) 

279 727 231179 
         365 719             302 247    

Šilutės r. Saugų Jurgio Mikšio pagrindinė 
mokykla 

1 373 114 1134805 
      1 923 301          1 589 505    

Šilutės raj. savivaldybės pastatas 726 800 600661 955 161 789 389 

Šilutės r. Švėkšnos lopšelis-darželis 442 659 365834 564 845 466 814 

Šilutės r. Usėnų pagrindinė mokykla 866 521 716133 1 283 848 1 061 031 

Šilutės r. Vilkyčių pagrindinė mokykla 986 024 814896 1 084 279 896 099 

Šilutės ligoninė 16D4p, 17M2p ir 18L2p 
korpusai 

1 708 021 1411588 
2 256 482 1 864 862 

Viso: 10 702 077 8844692    13 935 657        11 517 072    
Sudaryta autorių
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Reinvesticijos į rangos darbus nėra vertinamos, nes pastatų modernizavimo darbams taikomas 
nusidėvėjimo laikotarpis – 20 metų. Šis laikotarpis nepatenka į projekto ataskaitinį laikotarpį.  

Detalūs investicijų skaičiavimai pateikiami SVA skaičiuoklėje (žr. darbalapį ,,Prielaidos“), o 
apibendrintos vertės nurodytos SVA skaičiuoklės A.1. ir A.2. darbalapių eilutėse: Statyba, rekonstravimas, 
kapitalinis remontas ir kiti darbai – A.3 eilutėje; Projektavimo ir kitos inžinerinės paslaugos – A.5 eilutėje. 

4.3.2. INVESTICIJŲ LIKUTINĖ VERTĖ 

Investicijų likutinė vertė – tai ilgalaikio turto vertė, pasibaigus projekto ataskaitiniam laikotarpiui. 
Likutinė vertė apskaičiuojama tik tam turtui, kuriam įsigyti ar sukurti numatytos IP investicijos. 

Likutinė vertė skaičiuojama tik tuomet, kai turto naudingo tarnavimo laikotarpis yra ilgesnis už 
projekto ataskaitinį laikotarpį. Likutinė vertė lygi turto sukūrimo savikainai, iš kurios atimama atsižvelgiant į 
nusidėvėjimo normatyvus apskaičiuota nusidėvėjimo vertė, sukaupta per projekto ataskaitinį laikotarpį.  

Atsižvelgiant į pasirinktą Projekto ataskaitinį laikotarpį (20 metų) bei taikomą nusidėvėjimo laikotarpį 
modernizavimo darbams – 20 metų, daroma prielaida, kad du ataskaitinio laikotarpio metus bus 
investuojama ir 18 metų skaičiuojamas nusidėvėjimas. 

Atsižvelgus į aukščiau nurodytas aplinkybes bei SVA skaičiuoklėje (žr. darbalapį ,,Prielaidos“) 
pateiktus skaičiavimus, įvertinus pasirinktą Projekto ataskaitinį laikotarpį, naudojama prielaida, kad 
investicijų likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra lygi 1 314 685 Eur alternatyvos „Esamų pastatų 
modernizavimas siekiant A energinio efektyvumo klasės“ ir 1 009 630 Eur alternatyvos „Esamų pastatų 
modernizavimas siekiant ne mažesnės nei C energinio efektyvumo klasės“ įgyvendinimo atvejais. Detalūs 
investicijų skaičiavimai pateikiami SVA skaičiuoklėje (žr. darbalapį ,,Prielaidos“), o apibendrintos vertės 
nurodytos SVA skaičiuoklės A.1. ir A.2. darbalapių B. eilutėje „Investicijų likutinė vertė“. 

4.3.3. VEIKLOS PAJAMOS 

Projekto veiklos pajamas sudaro pajamos, kurios yra tiesiogiai gaunamos iš vartotojų už prekes ir 
(arba) paslaugas, kurios sukuriamos įgyvendinant Projektą. Įgyvendinus investicijų projektą nėra ir nebus 
apmokestintos, taigi ir jokių pajamų negeneruos. Atsižvelgiant į tai, vertinama, kad projektas pajamų 
negeneruoja. 

4.3.4. VEIKLOS IŠLAIDOS 

Veiklos išlaidas sudaro sąnaudos, kurios bus papildomai patiriamos (arba sutaupomos) po projekto 
įgyvendinimo. Veiklos išlaidos bus patiriamos sukurto turto priežiūrai, eksploatacijai ir remontui. 

Suvartotos šilumos energijos šildymui išlaidos/sutaupymai. Dėl projekto įgyvendinimo bus patiriami 
akivaizdūs šilumos energijos sąnaudų sutaupymai modernizavus pastatus. Remiantis atliktais energetiniais 
auditais, detalūs minėti sutaupymai kiekvienos įstaigos atveju pateikimas toliau esančioje lentelėje. 

Lentelė nr. 65. Šilumos energijos sąnaudų, perskaičiuotų norminiams metams, sutaupymai, Eur/metus 
 

Ugdymo įstaiga 
Esamų pastatų 

modernizavimas siekiant ne 
mažesnės nei C energinio 

efektyvumo klasės 

Esamų pastatų 
modernizavimas siekiant A 

energinio efektyvumo klasės 

Šilutės lopšelis - darželis „Ąžuoliukas" 10 421 10 964 

Šilutės lopšelis-darželis „Gintarėlis“ 11. 634 13 008 

Šilutės r. Kintų pagrindinė mokykla 10 959 11 426 

Šilutės Pamario pagrindinė mokykla  4 648 6 714 

Salos etnokultūros ir informacijos centras 
(Rusnė) 

3 169 3 428 

Šilutės r. Saugų Jurgio Mikšio pagrindinė 
mokykla 

40 917 47 704 
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Ugdymo įstaiga 

Esamų pastatų 
modernizavimas siekiant ne 

mažesnės nei C energinio 
efektyvumo klasės 

Esamų pastatų 
modernizavimas siekiant A 

energinio efektyvumo klasės 

Šilutės raj. savivaldybės pastatas 11 299 11 821 

Šilutės r. Švėkšnos lopšelis-darželis 6 226 6 884 

Šilutės r. Usėnų pagrindinė mokykla 16 724 17 673 

Šilutės r. Vilkyčių pagrindinė mokykla 17 080 17 957 

Šilutės ligoninė 16D4p, 17M2p ir 18L2p 
korpusai 

14 962 
20 508 

VISO 148 039 168 087 

Šaltinis: Energijos vartojimo auditai 

Šildymo sistemos priežiūros išlaidos/sutaupymai. Vertinama, kad įgyvendinus tiek pirmąją, tiek 

antrąją projekto alternatyvą, bus sudarytos sąlygos sumažinti įstaigų darbuotojų etatų dydį 0,25 dalimi dėl 

sumažėjusio darbo krūvio. Numatomos geros būklės palaikymo išlaidos bus skiriamos tai pačiai ūkvedžių 

vykdytai funkcijai – statinio techninei priežiūrai, kurią atliktų viešojo konkurso būdu atrinktas privatus 

subjektas.  Taigi, remiantis skyriuje 3.1 Esama situacija pateikta informacija, planuojamas 33 044 Eur darbo 

užmokesčio sutaupymas, tačiau jis būtų perskirstytas privačių statinio techninės priežiūros paslaugų 

įsigijimui. 

Taip pat prognozuojama, kad dėl modernizuotų įstaigų pastatų siekiant didinti energetinį 
efektyvumą, 50 proc. sumažės išlaidos iki projekto įgyvendinimo skirtos šildymo ir karšto vandens sistemų 
priežiūrai (t. y. 3 668 Eur/metus). Įgyvendinus pirmą arba antrą alternatyvą sutaupymas siektų 1 834 
Eur/metus. 

Išlaidos, skirtos iki projekto įgyvendinimo paprastojo remonto ir eksploatavimo darbams (t. y. 3 502 
Eur/metus), įgyvendinus pirmą arba antrą alternatyvą nebus patiriamos pirmus 5 metus baigus įgyvendinti 
projekto veiklas dėl suteikiamų rangovo garantijų. Modernizuotos infrastruktūros geros būklės priežiūros 
išlaidos bus patiriamos po 5 metų (nuo 2030 m.), kai bus baigtos įgyvendinti projekto veiklos ir sudarys apie 
0,001 proc.20 nuo rangos darbų vertės. Pirmos projekto įgyvendinimo alternatyvos atveju jos siektų 10 096 
Eur/metus, antros – 13 Eu147 Eur/metus. Tokiu būdu bus užtikrinta kokybiška modernizuotos infrastruktūros 
priežiūra ir bent 20 metus nereikės kapitalinio remonto.  

Bendras visų patiriamų šilumos energijos sąnaudų ir kitų susijusių išlaidų sutaupymas vertinamas nuo 
2024 m. antro pusmečio (minėti sutaupymai/išlaidos 2024 m. sudaro 50 proc. įvertintos sumos, nuo 2025 m. 
– 100 proc.).  

Detalūs alternatyvų veiklos išlaidų skaičiavimai pateikiami SVA skaičiuoklėje (žr. darbalapį 
,,Prielaidos“), o apibendrintos vertės nurodytos SVA skaičiuoklės A.1 ir A.2 darbalaukių D1.2., D.1.4. ir  D.1.5. 
eilutėse. 

4.3.5. PROJEKTO MOKESČIAI 

Projekto mokesčiai – tai piniginiai srautai, kurie atsiranda dėl investicijų projekto veiklų įgyvendinimo. 
Projekto investicijų. Šilutės rajono savivaldybės administracija (projektų rezultatų naudotoja) neturės 
galimybės susigrąžinti sumokėtą PVM (negali traukti į atskaitą), todėl visos projekto investicijos ir veiklos 
išlaidos vertinamos su PVM. 

                                                      
20 Remiantis ekspertiniu vertinimu bei atsižvelgiant į investicijų objektą numatoma, jog po 5-6 objektų eksploatacijos 

metų reikės kas metus palaikomosioms investicijoms skirti po 0,01% nuo pradinės investicijų vertės. 
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4.3.16. FINANSAVIMAS 

Projekto alternatyvų investicijų finansavimo klausimas yra vienas iš svarbiausių momentų planuojant 
Projektą. Investicijų finansavimas – kapitalo šaltinių, naudojamų reikalingų darbų atlikimui ir paslaugų 
įsigijimui, parinkimas. Galimi finansavimo šaltiniai – Projekto vykdytojo nuosavos lėšos, paskolos, paskolos su 
garantija ir kiti finansavimo šaltiniai. Siekiant užsitikrinti finansavimą Projektui, Projekto savininkas visų pirma 
vertina finansavimo poreikį ir galimybes finansuoti Projektą savo lėšomis.   

Projekto įgyvendinimo alternatyvoms finansavimui vertinama, kad Šilutės rajono savivaldybė 
naudotų skolintas lėšas. Priimama, kad abiejų alternatyvų atvejais, nuosavo ir skolinto kapitalo santykis 
sudarys 20 / 80, o paskolos terminas sieks 8 metus, neskaičiuojant investavimo metų. Atsižvelgus į Lietuvos 
banko skelbiamus statistinius duomenis21, išanalizavus nuo 2019 m. sausio iki 2020 m. sausio taikytiną 
vidutinę naujų susitarimų palūkanų normą ne finansų bendrovėms, daroma prielaida, kad Projektui 
finansuoti taikytina metinė palūkanų norma siektų apie 3 proc. 

                                                      
21 https://www.lb.lt/lt/pinigu-finansu-istaigu-paskolu-ir-indeliu-palukanu-normu-statistika-2  

https://www.lb.lt/lt/pinigu-finansu-istaigu-paskolu-ir-indeliu-palukanu-normu-statistika-2
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Alternatyvos I atveju Šilutės rajono savivaldybės administracija turėtų skolintis iš finansinių kredito institucijų, kad galėtų savarankiškai įgyvendinti projektą. 
Žemiau pateikiamos prielaidos, kuriomis remiantis vertinama potenciali paskola projekto įgyvendinimui.  

Lentelė nr. 66. Projekto finansavimo paskolos grąžinimo prielaidos Alternatyvos I atveju 
Nuosavas kapitalas 20% 

Skolintas kapitalas 80% 

Paskolos terminas 8 metai, neskaičiuojant investavimo metų 

Metinė palūkanų norma 3 % 

Paskolos dydis 8.561.662  Eur 

 Metai 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Paskolos likutis laikotarpio pradžioje - 2.385.150 6.525.440 8.561.662 7.491.454 6.421.246 5.351.038 4.280.831 3.210.623 2.140.415 1.070.208 

Gauta paskolų 2.385.150 4.140.290 2.036.222 - - - - - - - - 

Sumokėta įmoka - - - 1.070.208 1.070.208 1.070.208 1.070.208 1.070.208 1.070.208 1.070.208 1.070.208 

Palūkanų mokėjimas 35.777,2 133.658,8 226.306,5 240.796,7 208.690,5 176.584,3 144.478,0 112.371,8 80.265,6 48.159,3 16.053,1 

Paskolos likutis laikotarpio pabaigoje 2.385.149,7 6.525.440,0 8.561.661,6 7.491.453,9 6.421.246,2 5.351.038,5 4.280.830,8 3.210.623,1 2.140.415,4 1.070.207,7 - 

Šaltinis: sudaryta autorių 

Alternatyvos II atveju Šilutės rajono savivaldybės administracija turėtų skolintis iš finansinių kredito institucijų, kad galėtų savarankiškai įgyvendinti projektą. 
Žemiau pateikiamos prielaidos, kuriomis remiantis vertinama potenciali paskola projekto įgyvendinimui.  

Lentelė nr. 67. Projekto finansavimo paskolos grąžinimo prielaidos Alternatyvos II atveju 
Nuosavas kapitalas 20% 

Skolintas kapitalas 80% 

Paskolos terminas 8 metai, neskaičiuojant investavimo metų 

Metinė palūkanų norma 3 % 

Paskolos dydis 11.148.525  Eur 

 Metai 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Paskolos likutis laikotarpio pradžioje - 3 105 811 8 497 070 11 148 525 9 754 960 8 361 394 6 967 828 5 574 263 4 180 697 2 787 131 1 393 566 

Gauta paskolų 3 105 811 5 391 259 2 651 456 - - - - - - - - 

Sumokėta įmoka - -  1 393 566 1 393 566 1 393 566 1 393 566 1 393 566 1 393 566 1 393 566 1 393 566 

Palūkanų mokėjimas 46 587,2 174 043,2 294 683,9 313 552,3 271 745,3 229 938,3 188 131,4 146 324,4 104 517,4 62 710,5 20 903,5 

Paskolos likutis laikotarpio pabaigoje 
3 105 810,9 8 497 069,5 

11 148 
525,4 9 754 959,7 8 361 394,1 6 967 828,4 5 574 262,7 4 180 697,0 2 787 131,4 1 393 565,7 - 

Šaltinis: sudaryta autorių 

Detalūs alternatyvų finansavimo skolintomis lėšomis skaičiavimai pateikiami SVA skaičiuoklėje (žr. darbalapį ,,Prielaidos“), o apibendrintos vertės nurodytos 
SVA skaičiuoklės A.1 ir A.2 darbalaukių D.2. eilutėje ,,Gautų paskolų palūkanos“, G.3.1. eilutėje ,,Paskolos“ ir G.3.2. eilutėje ,,Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)“. 
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Būtina pažymėti, kad inicijuojamo projekto finansavimo užtikrinimui galimybę imti ilgalaikę paskolą 
apribotų šios aplinkybės: 

 vadovaujantis LR 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių ir 
kitais finansinę drausmę nustatančiais įstatymais, Savivaldybė nėra laisva skolintis neribotai 
ir yra saistoma savivaldybių skolinimosi limitų, kuriuos kasmet tvirtindamas valstybės 
biudžetą nustato Seimas. Remiantis Savivaldybės pateiktais duomenimis iki 2020-11-17 buvo 
paimta 636 113 Eur paskolų. 

 2020 m. Savivaldybės skolinimosi limitas yra 1 466 000 eurų. Remiantis Fiskalinės sutarties 
įgyvendinimo konstitucinio įstatymo Nr. XII-1289 4 straipsnio 4 dalies nuostatomis Šilutės 
rajono savivaldybė papildomai gali skolintis 720 000 eurų. 2021 m. planuojama skolintis 
1409000 eurų prisidėjimui prie investicinių projektų įgyvendinimo. Vadinasi, nusprendusi 
finansuoti projektą „Šilutės rajono visuomeninių pastatų energetinio efektyvumo didinimas“ 
savo lėšomis, Šilutės rajono savivaldybė ne tik turėtų imti papildomą ilgalaikę paskolą, tačiau 
vienam projektui finansuoti imtų sumą, didesnę nei 2021 m. planuojama skolintis visiems 
kitiems Šilutės rajono investicijų projektams finansuoti bei viršytų šiuo metu esamą 
skolinimosi limitą.  

Taigi, atsižvelgus į aukščiau nurodytas aplinkybes, finansavimo šaltinis (savomis lėšomis) gali ženkliai 
apriboti kitų jau įgyvendinamų ir/ar planuojamų  projektų finansavimo užtikrinimo galimybes, todėl pagrįstai 
svarstytinas  privačių lėšų pritraukimo šaltinis. Kaip vienas priimtiniausių būdų pritraukti privačias žinias, o 
tuo pačiu ir kapitalą, yra VPSP taikymas. Šilutės rajono savivaldybės inicijuojamas projektas atitinka VPSP 
projektams keliamus reikalavimus: teikiamos viešosios paslaugos, ilgalaikis Projektas, kurio metu reikalinga 
atlikti investicijas įstaigų pastatų modernizavimui, privatus subjektas turi didesnę patirtį naudojant pažangias 
technologijas ir pan. Siekdama įgyvendinti Projektą per VPSP, Savivaldybė įsigytų pastatų modernizavimo ir 
šilumos sistemos priežiūros tolesnės eksploatacijos paslaugas, už kurias tolygiai sumokėtų Projekto 
ataskaitinio laikotarpio metu. Vadinasi, tuo pačiu pavyktų išvengti didelių pradinių investicijų, o privatus 
subjektas iki pat sutarties pabaigos būtų suinteresuotas kokybiškų paslaugų teikimu. Nors pavyktų išvengti 
banko paskolų ir su jomis susijusių papildomų išlaidų (palūkanų mokėjimo), tačiau Projektas turėtų garantuoti 
privačiam subjektui atitinkamą investicijų grąžą. 

Minėta alternatyvi finansavimo galimybė, siekiant užtikrinti energetiškai efektyvią bei higienos 
normų reikalavimus atitinkančią ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo infrastruktūrą, VPSP būdu bei 
Savivaldybės mokėjimų atrinktam privačiam partneriui dydis toliau bus nagrinėjamas rengiant Partnerystės 
klausimyną. Toliau šiame IP pateikiamoje analizėje naudojama prielaida, kad Projekto įgyvendinimui 
reikalingas finansavimas užtikrinamas viešuoju įnašu iš Šilutės rajono savivaldybės biudžeto. 

4.4. PROJEKTO FINANSINIAI RODIKLIAI 

Viešosioms paslaugoms būdinga tai, kad investavimas siekiant pagerinti viešosios paslaugos 
kokybinius parametrus lemia viešojo finansavimo poreikio padidėjimą pasibaigus projekto investicijų 
laikotarpiui. Dėl šios priežasties svarbu įvertinti, ar projekto savininkas yra pajėgus finansuoti projektą ir 
užtikrinti projekto tęstinumą.  

4.4.1. INVESTICIJŲ FINANSINIAI RODIKLIAI 

Įvertinus reikalingas investicijas kiekvienos alternatyvos atveju, veiklos pajamas ir išlaidas, taip pat 
planuojamus finansavimo šaltinius atliekama, apskaičiuojama SEVR reikšmė – sąnaudų 
efektyvumo/veiksmingumo rodiklis. Šiam rodikliui apskaičiuoti naudojama grynųjų išlaidų suma, įskaitant 
likutinę vertę ir siekiamo PPR, grynosiomis dabartinėmis vertėmis. 
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4.4.2. IŠVADA DĖL FINANSINIO GYVYBINGUMO 

Projektas negeneruoja pajamų, todėl Projekto finansiniai srautai yra neigiami visų analizuojamų 
alternatyvų atvejais. Dėl šios priežasties, Projekto finansiniam gyvybingumui būtina užtikrinti finansavimą, 
kurio pakaktų visoms Projekto išlaidoms padengti. Skaičiavimuose naudojama prielaida, kad visos Projekto 
išlaidos padengiamos Savivaldybės lėšomis, todėl finansinis gyvybingumas užtikrinamas visų analizuojamų 
alternatyvų atvejais. 

4.4.3. KAPITALO FINANSINIAI RODIKLIAI 

Kapitalo finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV(K)) atskleidžia, kokią finansinę naudą per ataskaitinį 
laikotarpį sukuria jo savininko investuotas kapitalas. Kai investicijų projektą planuojama įgyvendinti 
viešajame sektoriuje ir projekto organizaciją sudaro viešojo sektoriaus subjektai, projekto savininkas yra 
Lietuvos valstybė, kadangi prie projekto įgyvendinimo prisidedama biudžeto lėšomis. Jei FGDV(K) < 0, 
projekto savininkui finansiškai nėra naudinga vykdyti projektą, nes projekto generuojami diskontuoti pinigų 
srautai nepadengia savininko įnašo. Esant teigiamai FGDV(K) reikšmei, projekto savininkui naudinga 
įgyvendinti projektą, nes projekto pinigų srautai padengia į projektą investuotą kapitalą. FVGN(K) 
skaičiuojama kaip antrasis rodiklis. Jeigu FVGN(K) didesnė už rinkoje esančią palūkanų normą, vadinasi, 
Projektas duos didesnę naudą už kapitalo skolinimosi išlaidas. 

FGDV(K) rodiklis abiejų nagrinėjamų projekto alternatyvų atvejais yra neigiamas: I alt. –  -13.230.629 
EUR, II alt. – -18.575.928 EUR. Tai rodo, kad projekto alternatyvų atvejais projekto savininkui nenaudinga 
įgyvendinti investicijų projekto, nes investicijų projekto pinigų srautai nepadengia į projektą investuotų sumų. 
Tai yra normali viešųjų paslaugų investicijų praktika. FVGN(K) rodiklis I ir II alternatyvų atvejais taip pat 
neigiamas: -12,72 proc. ir -14,31 proc.   

4.4.4. PROJEKTO ĮGYVENDINI MO ALTERNATYVŲ PALYGINIMAI 

Kadangi alternatyvų palyginimas yra vertinamas SVA metodu, pagrindinė išvada teikiama remiantis 
SEVR reikšme. Šis rodiklis atskleidžia, kokia alternatyva yra optimali, apskaičiavus grynųjų išlaidų, atimant 
likutinę vertę, pokytį ir siekiamą PPR, įvertinus grynąja dabartine verte. 

Apskaičiuotos IP alternatyvos SVA metodu tarpusavyje vertinamos ir lyginamos pagal SEVR, kurio 
reikšmė, pasirenkant optimalią projekto įgyvendinimo alternatyvą, visais atvejais, turi būti mažiausia, 
įskaitant kuo labiau neigiamą, jei rodiklio reikšmės yra su minuso ženklu. 

Lentelė nr. 68. Projekto alternatyvų vertinimo rodikliai 
  

Vertinamos 
alternatyvos / 

Vertinami rodikliai 

Sąnaudų 
efektyvumo/
veiksmingum

o rodiklis 

FGDV(I) 

Viešųjų ir 
privačių 

šaltinių lėšos 
(diskontuota 

vertė) 

Viešųjų ir 
privačių 

šaltinių lėšos 
(reali vertė) 

Paslaugos 
pokyčio 

rezultatas 
(diskontuota 

vertė) 

Paslaugos 
pokyčio 

rezultatas 
(reali vertė) 

Nuokrypiai 
(nuo max. 
Paslaugos 
pokyčio 

rezultato), 
proc. 

Ribų 
tikrinimas 

A.1 Alternatyva "Esamų 
pastatų 

modernizavimas 
siekiant ne mažesnės 

nei C energinio 
efektyvumo klasės" 

293,27 

-
778896024,

79% 

14538636,
82 

17 582 
788 

26 559 40 384,76 -0,12 
Viršija 3 

proc. 

A.2 Alternatyva "Esamų 
pastatų 

modernizavimas 
siekiant A energinio 
efektyvumo klasės " 

357,22 

-
1081622280

,51% 

19605276,
75 

23 899 
904 

30 279 46 041,69 0,00 max. riba 

Šaltinis: SVA skaičiuoklė 

Atlikta alternatyvų rodiklių analizė atskleidė, kad: 
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 nei viena Projekto įgyvendinimo alternatyva nėra finansiškai patraukli – Projekto įgyvendinimas per 
ataskaitinį laikotarpį finansiškai neatsiperka; 

 Alternatyvos „Esamų pastatų modernizavimas siekiant ne mažesnės nei C energinio efektyvumo 
klasės“ nuokrypis nuo maksimalaus paslaugos pokyčio rezultato viršija leistinos paklaidos dydį (3 
proc.); 

 patraukliausia (t. y. alternatyva su mažiausiu SEVR rodikliu) yra alternatyva „Esamų pastatų 
modernizavimas siekiant ne mažesnės nei C energinio efektyvumo klasės“ (Alternatyva I), kurios 
atveju grynųjų išlaidų kartu su likutine verte pokyčio ir PPR santykis yra 293,2722. 

 Projekto objektas yra viešoji paslauga, todėl Projektas turi socialinę, o ne komercinę prigimtį ir yra 
orientuotas ne į pajamas, tačiau į ekonominės naudos sukūrimą. Atliekant analizę SVA metodu 
socialinė-ekonominė nauda ir išorės poveikis nėra vertinamas. 

 Pasirenkama įgyvendinti alternatyva „Esamų pastatų modernizavimas siekiant ne mažesnės nei C 
energinio efektyvumo klasės“ dėl šių priežasčių: 
1) PPR rodiklis yra mažesnis nei alternatyvos „Esamų pastatų modernizavimas siekiant A energinio 

efektyvumo klasės "; 
2) Šilutės rajono savivaldybės administracija renkasi kaip strategiškai reikalingiausią įgyvendinti 

alternatyvą. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

22 Remiantis Investicijų projektų rengimo metodika, SEVR reikšmė parodo išlaidų, o dar tiksliau IP įgyvendinimui ir paslaugos teikimui 
reikalingo finansavimo požiūriu efektyviausią su paslaugos vykdymu susijusio rezultato pasiekimo sprendinį (efektyvumo principo 
taikymo atveju) arba veiksmingiausią sprendinį, kai su nustatyta išlaidų suma, o dar tiksliau turimu finansavimu, siekiama didžiausio 
paslaugos pokyčio rezultato(veiksmingumo principo taikymo atveju). Mažiausia SEVR reikšmė atspindi geriausią problemos 
sprendimo būdą nagrinėjamų alternatyvų atžvilgiu. 
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5. JAUTRUMAS IR RIZIKOS  

Rengiant IP yra prognozuojami projekto ateities finansiniai srautai, o prognozuojant bet kokius 
ateities parametrus tikėtinos prognozavimo klaidos ir netikslumai. Šių klaidų ir netikslumų priežastys gali 
apimti istorinių duomenų trūkumą, subjektyvių, neplanuotų ir (ar) objektyviai neidentifikuojamų veiksnių 
pasireiškimą įgyvendinant Projektą. Dėl šios priežasties, šioje IP dalyje įvertinama Projekto įgyvendinimo 
optimalios alternatyvos „Esamų pastatų modernizavimas siekiant A energinio efektyvumo klasės“ (II 
Alternatyva) vertinimo prielaidų tikėtinų pokyčių (prognozių paklaidų) įtaka apskaičiuotiems finansiniams 
rodikliams, taip pat įvertinamos su Projekto įgyvendinimu susijusios rizikos, jų priimtinumas bei galimos 
valdymo priemonės. 

5.1. JAUTRUMO ANALIZĖ 

Jautrumo analizė atskleidžia, kaip kiekvieno atskiro kintamojo pasikeitimas įtakoja analizuojamo IP 
rezultatus. Jautrumo analizę reikia atlikti atskirai keičiant prielaidas dėl kiekvieno kintamojo reikšmės ir 
stebint, kaip šis pasikeitimas įtakoja finansinius (FGDV(I), SEVR) rodiklius.  

Jautrumo analizės rezultatas yra kritinių kintamųjų ir jų lūžio taškų sąrašas, kritinių kintamųjų įtaka. 
Nurodytą sąrašą reikia sudaryti, atlikus visų kintamųjų jautrumo analizę. Kritiniais kintamaisiais laikomi 
kintamieji, kurių reikšmei pasikeitus 1%, projekto FGDV(I), SEVR pasikeičia daugiau nei 1 %.  

Jautrumo analizė atliekama tik nustatytai optimaliai Projekto įgyvendinimo alternatyvai ,,Esamų 
pastatų modernizavimas siekiant A energinio efektyvumo klasės“ (II Alternatyva). Jautrumo analizė atliekama 
tokiu eiliškumu: 

1) nustatomi kintamieji; 
2) eliminuojama kintamųjų tarpusavio priklausomybė; 
3) atliekama elastingumo analizė; 
4) nustatomi kritiniai kintamieji ir jų lūžio taškai.  

5.1.1. KINTAMŲJŲ NUSTATYMAS  

Jautrumo analizė leidžia identifikuoti pagrindinius Projekto kintamuosius, darančius didžiausią įtaką 
projekto rezultatams. Pastarieji skirstomi į tris grupes: 

1. Bendruosius – bendrosios Projektui taikomo finansinio modelio prielaidos (Projekto ataskaitinis 
laikotarpis, finansinė diskonto norma, socialinė diskonto norma); 

2. Tiesioginius – Projekto investicijų srautai, investicijų likutinė vertė, veiklos pajamos, veiklos ir 
finansinės išlaidos, mokesčiai; 

3. Specifinius – Projektui būdingi specifiniai rizikos veiksniai, susiję su Projekto specifine veikla ar jo 
įgyvendinimo ypatumais. 

Projekto įgyvendinimo optimaliai alternatyvai aktualūs  tiesioginiai kintamieji (investicijomis į 
ilgalaikį turtą susijusios paslaugos) ir specifiniai kintamieji (paslaugos pokyčio rezultatas). 

5.1.2. TARPUSAVIO PRIKLAUSOMYBĖS ĮVERTINIMAS 

Atskiri specifiniai kintamieji gali būti to paties tiesioginio kintamojo sudedamoji dalis, o tai gali lemti 
(scenarijų) analizės rezultatų iškraipymą. Dėl šios priežasties IP skaičiuoklėje atliekama visų tiesioginių 
kintamųjų, kuriems yra suteikta finansinė išraiška, elastingumo analizė, skaičiuojant atitinkamus rodiklius. Tai 
reiškia, kad jautrumo analizei atlikti buvo panaudotas visų projekto finansinių (finansiniams rodikliams) 
kitimo vertinimas. 
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5.1.3. ELASTINGUMO ANALIZĖ 

Elastingumo analizė parodo, kaip kiekvieno atskiro kintamojo pasikeitimas įtakoja analizuojamo 
investicinio projekto rezultatus. Projekto atveju buvo atlikta skaičiuojamoji elastingumo analizė pasirenkant, 
kad atitinkamas kintamasis kis tokiais procentiniais dydžiais: -25%, -20%, -15%, -10%, -5%, -3%, -1%, 0%, 1%, 
3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, ir stebint šio pasikeitimo įtaką finansiniams (FGDV(I), SEVR)  rodikliams. Rodiklių 
pokyčiai fiksuoti procentine išraiška. Minėta analizė atskleidė, kad didžiausią įtaką pasirinktos alternatyvos 
finansinei grynajai dabartinei vertei FGDV(I) turi statybos, rekonstravimo kapitalinio remonto ir kitų susijusių 
darbų kaina. 

5.1.4. KRITINIAI KINTAMIEJI 

Įvertinus elastingumo analizės rezultatus, kritiniais laikomi kintamieji, kurių reikšmei padidėjus 
(sumažėjus) 1 proc., bent vieno finansinio ar ekonominio rodiklio reikšmė pakinta daugiau nei 1 proc. Kritiniai 
kintamieji paprastai tiesiogiai įtakoja pagrindinius finansinius srautus: investicijas, veiklos pajamas, veiklos 
išlaidas ir pan. Paprastai kritinių kintamųjų skaičius neturėtų viršyti dešimties.  

Jautrumo analizės rezultatai pateikiami grafiškai sąnaudų ir naudos lentelėje (skaičiuoklėje). 
Sėkmingai atliktos jautrumo analizės grafiniai rezultatai yra kreivės, vaizduojančios kritinių kintamųjų įtaką 
finansiniams (FGDV(I),SEVR) rodikliams.  

Kritiniams kintamiesiems taip pat paskaičiuojami lūžio taškai. Finansinės analizės lūžio taškas – tai 
kritinio kintamojo reikšmė, kurią pasiekus FGDV(I) tampa lygi nuliui, t. y. grynoji dabartinė pajamų vertė yra 
lygi grynąja dabartine verte išreikštoms išlaidoms.  

Kritinių kintamųjų lūžio taškas yra skirtas nustatyti didžiausią riziką lemiančius kintamuosius, įvertinti 
projekto rizikingumą, suteikti daugiau informacijos apie galimas rizikos valdymo priemones. 

Atlikus projekto optimalios alternatyvos jautrumo analizę, nustatyta, kad projekto kritinis kintamasis 
yra investicijos į statybos, rekonstravimo kapitalinio remonto ir kitus susijusius darbus. Rizikos suvaldymo 
prielaidos pateikiamos skyriuje 5.6. Rizikų valdymo veiksniai.  

5.2. SCENARIJŲ ANALIZĖ 

Scenarijų analizė yra speciali jautrumo analizės forma. Standartinėje jautrumo analizėje buvo 
išnagrinėta kiekvieno atskiro kintamojo įtaka projekto rodikliams.  

Atliekant scenarijų analizę, įvertinama kritinių kintamųjų bendra įtaka finansiniams (FGDV(I), SEVR) 
rodikliams. Analizė atliekama esant tariamai pesimistinei ir tariamai optimistinei įvykių klostymosi eigai. 
Optimistinės ir pesimistinės reikšmės leidžia modeliuoti investicinio projekto rodiklius, tokiu būdu įvertinant 
bendrą investicinio projekto rizikingumą. Projekto finansiniai rodikliai bus paskaičiuoti kiekvienam kritinių 
kintamųjų reikšmių deriniui (scenarijui). 

Optimalios alternatyvos atveju iš viso atliekama penkių įvykių klostymosi scenarijų analizė: 1) 
pesimistinis; 2) mažiau pesimistinis; 3) realus; 4) mažiau optimistinis, 5) optimistinis. Labiausiai tikėtina 
reikšmė yra prilyginta 100%, atitinkamai didesnė ar mažesnė už 100% reikšmė rodo tiesioginio kintamojo 
pokyčius atitinkamai į didesnę ar mažesnę pusę kiekvieno scenarijaus atveju (skaičiuoklėje prielaidos yra 
parenkamos automatiškai). Numatoma, kad daugiausiai prielaidos gali kisti +(-) 25 proc. 

Gauti scenarijų analizės rodikliai rodo, kad projekto SEVR rodiklis pesimistinio scenarijaus atveju 
siektų 1419,30, optimistinio scenarijaus atveju – 441,10.  

Lentelė nr. 69. Optimalios Projekto įgyvendinimo alternatyvos scenarijų analizė 
Scenarijaus pavadinimas / 

Finansinis (ekonominis) rodiklis ir 
jo reikšmė 

Pesimistinis 
Mažiau 

pesimistinis 
Realus 

Mažiau 
optimistinis 

Optimistinis 

Finansinė grynoji dabartinė vertė 
investicijoms - FGDV(I) 

-10 158 511 -8 742 151 -7 863 629 -6 985 110 -5 667 329 
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Scenarijaus pavadinimas / 
Finansinis (ekonominis) rodiklis ir 

jo reikšmė 
Pesimistinis 

Mažiau 
pesimistinis 

Realus 
Mažiau 

optimistinis 
Optimistinis 

Finansinė vidinė grąžos norma 
investicijoms - FVGN(I) 

-8,21% -7,42% -6,97% -6,47% -5,61% 

Finansinė modifikuota vidinė 
grąžos norma investicijoms - 

FMVGN(I) 
-3,89% -3,50% -3,32% -3,12% -2,74% 

Sąnaudų efektyvumo / 
veiksmingumo rodiklis 

509,98 365,73 296,08 239,09 170,71 

Šaltinis: SVA skaičiuoklė 

Detalūs scenarijų analizės rezultatai bei prielaidos pateikiami SVA skaičiuoklės 5.3 darbalaukyje. 

5.3. KINTAMŲJŲ TIKIMYBĖS 

Atliekant jautrumo ir scenarijų analizes, nebuvo atsižvelgiama į tikimybę, kad kintamasis tam tikra 
apimtimi gali paveikti Investicinio projekto rodiklius tikrovėje. Kitaip tariant, kintamojo reikšmės keitimas 
sąlyginiu procentiniu dydžiu nereiškia tikimybės, kad kintamasis pasikeis būtent tokiu dydžiu. Todėl 
kiekvienam kintamajam reikia nustatyti tikimybių skirstinį arba galimų kintamojo reikšmių ir kiekvienos 
reikšmės tikimybės sąrašą (grafiką).  

Optimalios projekto alternatyvos atveju, remiantis Metodika, Investicinio projekto skaičiuoklėje 
kiekvienam tiesioginiam kintamajam pagal nutylėjimą parinktas labiausiai tikėtinas tikimybių skirstinys ir jo 
parametrų reikšmės. 

5.4. RIZIKŲ VERTINIMAS 

Rizikų vertinimas yra atliekamas šiuo eiliškumu: 

1) nustatomas kiekvieno (tiesioginio) kintamojo rizikos įvertis; 
2) paskirstomi rizikos įverčiai atitinkamoms rizikų grupėms; 
3) rizikų grupėms priskirti įverčiai susumuojami; 
4) paskirstomi kiekvieno rizikų grupės įverčio reikšmė pagal projekto ataskaitinio laikotarpio metus.  

5.4.1. KINTAMŲJŲ RIZIKOS ĮVERČIAI 

Kiekvieno kritinio (tiesioginio) kintamojo rizikos įverčiui apskaičiuoti pasirenkama mažiausia reikšmė, 
kurios (pagal kaupiamosios tikimybių kreivės duomenis) kritinis (tiesioginis) kintamasis neviršija 70 proc. 
atvejų.  

Remiantis Metodika, skaičiuoklė kiekvieno kritinio (tiesioginio) kintamojo rizikos įverčius apskaičiuoja 
pati. Kritiniai (tiesioginiai) kintamieji buvo nustatyti 5.1.4. IP dalyje. 

5.4.2. RIZIKOS GRUPĖS 

Nustačius tiesioginių kintamųjų rizikos įverčius, įvertinamos projekte galinčios pasireikšti rizikos. 
Išskiriamos 8 rizikų grupės:  

1. Projektavimo (planavimo) kokybės rizikų grupė;  
2. Įsigyjamų (atliekamų) rangos darbų kokybės rizikų grupė;  
3. Įsigyjamos (pagaminamos) įrangos, įrenginių ir kito turto kokybės rizikų grupė; 
4. Įsigyjamų (atliekamų) paslaugų kokybės rizikų grupė;  
5. Finansavimo prieinamumo rizikų grupė;  
6. Teikiamų paslaugų rizikų grupė;  
7. Paklausos rinkoje rizikų grupė;  
8. Turto likutinės vertės rizikų grupė.  
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Vertinant Projekto rizikas būtina atsižvelgti ir įvertinti, ar konkretus rizikos veiksnys turi įtakos 
Projektui, kaip minimizuoti šią įtaką ir tinkamai suvaldyti jos pasireiškimą. 

Šio Projekto atveju bus nagrinėjamos 5 rizikų grupės (Projektavimo (planavimo) kokybės rizikų grupė; 
Įsigyjamų (atliekamų) rangos darbų kokybės; Finansavimo prieinamumo rizikų grupė; Teikiamų paslaugų 
rizikų grupė ir Turto likutinės vertės rizikų grupė). 

5.4.3. RIZIKOS VERTĖ GRUPĖSE 

Kiekvienai rizikų grupei priskyrus tiesioginių kintamųjų rizikos įverčius, kiekvienoje jų rizikų įverčiai 
susumuojami. Tokiu būdu apskaičiuojama kiekvienoje rizikos grupių galimų pasireikšti rizikų vertė. 
Skaičiuoklė savarankiškai priskiria rizikos įverčius atitinkamoms rizikų grupėms ir apskaičiuoja galimos 
pasireikšti rizikos atskirose rizikų grupėse vertę. 

5.4.4. RIZIKOS GRUPIŲ VERTĖS LAIKE 

Kiekvieną rizikos įvertį pagal projekto ataskaitinio laikotarpio metus skaičiuoklė paskirsto 
proporcingai šios rizikų grupės įtakojamo tiesioginio kintamojo lėšų srautui.  

Žemiau esančioje  lentelėje pateikiamas Projekto optimalios alternatyvos rizikų finansinis vertinimas 
bei rizikų įtaka Projektui.  

Lentelė nr. 70. Optimalios projekto alternatyvos rizikų vertinimas 

Rizikų grupės pavadinimas 
Rizikų finansinė 

diskontuota vertė 
Biudžeto eilutės, įtakojamos 

rizikų grupės 

1. Projektavimo rizika 184 785 A.5., A.6. 

2. Rangos darbų rizika 3 350 744 A.1., A.2., A.3. 

3. Įsigyjamos (pagaminamos) įrangos, įrenginių ir 
kito ilgalaikio turto rizika 0 A.4. 

4. Įsigyjamų Paslaugų rizika 0 A.7. 

5. Finansavimo prieinamumo rizika 399 634 D.2. 

6. Teikiamų Paslaugų rizika 
761 883 

D.1.1., D.1.2., D.1.3., 
D.1.4., D.1.5., D.1.6. 

7. Paklausos rinkoje rizika 0 C.1., C.2., C.3. 

8. Turto likutinės vertės rizika 151 680 A.8., B. 

VISO 4 848 726  

Šaltinis: SVA skaičiuoklė 

Bendra identifikuotų rizikų vertė yra 4 848 726 Eur, iš kurių apie 69,1 proc. sudaro rangos darbų rizikų 
grupei priskirta rizikų vertė bei 15,7 proc. rizikų vertė susijusi su  teikiamų paslaugų rizikos grupe. Abi šios 
rizikų grupės sudaro apie 84,8 proc. visų bendrų Projekto rizikų vertės, todėl atitinkamai joms ir turi būti 
numatytas ypatingas dėmesys bei atitinkami rizikų valdymo veiksniai ir jų valdymo priemonės. Visgi, kai 
pasirenkamas sąnaudų efektyvumo vertinimo principas, laikomasi požiūrio, jog rizika gali būti visiškai 
suvaldoma, jei tam atitinkamu veiklų vykdymo metu skiriama pakankamai lėšų. 

5.5. RIZIKOS PRIIMTINUMAS 

Skaičiavimuose buvo atlikta rizikos priimtinumo analizė Monte Carlo metodu. Monte Carlo metodas 
– statistikoje taikomas simuliacijos metodas, kurio esmė – galimų proceso (algoritmo) rezultatų simuliavimas. 
Metodas taikomas 3 žingsniais: nustatomos galimų kintamųjų reikšmių leistinos ribos, generuojami 
atsitiktiniai kintamieji, esantys nustatytose ribose, atliekami deterministiniai skaičiavimai su pasirinktomis 
kintamųjų reikšmėmis, agreguojami individualių skaičiavimų rezultatai į vieną visumą. Agreguoti rezultatai 
sudaro statistinės distribucijos kreivę, kuri rizikos analizės atveju atspindi analizuojamos rizikos poveikio 
efekto tikimybių kreivę. Projekto skaičiavimams buvo atlikta 500 simuliacijų. 

Šis metodas leido nustatyti, kokia tikimybė yra pasiekti norimus rezultatus.  
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Lentelė nr. 71. Monte Carlo metodo analizės rezultatai 

Rodiklis 
Nurodykite pageidaujamą 

(minimaliai priimtiną) rodiklio 
reikšmę 

Tikimybė, kad Jūsų 
nurodyta reikšmė bus 

pasiekta 

Labiausiai tikėtina 
rodiklio reikšmė 

FGDV(I) 0 0,0% -9 308 504  

FVGN(I) 4,0% 0,0% -5,5% 

Sąnaudų 
efektyvumo/veiksmingumo 
rodiklis 

294 0,0% -37 043,98 

Šaltinis: SVA skaičiuoklė 

Gauti rezultatai rodo, kad nėra galimybių įgyvendinti atsiperkantį Projektą. Atsižvelgiant į tai, Projekto 
alternatyvos buvo vertinamos SVA metodu. 

5.6. RIZIKŲ VALDYMO VEIKSMAI 

Kiekvieną rizikų grupę sudaro rizikos veiksniai. Rizikos veiksnys suprantamas kaip įvykis, turintis 
neigiamos įtakos sėkmingam IP įgyvendinimui nustatytu laiku, patiriant iš anksto apibrėžtą išlaidų sumą ir 
užtikrinant reikalingą kokybę. Vertinant Projekto rizikas būtina įvertinti, ar (kiek) konkretus rizikos veiksnys 
turi įtakos Projektui, kaip šią riziką minimizuoti ir (ar) kaip tinkamai suvaldyti jos pasireiškimą. Šio Projekto 
kontekste, IP 5.4  dalyje išskirtos rizikos grupės, turinčios didžiausią įtaką kritiniams Projekto biudžeto 
kintamiesiems: 

 įsigyjamų (atliekamų) rangos darbų kokybės rizikų grupė, kurios  veiksnių pasireiškimas gali nulemti 
ženklų investicijų sumos pasikeitimą;   

 teikiamų paslaugų rizikų grupė, kurios  veiksnių pasireiškimas gali nulemti ženklų šilumos energijos 
sutaupymo pasikeitimą. 

Atsižvelgus į identifikuotas daugiausiai įtakos kritiniams Projekto biudžeto kintamiesiems turinčias 
rizikų grupes, toliau lentelėje įvertinama identifikuotų rizikų tikimybė, poveikis bei numatomos galimos 
rizikos valdymo priemonės. 

Lentelė nr. 72. Rizikos veiksniai ir jų valdymas 

Rizikos grupė Veiksnys Tikimybė Poveikis Rizikos valdymo priemonė 

Įsigyjamų 
(atliekamų) 
rangos darbų 
kokybės rizikų 
grupė 

Savivaldybės 
institucijų 
sprendimai ir/ar 
veiksmai, 
apribojantys 
Projekto veiklų 
įgyvendinimą 

maža didelis Pasirašius Projekto įgyvendinimo sutartį bus 
prisiimti sutartiniai įsipareigojimai, kurių 
nesilaikymas neigiamai įtakotų Savivaldybės 
biudžetą (bus numatytos finansinės sankcijos). 
Pasikeitus Projekto įgyvendinimo komandos 
nariams, visi nauji dalyviai bus informuojami apie 
Projekto etapą, pažangą bei vykdomas veiklas, 
užtikrinant sklandų Projekto įgyvendinimą  

Įsigyjamų 
(atliekamų) 
rangos darbų 
kokybės rizikų 
grupė 

Reikiamos 
rangos darbų 
apimties 
padidėjimas dėl 
iš anksto 
neįvertintų 
sąlygų   

maža vidutinis Rengiant technines specifikacijas ir Projektą, bus 
detaliai įvertintos visos išorinės sąlygos 
(techninės, inžinerinės ir pan.), galinčios įtakoti 
papildomų apimčių atsiradimą. Rangovas, 
diegiantis energiją taupančias priemones,  taip 
pat privalės įvertinti infrastruktūros 
modernizavimo sąlygas ir dar dalyvaudamas 
konkurse  prisiimti galimų papildomų darbų ir 
paslaugų (įskaitant ir techninio projekto 
rengimo) riziką.   

Įsigyjamų 
(atliekamų) 
rangos darbų 

Diegiamų 
šilumos energiją 
taupančių 
priemonių 

maža mažas Rangovas bus atrinktas pagal galiojančius viešųjų 
pirkimų reikalavimus, taikant kvalifikacinius 
reikalavimus, leidžiančius užtikrinti rangovo, 
turinčio pakankamus gebėjimus atlikti darbus, 
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Rizikos grupė Veiksnys Tikimybė Poveikis Rizikos valdymo priemonė 

kokybės rizikų 
grupė 

kokybė 
neužtikrinama 
dėl žmogiškųjų 
išteklių 

atranką. Rengiant projektą, įvertinti privačių 
rinkos dalyvių gebėjimai tinkamai atlikti rangos 
darbus. 

Įsigyjamų 
(atliekamų) 
rangos darbų 
kokybės rizikų 
grupė 

Sukeliama žala 
aplinkai, vykdant 
šilumos energiją 
taupančių 
priemonių 
diegimo darbus, 
kuri gali 
neplanuotai 
padidinti 
Projekto 
įgyvendinimo 
kaštus 

vidutinė mažas Sutartyje bus numatytas įpareigojimas atlyginti 
sukeltą žalą aplinkai, paslaugų/darbų ir rangovo 
civilinės atsakomybės bei kiti tipų draudimų 
reikalavimai. 
Darbus/paslaugas rangovas turės atlikti  
laikydamasis standartų ir prisiimti visą riziką dėl 
šių reikalavimų nesilaikymo.  

Įsigyjamų 
(atliekamų) 
rangos darbų 
kokybės rizikų 
grupė 

Neteisingai 
įvertintos 
išlaidos šilumos 
energijos 
taupančių 
priemonių 
diegimui  

maža vidutinis Rengiant modernizavimo projektą, bus pasitelkti 
kvalifikuoti specialistai planuojamų išlaidų 
vertinimui, taip pat dalyvaus tiek darbus 
atliksiantis juridinis asmuo, tiek nepriklausomi 
ekspertai. 

Įsigyjamų 
(atliekamų) 
rangos darbų 
kokybės rizikų 
grupė 

Projekto 
gyvybingumo 
pasikeitimas dėl 
pasikeitusių 
reikalavimų 
modernizavimo 
darbų kokybei 

vidutinė didelis Pasikeitus reikalavimams dėl viešųjų pastatų 
modernizavimo kokybės, gali atsirasti poreikis 
pratęsti rangos darbus. Rizika bus valdoma 
aktyviai bendradarbiaujant su viešųjų pastatų 
modernizavimo projektais administruojančiomis 
organizacijomis, iš anksto numatant kokybinius 
reikalavimus.  

Rinkai 
pateikiamų 
produktų 
(paslaugų, 
prekių) 
tinkamumo rizika 

Atlikus įsigytus 
šilumos energiją 
taupančius 
modernizavimo 
darbus, 
atnaujinta 
infrastruktūra 
neduos 
prognozuojamo 
energetinio 
efektyvumo 
rezultatų dėl 
deklaruojamų ir 
faktinių įdiegtų 
priemonių 
techninių 
parametrų. 

vidutinė didelis Viešųjų pirkimų techninę specifikaciją bei 
techninę dokumentaciją rengs tinkamą patirtį 
turintys specialistai, darbus kontroliuos 
kompetentingi specialistai.   Įgyvendinant 
pirkimus bus numatytos konkrečios sąlygos ir 
reikalavimai rangovo atsakomybės bei rizikos 
prisiėmimo dėl nekokybiškai ir netinkamai atliktų 
modernizavimo darbų. Taip pat kylant įtarimų 
dėl atliekamų modernizavimo darbų kokybės,  
bus numatyta išorės ekspertų vertinimų/tyrimų 
galimybė. 
Sutartyje su rangovu bus įtrauktos nuostatos dėl 
rangovo pareigos užtikrinti modernizavimo 
darbų techninius  ir kokybinius parametrus, 
numatyti garantiniai laikotarpiai. 

Rinkai 
pateikiamų 
produktų 
(paslaugų, 
prekių) 
tinkamumo rizika 

Šilumos 
energijos išlaidų 
pokyčiai gali  
sumažinti 
projekto 
ekonominį 
efektą 

didelė vidutinis Pasireiškus veiksniui, gali sumažėti/padidėti 
šilumos energijos išlaidos. Šio veiksnio valdymas 
galimas  numatant sutartinius įsipareigojimus.  

Šaltinis: sudaryta autorių 
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Remiantis kitų įgyvendinamų ir planuojamų įgyvendinti projektų patirtimi, atsižvelgiant į tai, kad 
Projektą svarstytina įgyvendinti VPSP būdu,  o vienas iš šio būdo pasirinkimo argumentų ir privalumų yra 
rizikų perkėlimas privačiam subjektui dėl didesnės privataus subjekto patirties ir kompetencijos, kuri leistų 
tinkamai suvaldyti esmines Projekto rizikas bei taip užtikrinti sėkmingą Projekto įgyvendinimą, Partnerystės 
klausimyno skaičiuoklės 5.3 darbalaukyje ,,Rizikų matrica“ atitinkamai priskirtos rizikos, kurias geriau 
suvaldytų privatus subjektas. 
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6. PROJEKTO VYKDYMO PLANAS 

6.1. PROJEKTO TRUKMĖ IR ETAPAI 

Dėl ankstesnėse IP dalyse nurodytų priežasčių, reikiamo finansavimo užtikrinimo, patirties ir 
kompetencijos Projekto įgyvendinimo rizikoms suvaldyti, labiausiai tikėtinas projekto įgyvendinimo būdas yra 
VPSP, todėl žemiau esančioje lentelėje pateikiami VPSP įgyvendinimo etapai  ir preliminari jų trukmė. 

Lentelė nr. 73. Projekto įgyvendinimo etapai 

Eil. Nr. Veikla Atsakingas 
Numatomi veiklos terminai 

Trukmė Pradžia Pabaiga 

1. Privataus subjekto 
(partnerio) atrankos 
konkurso dokumentų 
parengimas ir suderinimas 
su atsakingomis 
institucijomis 

 
Projekto 

vykdytojas 
(Savivaldybė) 

3 mėn. 2021.06 2021.09 

2. Privataus subjekto 
(partnerio) atrankos 
konkurso organizavimas bei 
sutarties pasirašymas 

9 mėn. 2021.10 2022.06 

3. 
 

Techninės dokumentacijos 
parengimas ir darbų pagal ją  
atlikimas 

Privatus 
subjektas 

(partneris) 

36 mėn. 2022.07 2024.12 

4. Infrastruktūros 
eksploatavimas, 
administravimas ir priežiūra 

VPSP sutarties 
galiojimo 

laikotarpiu 
VPSP sutarties galiojimo laikotarpiu 

5. VPSP sutarties įgyvendinimo 
stebėsena bei kontrolė 

Projekto 
vykdytojas 

VPSP sutarties 
galiojimo 

laikotarpiu 
VPSP sutarties galiojimo laikotarpiu 

Šaltinis: sudaryta autorių 

Pažymėtina, kad tai tik preliminarus projekto vykdymo grafikas, kuris gali būti koreguojamas 
atsižvelgiantį sutarties pasirašymo, gauto finansavimo datas bei sutartyje apsibrėžtus projekto įgyvendinimo 
terminus. 

6.2. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO VIETA 

Projekto teritorinės ribos apima Šilutės rajono savivaldybės teritoriją, kuriose veiklą vykdo švietimo, 
sveikatos priežiūros, kultūros ir administravimo įstaigos. Planuojamų modernizuoti pastatų adresai:  Kęstučio 
g. 5, Šilutė (Šilutės lopšelis–darželis „Ąžuoliukas“), Kęstučio g. 14, Šilutė (Šilutės lopšelis–darželis „Gintarėlis“), 
Sodo g. 3, Švėkšna, Šilutės r. (Švėkšnos lopšelis–darželis), Žalgirio g. 16, Šilutė (Pamario pagrindinė mokykla), 
Kuršių g. 19, Kintai, Šilutės r. (Kintų pagrindinė mokykla), Tilžės g. 16, Saugų k., Šilutės r. (Saugų J. Mikšo 
pagrindinė mokykla), Jazminų g. 3, Usėnai, Šilutės r. (Usėnų pagrindinė mokykla), Veiviržo g. 16, Vilkyčiai, 
Šilutės r. (Vilkyčių pagrindinė mokykla). Taip pat energijos vartojimo auditai atlikti: Dariaus ir Girėno g. 1, 
Šilutė (Šilutės rajono savivaldybės administracija), Rusnės g. 1, Šilutė (Šilutės ligoninė) ir Neringos g. 2, Rusnė, 
Šilutės raj. (Salos etnokultūros ir informacijos centras). 
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6.3. PROJEKTO KOMANDA 

Pradėjus įgyvendinti Projektą, iš atsakingų Šilutės rajono savivaldybės administracijos darbuotojų bus 
sudaryta Projekto valdymo komanda, kuri rūpinsis tinkamu Projekto įgyvendinimu ir kontrole. Tipinę projekto 
valdymo komandą sudaro Projekto vadovas, finansininkas ir koordinatorius. 

Lentelė nr. 74. Projekto valdymo komanda 

Pareigybė Atsakomybės 

Projekto vadovas 

Atsakingas už Projekto planavimą, organizavimą, valdymą ir 
kontrolę, bendravimą su atsakingomis institucijomis, reikiamos 
informacijos teikimą, Projekto vykdytojų darbo kontrolę, veiklų 
terminų kontrolę ir pan. 

Projekto koordinatorius 
Stebi, prižiūri ir kontroliuoja Projekto vykdymo eigą, dalyvauja 
viešųjų pirkimų veikloje, taip pat vykdo Projekto vadovo pavestas 
užduotis.  

Projekto finansininkas 
Atsakingas už finansinių operacijų vykdymą, Projekto išlaidų 
kontrolę, išlaidų pagrįstumo patikrinimą, atliktų buhalterinių 
operacijų teisingumą. 

Šaltinis: sudaryta autorių 

Atkreiptinas dėmesys, kad Projekto įgyvendinimui VPSP būdu Projekto komandos  asmenų, atsakingų 
už partnerystės projekto įgyvendinimą, patirtis ir kompetencijos atskirai detalizuojamos Partnerystės 
klausimyne. 

6.4. PROJEKTO PRIELAIDOS IR TĘSTINUMAS 

Numatomos šios pagrindinės prielaidos, kurias išpildžius Projekto įgyvendinimas bus sėkmingas: 

 projektas išspręs aktualią problematiką – užtikrins kokybišką aplinką Šilutės rajono savivaldybės 
įstaigose; 

 viešųjų paslaugų poreikis išliks nuolatinis ir augantis. 

Inicijuojamo projekto tęstinumas bus užtikrintas šiais lygmenimis: 

 instituciniu (teisiniu) – pagrindinė sąlyga, kuri įtakoja Projekto įgyvendinimą instituciniu aspektu, yra 
su Projektu susijusių viešųjų paslaugos pobūdis. Investicijų projekte nagrinėjamos viešosios 
paslaugos priskiriama Savivaldybės savarankiškųjų funkcijų vykdymui, todėl jos organizavimą, o kartu 
infrastruktūros priežiūros organizavimą vykdo pati Savivaldybė. Tai ji gali padaryti pati (per pavaldžias 
įstaigas ar įmones) arba įstatymų nustatyta tvarka paslaugos teikimą patikėti vykdyti kitiems 
juridiniams asmenims. Įgyvendinus Projektą nuosavybės ir disponavimo teisių pasikeitimas 
nenumatomas, t. y. modernizuotas turtas visą laikotarpį nuosavybės forma išliks  Savivaldybės 
(svarstant VPSP būdą pažymėtina, kad turtas privačiam subjektui būtų perduotas patikėjimo teise iki 
kol jis vykdys infrastruktūros tolesnę eksploataciją). Projekto rezultatais nevaržomai galės naudotis 
visi Šilutės rajono gyventojai – jokie infrastruktūros naudojimo apribojimai nėra ir nebus numatomi. 
Teisės aktų ar poįstatyminių teisės aktų pasikeitimai, kurie galėtų riboti naudojimą modernizuota 
įstaigų infrastruktūra taip pat nenumatomi. Projekto įgyvendinimo institucinį tęstinumą užtikrina ir 
tai, jog Projekto metu numatomos įgyvendinti veiklos yra numatytos Šilutės rajono savivaldybės 
strateginiuose dokumentuose; 

 finansiniu – Projekto metu modernizuotai infrastruktūrai bus užtikrintas reikalingas finansavimas. 
Infrastruktūros priežiūrai ir eksploatacijai kasmet lėšas skirs Šilutės rajono savivaldybė. 

 technologiniu – prognozuojama, kad Projekto apimtyse modernizuotai infrastruktūrai jokie didesni 
remontai nebus reikalingi bent 20 metų, kai kasmet bus skiriama lėšų dalis modernizuotos 
infrastruktūros geros būklės priežiūrai. 
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 aplinkosauginiu – Projekto metu bus naudojamos sertifikuotos ir visus aplinkosauginius reikalavimus 
atitinkančios medžiagos, todėl aplinkosauginiu požiūriu poveikis aplinkai – minimalus. Dėl projekto 
įgyvendinimo sumažės išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, todėl aplinkosauginiu 
požiūriu projekto poveikis yra teigiamas. 

Vertinant tai, kad Projektas svarstytinas įgyvendinti VPSP būdu, žemiau pateikiamos Savalaikiam 
projekto veiklų įvykdymui pagal numatomą Projekto veiklų planą būtinos įgyvendinti prielaidos: 

 Privataus subjekto (partnerio) atrankos konkurso organizavimas ir VPSP sutarties su pasirinktu 
partneriu pasirašymas numatytais terminais. Perkančioji organizacija atsakinga už savalaikį viešojo 
konkurso paskelbimą, vykdymą, savalaikį atsakymų pateikimą suinteresuotiems dalyviams. 
Numatoma, kad viešojo pirkimo metu perkančiosios organizacijos ir pagal poreikį pasitelktų išorinių 
ekspertų gebėjimų užteks, kad pirkimas ir rangovo parinkimas būtų atliktas per numatytus 12 mėn., 
iš jų 3 mėn. dokumentacijos parengimas ir derinimas, 9 mėn. procedūrų vykdymas. 

 Privataus subjekto (partnerio) su pakankamais techniniais gebėjimais ir patirtimi parinkimas. Viešojo 
pirkimo dokumentuose nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai užtikrins, kad bus pasirinktas privatus 
partneris su panašių projektų įgyvendinimo patirtimi ir reikiamais žmogiškaisiais, finansiniais ir 
organizaciniais ištekliais. Perkančioji organizacija bus atsakinga už tinkamo partnerio parinkimą. 

 Techninės dokumentacijos savalaikis parengimas. Numatoma, kad viešajam pirkimui bus parengta 
visa reikalinga dokumentacija ir reikalavimai, pagal kuriuos parinktas privatus partneris iš karto po 
sutarties pasirašymo galės pradėti projekto techninės dokumentacijos parengimo darbus.  

 Planuojama, kad numatyti modernizavimo darbai, įskaitant ir reikiamos techninės dokumentacijos 
parengimą, užtruks iki 36 mėn. Pagal panašių projektų įgyvendinimo patirtį tokia darbų trukmė yra 
pakankama, kad būtų įgyvendintos numatytos modernizavimo priemonės. Planuojama, kad 
parinktas privatus partneris turės patirties atliekant numatytus modernizavimo darbus, darbai bus 
vykdomi kokybiškai, todėl jų metu nebus nustatomi pažeidimai, dėl kurių koregavimo galėtų užtrukti 
modernizavimo darbų pridavimas. 

6.5. KITOS  IŠVADOS 

Projekto „Šilutės rajono visuomeninių pastatų energetinio efektyvumo didinimas“ įgyvendinimui 
nustatyta optimali įgyvendinimo alternatyva: „Esamų pastatų modernizavimas siekiant ne mažesnės nei C 
energinio efektyvumo klasės“ (t. y. Alternatyva I). Toliau pateikiama Projekto loginė matrica. 

Lentelė nr. 75. Projekto loginė matrica 

Tikslas - pagerinti Šilutės rajono savivaldybės viešųjų paslaugų kokybę, užtikrinant energetiškai 
efektyvią bei higienos normų reikalavimus atitinkančią ugdymo, sveikatos, kultūros ir savivaldybės 

administracijos infrastruktūrą 

Uždavinys Veikla 
Fiziniai 

rodikliai 
Matavimo 
vienetas 

Siekiama 
reikšmė 

1. Padidinti energijos vartojimo efektyvumą ir 
sumažinti metines šilumos energijos šildymui 

sąnaudas užtikrinant viešiesiems pastatams taikomas 
higienos normas Šilutės lopšeliuose–darželiuose 

„Ąžuoliukas“ ir „Gintarėlis“ taip pat Švėkšnos 
lopšelyje–darželyje, Pamario, Kintų, Saugų Jurgio 
Mikšio, Usėnų, Vilkyčių pagrindinėse mokyklose, 

Šilutės rajono savivaldybėje, Šilutės ligoninėje ir Salos 
etnokultūros ir informacijos centre 

1.1. 
Modernizavimo 
darbų atlikimas 

viešuosiuose 
pastatuose, 
siekiant ne 

žemesnės nei C 
energinio 

efektyvumo 
klasės 

1.1.1. 
Modernizuotų 

pastatų 
skaičius 

 

Obj. 11 

Šaltinis: sudaryta autorių 
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Optimalios projekto alternatyvos įgyvendinimo metu numatoma atlikti Šilutės rajono visuomeninių 
pastatų modernizavimo darbus. Pokytis, įgyvendinus optimalią projekto alternatyvą, analizuojant šilumos 
energijos šildymui sąnaudas pateikiamas toliau esančiame paveiksle. 

 

Pav. nr.  18. Šilumos energijos sąnaudų palyginimas prieš projektą ir įgyvendinus projektą 

Sudaryta autorių remiantis energijos vartojimo auditais 

Skyriuje 3.1. Esama situacija buvo minėta, kad artimiausius 5 metus galima vykdyti veiklą 
dabartinėmis sąlygomis neįgyvendinant projekto, tačiau po 5 metų būtina numatyti ženklias investicijas 
švietimo, sveikatos priežiūros, kultūros, viešojo administravimo paslaugų įstaigų pastatų bei jų inžinerinių 
sistemų fizinių ir energinių savybių gerinimui. Priešingu atveju atitvarų šilumosauginės savybės ir inžinerinių 
sistemų būklė sparčiai blogės ir gali tapti avarinės būklės. Taigi, tikėtina, kad po 5 metų Šilutės rajono 
savivaldybė savarankiškai pradėtų investuoti optimalios (t. y. „Esamų pastatų modernizavimas siekiant ne 
mažesnės nei C energinio efektyvumo klasės“) projekto alternatyvos įgyvendinimui numatytas rangos darbų 
lėšas (t. y. 10 702 077 Eur) išskaidant jas per 13 metų laikotarpį (toliau – alternatyva A.0+). Tokiu atveju būtina 
numatyti rangos darbų pabrangimą, kuris, remiantis ekspertiniu vertinimu, po 5 metų siektų 15 proc., po 10 
metų – 17 proc. ir po 15 metų – 20 proc. Suvartotos šilumos energijos išlaidos, investuojant į modernizavimo 
darbus, pradėtų kasmet palaipsniui mažėti: po 5 metų – 10 proc., po 10 metų – 23 proc., po 15 metų – 45 
proc. Darbo užmokesčio bei šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros paslaugų išlaidų pokytis 
investuojant palaipsniui po 5 metų nenumatomas. Palyginus optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos, 
jeigu Šilutės rajono savivaldybė galėtų skolinti reikiamas lėšas, ir prognozuojamo varianto įgyvendinti 
investicijas savarankiškai nuo 5-tų projekto ataskaitinio laikotarpio metų per likusius 13 metų, gaunamas 
akumuliuotas investicijų ir išlaidų srautas alternatyvos A.0+ atveju yra 16 1652 481 Eur, optimalios siūlomos 
įgyvendinti 2022-2024 m. – 15 098 274 Eur.  
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Pav. nr.  19. Optimalios projekto ir A.0+ alternatyvų akumuliuotų lėšų palyginimas 

Sudaryta autorių 

Taip pat aktualu palyginti optimalios projekto alternatyvos, jeigu Šilutės rajono savivaldybė galėtų 
skolinti reikiamas lėšas, ir viešosios ir privačios partnerystės būdu (VPSP alt.) įgyvendinimą. Atlikus detalų 
finansinį vertinimą sąnaudų efektyvumo/veiksmingumo lentelėje (skaičiuoklėje) VPSP būdu, gautina 
mokėtina metinė suma privačiam subjektui siekia 735 tūkst. Eur su PVM be faktinių išlaidų už suvartotą 
šilumos energiją 17 kartų per sutarties laikotarpį (18 m.). Akumuliuotas mokėtinos sumos (735 tūkst. Eur) 
privačiam subjektui ir faktinių išlaidų už suvartotą šilumos energiją (apie 212 931 Eur/m.) srautas per 17 metų 
siektų 16 295 312 Eur, kai pirmais projekto įgyvendinimo metais prognozuojamas 50 proc. išlaidų už suvartotą 
šilumos energiją sutaupymas (t. y. 360 970 Eur/metus *50 proc.). Detalus akumuliuotas vertinamų lėšų dydis 
pateikiamas toliau esančiame grafike. 

 

Pav. nr.  20. Optimalios projekto alternatyvos, jeigu Šilutės rajono savivaldybė galėtų skolinti reikiamas 
lėšas, ir VPSP būdu įgyvendinimo alternatyvų akumuliuotų lėšų palyginimas 
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Siūloma optimalią projekto alternatyvą įgyvendinti viešosios ir privačios partnerystės būdu. 
Įgyvendinimo modelis parinktas atlikus detalų finansinį vertinimą VPSP sąnaudų efektyvumo/veiksmingumo 
lentelėje (skaičiuoklėje). Minėtoje lentelėje finansiniai srautai yra apskaičiuoti, kai projektą planuojama 
įgyvendinti VPSP būdu. 


