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A. BENDRIEJI DUOMENYS

A

B
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1. Ar parengtas investicijų projektas?
taip
☒
ne
☐
2. Ar IP, planuojamas įgyvendinti VPSP būdu, atitinka viešojo ir privataus sektorių partnerystės požymius?
taip
☒
ne
☐
3. Kokios VPSP taikymo priežastys?
Paaiškinkite, tai yra trumpai (iki 1000 simbolių) nurodykite, kodėl nusprendėte investicijų projektą įgyvendinti VPSP būdu.
Kupiškio rajono savivaldybė yra atsakinga už vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimą, savivaldybių sveikatinimo priemonių planavimą ir
įgyvendinimą, paramą savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūrai ir kt. Šiuo metu Kupiškio rajone trūksta viešosios sporto ir sveikatinimui skirtos
infrastruktūros, o esama netenkina šiuolaikinių gyventojų poreikių. Kupiškio raj. sav. neturi pakankamai lėšų viešosios sporto ir sveikatinimo
infrastruktūros atnaujinimui ar jos plėtrai, todėl planuoja ieškoti privataus subjekto, kuris galėtų užtikrinti visą reikalingą investicijų sumą per statybos
laikotarpį, prisiimdamas finansavimo riziką, užbaigtų statybas laiku ir neviršijant sutarto biudžeto. Taip pat siekiama, kad privatus partneris pasidalytų
savo profesinėmis žiniomis, vadybos įgūdžiais, inovatyviu požiūriu, didesniu efektyvumu ir rezultatyvumu vystant planuojamos apimties infrastruktūrą.
Taikant VPSP tikimasi, kad bus pasiekti tikslesni siekiamų veiklų terminai (privatus partneris bus motyvuotas kaip įmanoma greičiau baigti projektą, kad
šis nepabrangtų ir kad kuo greičiau būtų pradėtas mokėjimas už paslaugas).
4. VPSP įgyvendinanti institucija
☐
centrinės valdžios institucija
☒
vietos valdžios institucija
nurodykite, jeigu investicijų projektą įgyvendins daugiau nei viena institucija
☐
5. Įgyvendinančios institucijos pavadinimas, juridinis statusas/tipas, juridinio asmens kodas
(Įrašykite institucijos pavadinimą, juridinį statusą/tipą, juridinio asmens kodą. Nurodoma informacija institucijos, kuri teisės aktų nustatyta tvarka gali būti
partnerystės projektą įgyvendinančia institucija).
Kupiškio rajono savivaldybė, Vytauto g. 2, LT-40115, Kupiškis
Biudžetinė įstaiga. Įstaigos kodas 188774975
6. Ar investicijų projektas įgyvendinamas, taikant VPSP, yra numatytas galiojančiuose valstybės ir (ar) savivaldybių strateginio planavimo
dokumentuose?
☐
Taip, valstybės strateginio planavimo dokumentuose
Atsakymą pagrįskite, tai yra trumpai (iki 1000 simbolių) išvardinkite susijusius valstybės strateginio planavimo dokumentus. Jeigu investicijų projektas
yra parengtas ir jame valstybės strateginio planavimo dokumentai yra išvardinti, nurodykite tik skyrių investicijų projekte.

☒

Taip, savivaldybės strateginio planavimo dokumentuose

A. BENDRIEJI DUOMENYS

Atsakymą pagrįskite, tai yra trumpai (iki 1000 simbolių) išvardinkite susijusius savivaldybės strateginio planavimo dokumentus. Jeigu investicijų
projektas yra parengtas ir jame savivaldybės strateginio planavimo dokumentai yra išvardinti, nurodykite tik skyrių investicijų projekte.
Projektas atitinka Kupiškio rajono plėtros iki 2020 m. strateginio plano, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu
Nr. TS-69 (aktuali redakcija nuo 2017-02-24, Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017-02-24 sprendimas Nr. TS-36 „Dėl Kupiškio rajono plėtros iki
2020 metų strateginio plano papildymo“), I prioriteto „Išsilavinusios, pilietiškos, saugios ir sveikos visuomenės, vystymasis” tikslo 1.3. „Saugoti ir skleisti
etninę kultūrą, skatinti sportinį aktyvumą” uždavinio 1.3.2. „Sudaryti palankias sąlygas sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo propagavimui” priemonę
1.3.2.2. „Sveikatingumo komplekso Kupiškio rajone statyba ir įrengimas”.
☐
Ne, nėra numatytas
Atsakymą paaiškinkite, tai yra trumpai (iki 1000 simbolių) nurodykite, kada ir kokius veiksmus viešasis subjektas atliks tam, kad investicijų projektas
įgyvendinamas, taikant VPSP, būtų numatytas atitinkamuose strateginio planavimo dokumentuose.

7. Planuojama VPSP sutarties trukmė (metais)
Nurodykite sutarties trukmę ir pagrįskite, tai yra trumpai (iki 1000 simbolių) paaiškinkite, kodėl pasirinkta konkreti VPSP sutarties trukmė. Taip pat
paaiškinkite, jeigu VPSP sutarties terminas skirtingas, nei nurodytas IP.
Sutarties trukmės laikotarpis – 15 m. Trukmė nustatyta remiantis sąnaudų ir naudos lentelės (skaičiuoklės) duomenimis, kai gaunamas viešajam ir
privačiam sektoriams diskontuotas atsipirkimo laikas siekia 15 metų (kai VGN yra iki 10 proc.).

8. Planuojamo partnerystės projekto finansiniai rodikliai
1. Maksimalūs viešojo subjekto turtiniai įsipareigojimai (privačiam subjektui perduodamų veiklų vykdymo išlaidos kartu su šių veiklų vykdymu
susijusia rizika) – 11 296 941 Eur nominalia verte.
2. Maksimalūs viešojo subjekto mokėjimai privačiam subjektui (privačiam subjektui veiklų vykdymo išlaidos kartu su perduodamomis rizikomis) –
10 272 220 Eur nominalia verte.
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A

B
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D
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1. Duomenys apie esamą turtą, tiesiogiai susijusį su planuojamo partnerystės projekto įgyvendinimu
1.1. Jeigu privačiam subjektui numatoma privalomai perduoti esamą turtą, pasirinkite esamo turto tipus ir pateikite informaciją apie turtą. Jei
esamą turtą sudaro daug atskirų vienetų, informaciją pateikite atskiru priedu
Žemės sklypas/ai
Nekilnojamasis
Kilnojamasis
Trumpalaikis turtas
Kitas turtas
turtas (išskyrus
ilgalaikis turtas
žemę)
1.1.1. Turto pavadinimas
Žemės sklypas
1.1.2. Unikalus numeris
4400-3987-9286
1.1.3. Adresas
K. Šimonio g. 1A,
Kupiškis
1.1.4. Pagrindinės turto
Panaudos teisė
Papildoma apie
charakteristikos (bendrasis
žemės sklypą
plotas, užstatymo plotas,
informacija: sklypo
aukštingumas ir pan.)
plotas – 6,2573 ha,
užstatyta teritorija –
0,19144 ha,
vandnens telkinių
plotas – 0,1332 ha.
Sklypo kad. Nr.
5720/0007:50
1.1.5. Turto naudojimo paskirtis

Kita

1.1.6. Kokia teise viešasis
subjektas valdo, naudoja ir (ar)
disponuoja turtu
1.1.7. Kokia teise privačiam
subjektui planuojama perduoti
turtą VPSP sutarties galiojimo
metu
1.1.8. Ar viešojo subjekto
turtinės teisės yra apribotos?
1.1.9. Ar turtas šiuo metu
naudojamas?
1.1.10. Ar privatus subjektas
bus įpareigojamas investuoti į
jam perduodamą turtą?

Panaudos sutartis

Pasirinkite iš sąrašo

Pasirinkite iš sąrašo

Pasirinkite iš sąrašo

Pasirinkite iš sąrašo

Nuomos teisė

Pasirinkite iš sąrašo

Pasirinkite iš sąrašo

Pasirinkite iš sąrašo

Pasirinkite iš sąrašo

Ne

Pasirinkite iš sąrašo

Pasirinkite iš sąrašo

Pasirinkite iš sąrašo

Pasirinkite iš sąrašo

Ne

Pasirinkite iš sąrašo

Pasirinkite iš sąrašo

Pasirinkite iš sąrašo

Pasirinkite iš sąrašo

Taip

Pasirinkite iš sąrašo

Pasirinkite iš sąrašo

Pasirinkite iš sąrašo

Pasirinkite iš sąrašo
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1.1.11. Ar šio turto perdavimas
privačiam subjektui yra
privaloma planuojamo
partnerystės projekto
įgyvendinimo sąlyga?

Taip

Pasirinkite iš sąrašo

Pasirinkite iš sąrašo

Pasirinkite iš sąrašo

Pasirinkite iš sąrašo

1.2 Apibūdinkite privačiam subjektui perduodamą esamą turtą
Žemės sklypas/ai
Nekilnojamasis
Kilnojamasis
Trumpalaikis turtas
Kitas turtas
turtas (išskyrus
ilgalaikis turtas
žemę)
1.2.1. Turto sukūrimo metai
2015-10-08
1.2.2. Paskutinių atliktų
investicijų į turtą data (yyyy-mm)
ir vertė
1.2.3. Turto sukūrimo vertė
78400 Eur (RC
pagal partnerystės projektą
žemės sklypo rinkos
įgyvendinančios institucijos ar
vidutinė vertė)
kito viešojo subjekto apskaitos
duomenis
1.2.4. Turto likutinė vertė pagal
partnerystės projektą
įgyvendinančios institucijos ar
kito viešojo subjekto apskaitos
duomenis
1.2.5. Turto likutinės vertės data pagal partnerystės projektą
įgyvendinančios institucijos ar
kito viešojo subjekto apskaitos
duomenis (yyyy-mm-dd)
1.2.6. Paskutinis turto techninės Detalus būklės
būklės įvertinimas (data yyyyvertinimas nėra
mm-dd; turto būklės įvertinimo
atliktas.
aktas)
1.2.7. Kaip privačiam subjektui
Privatus subjektas galės apžiūrėti visą perduodamą turtą dalyvaujant atsakingiems specialistams iš Kupiškio rajono
bus sudaryta galimybė įvertinti
savivaldybės administracijos
perduodamo esamo turto būklę?

1.2.8. Turto dabartiniai
naudotojai

Žemės sklypas
nuosavybės teisėmis
priklauso Lietuvos
Respublikai,
patikėjimo teisėmis
perduotas
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Nacionalinei žemės
tarnybai prie Žemės
ūkio ministerijos, o
panaudos sutartis
sudaryta su Kupiškio
rajono savivaldybe
2015 m. gruodžio 30
d. Nr. 22SUN-4(14.22.56), sutarties
terminas numatytas
iki 2114-12-30.
Sklypo teritorijoje
nevykdomos jokios
veiklos.
1.3. Pristatykite reikalavimus, keliamus privačiam subjektui investuojant į esamą turtą. Jei esamą turtą sudaro daug atskirų vienetų,
informaciją pateikite atskiru priedu
Žemės sklypas/ai
Nekilnojamasis
Kilnojamasis
Trumpalaikis turtas
Kitas turtas
turtas (išskyrus
ilgalaikis turtas
žemę)
(Nurodoma, jei yra nustatyta data, iki kurios investavimo procesas privalo būti baigtas.
1.3.1. Ar nustatomas
Nurodomos ir (jei yra) identifikuotos aplinkybės, kurioms pasireiškus investavimo procesas privalo būti baigtas)
reikalavimas investavimo
laikotarpio pabaigai?
Konkretus terminas su esamais Kupiškio rajono savivaldybės įsipareigojimais nėra susietas ar apibrėžtas, tačiau
sietinas su VžPP sutarties pasirašymo ir sąlygų terminais. Numatoma, jog realus ir protingas investavimo terminas
gali būti 28 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

1.3.2. Kokias turto savybes
siekiama pagerinti investuojant?

1.3.3. Pristatykite siekiamas
pagerinti turto savybes (iki 400
simbolių).

☒

Funkcines

☐

Ploto ir/ar tūrio

☐

Funkcines

☐

Funkcines

☐

Funkcines

☐

Kitas
(nurodykite)

☐

Konstrukcines

☐

Kitas
(nurodykite)

☐

Kitas
(nurodykite)

☐

Kitas
(nurodykite)

☐
☐

Funkcines
Kitas
(nurodykite)
Nurodykite kurios esamo turto charakteristikos turi būti pakeistos, pristatydami esamas ir pageidaujamas būsimas
charakteristikas
Plyno lauko teritorijoje reikalaujama sutvarkyti sklypą suprojektuojant ir įrengiant įvažiavimo kelius į teritoriją,
racionaliai suplanuojant ir įrengiant transporto bei pėsčiųjų judėjimo schemas, įrengiant asfalto dangą automobilių
stovėjimo vietose, pėsčiųjų takus, žaliuosius plotus ir medžius.
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1.3.4. Pristatykite reikalavimus
turto būklei VPSP sutarties
pabaigoje (iki 400 simbolių).

Nurodykite reikalavimus, kuriuos turtas turės atitikti VPSP sutarties pabaigoje
Sukurta viešoji infrastruktūra turi būti tinkama naudoti toliau pagal jos paskirtį pėstiesiems ir įvairių transporto
priemonių vairuotojams.

2. Duomenys apie naują turtą
2.1. Apibūdinkite numatytus įpareigojimus privačiam subjektui sukurti naują turtą
Nekilnojamasis turtas
Kilnojamasis ilgalaikis
(išskyrus žemę)
turtas
Sporto paskirties pastatas
2.1.1. Turto pavadinimas
(sporto ir sveikatingumo
centras)
2.1.2. Adresas

K. Šimonio g. 1A, Kupiškis

2.1.3. Pagrindinės naujai
kuriamo turto charakteristikos

Pagrindiniai naujo sporto
paskirties
pastato
reikalavimai:
1) pastato energinio
naudingumo klasė
– A++;
2) universali sporto
salė su
papildomos
paskirties
patalpomis,
lankytojų skaičius
– 417; žiūrovų
skaičius – 300;
3) universali sporto
salė
pritaikyta
šioms
sporto
šakoms: krepšinis,
salės
futbolas,
rankinis,
badmintonas,
įvairūs gimnastikos
užsiėmimai, stalo
tenisas;
4) imtynių
sporto
šakai
pritaikyta

Trumpalaikis turtas

Kitas turtas

(jei suteiktas)
1) Baldai apgyvendinimo
paslaugoms teikti.
2) Sporto ir sveikatinimo
paskirties įrangos
įsigijimas siekiant užtikrinti
profesionalių sportininkų
kokybiškų treniruočių
sporto salėje poreikius,
taip pat įsigyjant
tarptautinius standartus
atitinkančią varžybų
įrangą.)

(Turto rūšis, tipas,
pagrindinės
charakteristikos)

(Turto rūšis, tipas,
pagrindinės
charakteristikos)
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sporto
salė,
treniruoklių salė;
5) persirengimo,
administracinės,
maitinimo
paskirties
patalpos;
6) 24
vietų
apgyvendinimo
patalpos.
Pastaba: naujai kuriamo
turto charakteristikos bus
nurodytos
techniniame
projekto „Sveikatingumo ir
sporto komplekso (8.14),
K.. Šimonio g. 1A, Kupiškis
statybos projektas” II etapo
dokumentuose
sudarant
sąlygas atlikti techninio
projekto korekcijas. Kiti
esminiai
reikalavimai
apibrėžiami
rengiant
konkurso sąlygas.
2.1.4. Kokia teise privatus
subjektas valdys, naudos ir (ar)
disponuos nauju turtu VPSP
sutarties galiojimo metu?

Nuomos teisė

Pasirinkite iš sąrašo

Pasirinkite iš sąrašo

Ne

Pasirinkite iš sąrašo

Pasirinkite iš sąrašo

2.1.5. Ar privačiam subjektui
planuojama palikti nuosavybės
teisę į naują turtą pasibaigus
VPSP sutarties įgyvendinimui?
2.2. Jeigu privačiam subjektui yra numatyta suteikti galimybę savo rizika sukurti naują turtą (išskyrus apibūdintą 2.1. punkte), nurodykite
taikomus apribojimus
Nekilnojamasis turtas
Kilnojamasis ilgalaikis
Trumpalaikis turtas
Kitas turtas
(išskyrus žemę)
turtas
Privatus subjektas, jei
pageidauja, nuosavomis
2.2.1. Turto pavadinimas
investicijomis ir nuožiūra
gali kurti kitą turtą
(išskyrus nekilnojamąjį).
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Pasirinkite iš sąrašo

Pasirinkite iš sąrašo

Pasirinkite iš sąrašo

Kuriamas turtas turi atitikti
tuo metu galiojančias LR
sveikatos apsaugos
ministro patvirtintas
higienos normas, bei kitus
teisės aktus,
apibrėžiančius sporto ir
sveikatinimo paslaugas
teikiančių įstaigų veiklą.
Nuosavybės teisė

Ne

Pasirinkite iš sąrašo

Pasirinkite iš sąrašo

Taip

2.2.2. Apribojimai pagrindinėms
turto charakteristikoms
(pvz., <=100 m2 bendrasis
plotas,
<=5 aukštų aukštingumas, 40 %
užstatymo intensyvumas ir pan.)
2.2.3. Kokia teise privatus
subjektas valdys, naudos ir (ar)
disponuos nauju turtu VPSP
sutarties galiojimo metu?
2.2.4. Ar privačiam subjektui
planuojama palikti nuosavybės
teisę į naują turtą pasibaigus
VPSP sutarties įgyvendinimui?

C. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO SRITYS IR APIMTIS

A

B

C

D

E

F

G

1. Kokiose srityse, numatoma įgyvendinti investicijų projektą, taikant VPSP (kompleksiniam projektui gali būti pažymėta daugiau nei viena
sritis)?
atliekų naudojimo, perdirbimo ir tvarkymo
☐
energetikos, įskaitant šilumos ir elektros energijos, naftos ir gamtinių dujų išgavimą, perdavimą, skirstymą, tiekimą
☐
kelių, tiltų, tunelių, parkavimo ir žemės transporto
☐
vandentvarkos, įskaitant vandens išgavimą, tiekimą, valymą, gerinimą ir paskirstymą
☐
viešojo transporto
☐
geležinkelių linijų ir sistemų
☐
vandens transporto, įskaitant uostus ir prieplaukas
☐
oro transporto, įskaitant oro uostus
☐
telekomunikacijų ir informacijos
☐
turizmo paslaugų
☐
kultūros, sporto ir laisvalaikio
☒
sveikatos apsaugos
☒
teisėtvarkos ir teisėsaugos
☐
švietimo infrastruktūros
☒
socialinių paslaugų
☐
miesto infrastruktūros
☐
kita
☐
2. Duomenys apie Veiklas, kurias vykdys privatus subjektas
2.1. Išvardinkite ir apibūdinkite Veiklas, kurias ketina vykdyti privatus subjektas
Nr. Veiklos pavadinimas pagal IP
Veiklos, kurią ketina vykdyti privatus
subjektas, pavadinimas
1.
Sporto ir sveikatingumo komplekso II etapo
 Projektavimo paslaugos.
statyba ir įrengimas adresu K. Šimonio g. 1A,
 Statinio projekto ekspertizės paslaugos
Kupiškis
esant poreikiui.
 Rangos darbai.
 Statinio statybos techninės priežiūros
paslaugos.
 Įrangos ir baldų įsigijimas:
Įranga:
Švieslentė
Sporto salės treniruoklių ir kita įranga

Veiklos perdavimo argumentai
Viešasis
subjektas
neturi
pakankamai
finansinių lėšų projekto veiklai įgyvendinti.
Todėl siekiant kuo greičiau įgyvendinti sporto ir
sveikatingumo centro statybos ir įrengimo
veiklą, kurią sudaro projektavimo korekcijos ir
kitos susijusios inžinerinės paslaugos bei
rangos darbai, yra perduodamos privačiam
subjektui.
Privatus subjektas, siekdamas kuo didesnės
naudos ir greitesnės investicijų grąžos, yra
linkęs
kaip
įmanoma
greičiau
atlikti
projektavimo korekcijų, statybos ir įrengimo
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Baldai:
Vienvietės lovos (23 vnt.)
Dvigule lova (1 vnt.)
Vienguliai čiužiniai (23 vnt.)
Dviguliai čiužiniai (1 vnt.)
Patalynės komplektai (50 vnt.)
Spintelės (25 vnt.)

2.

3.
4.
5.
6.

Veiklos vykdymas (neįvardinta kaip atskira
veikla IP)

Minkštasuoliai (26 vnt.)
Stalo ir kėdžių komplektas (13 vnt.)
Biuro stalas (3 vnt.)
Biuro spinta (3 vnt.)
Naujai pastatytos ir įrengtos infrastruktūros
eksploatacija ir geros būklės priežiūra
(remontas):
 Sporto ir sveikatingumo komplekso
(sporto salės, apgyvendinimo ir
maitinimo patalpos) patalpų nuomos
organizavimas bei sutarties
administravimas;
 teritorijos priežiūra (tvarkymas, viešųjų
paslaugų apmokėjimas);
 higienos normų užtikrinimas;
 komunalinių ir kitų su pastato
eksploatacija susijusių paslaugų
apmokėjimas;
 įsigytos įrangos eksploatacija ir
priežiūra (garantinio laikotarpio
valdymas, remonto vykdymas ir jo
apmokėjimas).

darbus. Be to privatus subjektas įsigydamas
statybos darbams reikalingas medžiagas neturi
jokių įstatyminių apribojimų, todėl jo derybinės
galios su potencialiais tiekėjais yra ženkliai
didesnės. Privatus subjektas įsigydamas
reikiamas statybines medžiagas bei įrangą turi
galimybę atgauti sumokėtą prikimo PVM, todėl
faktiškai kaina jam yra apie 1/5 mažesnė.
Papildomai privatus subjektas turi galimybes
derėtis dėl apmokėjimo sąlygų.

Kupiškio rajono savivaldybė, siekdama
užtikrinti
kokybišką
vaikų
popamokinį
užimtumą, nuolatos turi atliepti vietos gyventojų
poreikius, tam skiriant lėšas (remontui,
rekonstrukcijai, naujai statybai ir pan.) bei
žmogiškuosius išteklius. Todėl siekiant taupyti
minėtas
sąnaudas,
naujai
įrengtos
infrastruktūros eksploatacijos ir priežiūros
veikla yra perduodama privačiam subjektui.
Privatus subjektas siekdamas kuo ilgiau
išlaikyti kokybišką sporto ir sveikatingumo
centro bei lauko teritorijos infrastruktūros būklę
bei tokiu būdų sutaupyti remontui reikalingas
lėšas, skirs nuolatinį dėmesį sukurtos
infrastruktūros priežiūrai.
Be to privatus subjektas gali tiesiogiai
įsidarbinti darbuotojus, kurie bus tiesiogiai
atsakingi už infrastruktūros priežiūrą, turi
galimybę susigrąžinti pirkimo PVM, tai mažina
veiklos kaštus. Taip pat privatus subjektas nėra
apribotas aiškiomis ir griežtomis vidinių
procesų vykdymo procedūromis, todėl įvairūs
veiklos procedūrų sprendimai priimami ir
įvykdomi ženkliai greičiau.

C. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO SRITYS IR APIMTIS

7.
8.
9.
10.
2.2. Išvardinkite ir apibūdinkite Veiklas, kurias ketina vykdyti privatus subjektas savo iniciatyva (komercinės pajamos)
Nr. Veiklos, kurią ketina vykdyti privatus
Veiklos perdavimo argumentai
subjektas, pavadinimas
Apibūdinkite Veiklos pobūdį ir prielaidas komercinėms pajamoms gauti (jei reikia, pateikite
1.
Reklaminio ploto nuoma
papildomą informaciją atskirame dokumente)
2.
Kitos legalios pajamos, susijusios su objekto
Privatus subjektas turės teises organizuoti reklaminių plotų nuomą. Reklaminių plotų nuomos
eksploatavimu
įkainiai pateikiami sąnaudų naudos lentelėje (skaičiuoklėje), pateikiamoje kartu su IP. Kitos
3.
investicijų projekte neapibrėžtos pajamos, kurias VžPP konkurso metu Privatus subjektas pateiks
4.
komerciniame pasiūlyme ir galės būti įtrauktos į VžPP sutartį.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
3. Ar perduodamoms viešosioms paslaugoms taikomi standartai (pildoma tuo atveju, jei konkretūs standartai yra nustatyti)?
☒
Taip
Atsakymą pagrįskite, tai yra trumpai (iki 1000 simbolių) nurodykite standartus, kurių turės būti laikomasi perduodant viešąsias paslaugas
1. FIBA (pranc. Fédération internationale de basket-ball) aikštelės dydžio, linijų pločio, komandą lydinčio personalo atstumo nuo aikštelės
reikalavimai siekiant atitikti tarptautinių krepšinio varžybų organizavimo standartus.
2. Higienos normos HN 123:2013 „Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ (2013 m. gegužės 27 d. Nr. V-551).
3. HN 118:2011 „Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ (2011 m. sausio 27 d. Nr. V-82).

☐

Ne

D. VPSP TIKSLINGUMO KRITERIJAI

A

B

C

D

E

F

G

1. Viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdas
Valdžios ir privataus subjekto partnerystė
(VžPP)
Sutartinė partnerystė
(kai viešasis subjektas ir privatus subjektas bendradarbiauja tik
VPSP sutarties pagrindu, kartu nesteigdami juridinio subjekto)
Institucinė partnerystė (kai viešasis subjektas kartu su privačiu
subjektu įsteigia juridinį subjektą)

Koncesija
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2. VPSP tikslingumo kriterijai ir jų vertinimas VžPP atveju
2.1. Mažinama techninė projekto rizika
2.1.1. Suplanuotas projektas reikalauja naujų infrastruktūros sukūrimo ir viešosios paslaugos teikimo įgūdžių, kurių neturi viešasis
subjektas
Taip
☒
Atsakymą pagrįskite, tai yra trumpai (iki 1000 simbolių) paaiškinkite, ar viešasis subjektas turi įgūdžių ir patirties, reikalingų projektui įgyvendinti (pvz.:
ar gali parengti tikslią techninę specifikaciją, ar tik derybų/konkurencinio dialogo metu gali išsiaiškinti ir apibrėžti savo poreikius.

Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centras yra biudžetinė įstaiga, kurios savininko teises ir pareigas įgyvendina Kupiškio rajono savivaldybės taryba.
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro pagrindinė paskirtis – neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla.
Kita centro paskirtis – neformaliojo suaugusiųjų švietimo grupės sportinio ugdymo mokykla. Tai nėra pelno siekianti įstaiga, o Kupiškio rajono
savivaldybė neturi pakankamai investicijų plėsti Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro infrastruktūrą norint tenkinti šiuolaikinius gyventojų poreikius.
Kupiškio rajono sav. administracija turi patirties ir įgūdžių plėtoti viešąją infrastruktūrą, pakankamai žmogiškųjų išteklių vystant naujus viešosios
infrastruktūros projektus, tačiau finansiškai įvykdyti naujos statybos darbus nėra pajėgi. Be to nei Kupiškio rajono sav. administracija, nei Kupiškio r. kūno
kultūros ir sporto centro administracija neturi patirties efektyviai ir pelningai vystyti kompleksines sportinio užimtumo paslaugas. Kupiškio r. kūno kultūros
ir sporto centro paslaugų teikimo įgūdžiai yra susiję su mokinių sportiniu užimtumo ir profesionalių sportininkų ugdymu, o pelno siekiančių paslaugų
organizavimas ir teikimas nėra jų kompetencijos ribose. Siekiant sumažinti įgūdžių stokos riziką ir užtikrinti naujo sporto komplekso paslaugų įvairovę
(sporto salės, treniruoklių salės, maitinimo paslaugų, apgyvendinimo paslaugų kompleksas) bei jų kokybę, planuojama įrengto sporto ir sveikatingumo
centro įveiklinimo darbus perduoti privačiam subjektui pagal iš anksto partnerystės sutarties apimtyje suderintas sąlygas dėl patalpų ir esamo inventoriaus
naudojimosi viešųjų paslaugų teikimo metu.

☐
Ne
2.1.2. Suplanuotas projektas yra kompleksinis
☒
Taip
Atsakymą pagrįskite, tai yra trumpai (iki 1000 simbolių) paaiškinkite, ar projekto įgyvendinimo metu bus atliekami įvairūs veiksmai (planavimo ir
projektavimo, statybos, įrengimo, eksploatavimo, paslaugų teikimo) ir skirtingi pirkimai (projektavimo paslaugų, darbų atlikimo, įrangos įsigijimas, prekių
įsigijimas, papildomų paslaugų pirkimai), taip pat, ar yra galimybė daugumą šių veiksmų perduoti privačiam subjektui.
Projekto įgyvendinimo metu siekiama, kad privatus subjektas atliks esamo techninio projekto koregavimus, statybos, įrengimo, infrastruktūros
priežiūros darbus, naujo objekto veiklos organizavimą.

☐
Ne
2.1.3. Galimybė perduoti statybos riziką privačiam subjektui
☒
Taip
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Atsakymą pagrįskite, tai yra trumpai (iki 1000 simbolių) paaiškinkite, ar rizikų veiksnius, susijusius su statybos rizikos pasireiškimu, galima perduoti
privačiam subjektui, viešajam subjektui neįtakojant sprendimų priėmimo.
Kupiškio raj. sav. administracija numato perduoti privačiam subjektui statybos darbų rizikas numatant ir 2016 m. parengto techninio projekto
„Sveikatingumo ir sporto komplekso (8.14) K. Šimonio g. 1A, Kupiškis statybos projektas“ II etapą koregavimus savo nuožiūra. Tai bus privataus subjekto
investicijos į naujos statybos infrastruktūrą. Naujai statomo sporto ir sveikatingumo centro standartai bei reikalavimai bus apibrėžti sutartinais
įsipareigojimais. Jie bus tikslinami rengiant konkursinę dokumentaciją ir paslaugų vykdymo ir teikimo techninę specifikaciją.

☐
Ne
2.1.4. Perduodama viešoji paslauga yra ilgalaikė
☒
Taip
Atsakymą pagrįskite, tai yra trumpai (iki 1000 simbolių) paaiškinkite, ar perduodama viešoji paslauga, priskirta viešojo subjekto funkcijoms, turi būti
teikiama nuolat arba sąlyginai ilgą laikotarpį, t. y. galima viešosios paslaugos poreikio ilgalaikė prognozė
Paslaugos paklausa ir paslauga yra identifikuota ir aiškiai apibrėžta IP 1.1. skyriuje. Pagal planuojamus infrastruktūros pajėgumus skaičiuojama, kad
preliminariai sporto centro užimtumas sieks 80 proc. viso laiko rugsėjo-gegužės mėn. laikotarpiu, o birželio-rugpjūčio mėn. laikotarpiu – apie 70 proc.,
kai birželio ir liepos mėnesiais kompleksas būtų pilnai naudojamas, o rugpjūčio mėn. labai dalinai. Atlikta paklausos pasiūlos analizė atskleidžia, kad šiuo
metu kokybiškai įrengtą sporto infrastruktūrą kartu su sportininkų apgyvendinimo paslaugomis Panevėžio apskrities teritorijoje teikia tik Panevėžio mieste
veikiantis Panevėžio kūno kultūros ir sporto centras. Daugiau nei vienas apskrities teritorijoje veikiantis sporto centras neturi savo nuosavybėje valdomų
apgyvendinimui skirtų patalpų. To pasekoje Kupiškio KKSC mokiniai vis dažniau rengia išvykstamuosius sporto renginius, nes vietinė sporto infrastuktūra
nesudaro tam tinkamų sąlygų.
Bendrai laikytina, kad paslaugos paklausos poreikis išliks ilgalaikis, nes sporto ir neformalaus ugdymo paslaugų poreikis yra nuolatinis, kol yra pakankama
ir gyventojų kaita (be to šiuo metu sąlygos pakankamai palankios tam, kadangi Kupiškio rajone sportuojančiųjų gyventojų skaičius išlieka pakankamai
stabilus). Pažymėtina ir tai, kad sporto infrastruktūra būtų prieinama ne tik Kupiškio rajono, bet ir visiems Panevėžio apskrities gyventojams.

☐
Ne
2.2. Didinamas paslaugų teikimo efektyvumas
2.2.1. Viešasis subjektas, atsakingas už viešosios paslaugos teikimą, neefektyviai naudoja turimą turtą
☒
Taip
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Atsakymą pagrįskite, tai yra trumpai (iki 1000 simbolių) paaiškinkite, kodėl turto išnaudojimas nepakankamas (pvz., paslaugos teikimui reikalinga tik
pusė užimamo pastato), viename pastate galima teikti daugiau negu vieną paslaugą (pvz., sveikatos priežiūra ir socialinė rūpyba), turimų ir planuojamų
perduoti pastatų eksploatavimas ir priežiūra organizuojami neefektyviai, dideli eksploatavimo kaštai.
Kupiškio rajono savivaldybėje nėra nei vienos universalios sporto salės su tribūnomis, prieinamos ištisus metus, t. y. nepriklausomai nuo sezono. Visos
sporto salės yra įrengtos bendrojo ugdymo mokyklose, kurios nėra pritaikytos kuo įvairesnių sporto šakų varžybų organizavimui stebint žiūrovams. Be to
Panevėžio apskrities teritorijoje sportinio užimtumo renginius ilgesnius nei 1 diena galima surengti tik Panevėžio miesto savivaldybėje, kurioje Panevėžio
kūno kultūros ir sporto centras teikia apgyvendinimo paslaugas. Sporto statistikos analizė parodo, kad sporto stovyklų skaičius didėja tiek visoje šalyje,
tiek Panevėžio apskrityje. Daugiausiai sportinio užimtumo stovyklų yra surengiama Panevėžio miesto savivaldybėje dėl pakankamai išvystytos ir
kokybiškos sporto infrastruktūros.
☐
Ne
2.2.2. Viešasis subjektas, atsakingas už viešosios paslaugos teikimą, veikia neefektyviai ir / arba neužtikrina tinkamos paslaugų kokybės
☒
Taip
Atsakymą pagrįskite, tai yra trumpai (iki 1000 simbolių) paaiškinkite, jeigu teikiamų viešųjų paslaugų išlaidos yra per didelės ir veikdamas vienas jis
negali užtikrinti teikiamų viešųjų paslaugų efektyvumo bei kokybės (pvz. paslaugos teikimo standartai neužtikrinami, paslaugos teikimo trūkumai laiku
neištaisomi, paslaugos kokybės kaina mažėja arba nesikeičia, o paslaugos kaštai auga).
Kupiškio rajono savivaldybės administracijos valdomas sporto centras neturi galimybės užtikrinti kokybiško mokyklos mokinių ugdymo. Pastaraisiais
metais Kupiškio r. KKSC didėjo sportuojančiųjų meistriškumas. Pastarosios tendencijos reiškia, kad turi didėti ir ugdymo valandų skaičius, tačiau valandų
skaičiaus didinimą riboja nuosavos uždaros ištisus metus prieinamos sporto salės trūkumas. Pastarasis trūkumas įtakoja ir didėjantį išvažiuojamųjų
sporto renginių skaičių, kai dalis šių renginių galėtų būti surengti neišvykus iš rajono bei pasikvietus kitų rajonų sportuojančių svečių. Paslaugų efektyvumo
ir kokybės neišpildo dar ir tai, kad visoje Panevėžio apskrityje trūksta sporto infrastruktūros su apgyvendinimo paslaugomis. Šis trūkumas įtakoja ribotas
sporto stovyklų bei varžybų apimtis tiek Kupiškio rajone, tiek visos apskrityje.

☐
Ne
2.2.3. Šiuo metu viešasis subjektas užtikrina efektyvų viešųjų paslaugų teikimą, tačiau dėl planuojamų ateityje viešųjų paslaugų apimčių yra
didelė rizika, kad nesugebės užtikrinti efektyvų ir kokybišką viešųjų paslaugų teikimą
☐
Taip
Atsakymą pagrįskite, tai yra trumpai (iki 1000 simbolių) paaiškinkite, kodėl viešasis subjektas negalės užtikrinti teikiamų viešųjų paslaugų kokybiškumo
ir efektyvumo ilgalaikėje perspektyvoje (pvz., plečiantis miestui, didės gatvių apšvietimo infrastruktūros poreikis, kurio viešasis subjektas negalės
užtikrinti).
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☒
Ne
2.2.4. Viešoji paslauga yra dar neteikiama
☐
Taip
Atsakymą pagrįskite, tai yra trumpai (iki 1000 simbolių) paaiškinkite, kodėl viešasis subjektas negalės užtikrinti teikiamų viešųjų paslaugų kokybiškumo
ir efektyvumo ilgalaikėje perspektyvoje (pvz., plečiantis miestui, didės gatvių apšvietimo infrastruktūros poreikis, kurio viešasis subjektas negalės
užtikrinti).

☒
Ne
2.2.5. Perduodama viešosios paslaugos tinkamumo rizika privačiam subjektui
☒
Taip
Atsakymą pagrįskite, tai yra trumpai (iki 1000 simbolių) paaiškinkite, ar yra apibrėžti aiškūs viešųjų paslaugų teikimo standartai ir normos, kuriomis gali
vadovautis privatus subjektas, o viešasis subjektas gali perduoti visą viešosios paslaugos apimtį arba didelę jos dalį ir neįtakoti viešojo subjekto
sprendimų kaip užtikrinti nustatytų standartų laikymosi.
IP apimtyje vertinama, kad Kupiškio rajono savivaldybės administracija viešosios ir privačios partnerystės sutarties apimtyje aiškiai ir nedviprasmiškai
apibrėš infrastruktūros naudojimo poreikį neformaliam ugdymui, t.y. laiką skirtą Kupiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro mokinių treniruotėms. Šiuo
metu vertinama, kad šis laikas gali būti 7,5-9 h 9 mėn. per metus darbo dienomis. Laikas neformaliam ugdymui dar turės būti tikslinamas.
Kitas infrastruktūros naudojimo laikas, pagal bendrą sutarimą, bus skirtas privataus partnerio komercinės veiklos vykdymui (universalios sporto aikštelės
nuomai komerciniais pagrindais) vykdant sportinio užimtumo veiklą. Kiti infrastruktūros naudojimo standartai ir reikalavimai turi būti apibrėžti sutartinais
įsipareigojimais. Jie bus tikslinami rengiant konkursinę dokumentaciją ir paslaugų vykdymo ir teikimo techninę specifikaciją.
Privatus subjektas privalės užtikrinti tarptautinės krepšinio federacijos FIBA (pranc. Fédération internationale de basket-ball) krepšinio aikštei keliamus
įrengimo reikalavimus, sudaryti sąlygas rengti tarptautinius standartus atitinkančias varžybas; sporto klubų paslaugoms taikomus sveikatos saugos
reikalavimus HN 123:2013 ,,Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“; apgyvendinimo paslaugoms taikomą higienos normą HN 118:2011
„Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“.
☐
Ne
2.3. Mažinama finansinė našta
2.3.1. Viešasis subjektas neturi galimybės iš karto finansuoti Investicijų sąnaudas pilna apimtimi
☒
Taip
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Atsakymą pagrįskite, tai yra trumpai (iki 1000 simbolių) paaiškinkite, kodėl infrastruktūros sukūrimo laikotarpiu viešojo subjekto galimybės finansuoti
infrastruktūros sukūrimo sąnaudas iš nuosavų ir (ar) skolintų lėšų yra nepakankamos
Kupiškio raj. savivaldybė neturi pakankamų skolinimosi limitų visai projekto investicijų apimčiai įgyvendinti.

☐
Ne
2.3.2. Galima generuoti papildomas trečiųjų šalių pajamas
☒
Taip
Atsakymą pagrįskite, tai yra trumpai (iki 1000 simbolių) paaiškinkite, kodėl įgyvendinant projektą, greta planuojamų darbų ir paslaugų galima būtų teikti
ūkines komercines paslaugas, iš to gaunant papildomas trečiųjų šalių pajamas ir būtų galimybė sumažinti savo mokėjimus Privačiam subjektui
Sudarytos sąlygos komerciniais pagrindais nuomoti pritaikytus plotus reklamai.

☐
Ne
2.3.3. Maksimalūs viešojo subjekto mokėjimai privačiam subjektui per visą VPSP sutarties laikotarpį yra priimtini
☒
Taip
Atsakymą pagrįskite, tai yra trumpai (iki 1000 simbolių) paaiškinkite, ar pagal Rekomendacijų priedo Nr. 3 duomenis Viešasis subjektas disponuoja
lėšomis, kurių pakaktų prisiimti ilgalaikius turtinius įsipareigojimus ir užtikrinti metinio atlyginimo mokėjimą Privačiam subjektui
Investicinio projekto sąnaudų ir naudos lentelėje (skaičiuoklėje) buvo įvertinti viešojo sektoriaus turtiniai įsipareigojimai su prisiimama rizikos dalimi (Eur)
iš viso. Suma siekia 11 296 941 Eur su PVM nominalia verte ir neviršija maksimalių įsipareigojimų. Viešasis subjektas disponuoja nurodytomis lėšomis,
ir jų pakaktų prisiimti ilgalaikius turtinius įsipareigojimus bei užtikrinti metinio atlyginimo mokėjimą Privačiam subjektui.

☐

Ne

E. DUOMENYS APIE PARTNERYSTĖS PROJEKTO PATRAUKLUMĄ RINKAI BEI PIRKIMO BŪDUS

A

B

C

D

E

F

G

1. Ar parengtas partnerystės projekto komunikacijos planas?
taip, komunikacijos planas pateikiamas kartu su PK
☐
ne
☒
2. Duomenys apie privačių subjektų pajėgumą įgyvendinti partnerystės projektą

Partnerystės apimtis

Apibrėžtas kvalifikaciją atitinkančių rinkos dalyvių indikatyvus skaičius
Valdžios ir privataus
subjekto partnerystė
Koncesija
(VžPP)
5
3

projektavimas
statybos darbai
įrangos tiekimas
infrastruktūros administravimo paslaugos
infrastruktūros priežiūros paslaugos
infrastruktūros būklės užtikrinimo paslaugos
komunalinių paslaugų teikimas
bendrojo ekonominio intereso paslaugų teikimas
projektui aktualių pajamas generuojančių paslaugų teikimas
kitos partnerystės projektui aktualios paslaugos
3. Ar įvertintas partnerystės projekto patrauklumas finansuotojams ir investuotojams?
☒
Taip
Atsakymą pagrįskite, tai yra trumpai (iki 1000 simbolių) detalizuokite, ar buvo konsultuotasi su bankais, kurie potencialiai galėtų finansuoti partnerystės
projekto įgyvendinimą, ir žinomos pagrindinės jų sąlygas dėl rizikos pasidalinimo ir garantijų finansuoti investicijų projekto įgyvendinamą VPSP būdu.
Kupiškio rajono savivaldybė konsultavosi su VšĮ „Aukštaitijos krepšinio mokykla“, su kuriais buvo aptartas projekto partnerystės tipas. Platesnis rinkos
tyrimas nebuvo atliktas, tačiau jis bus atliktas prieš skelbiant privataus subjekto atranką.
☐
Ne
4. Pasirinktas privataus subjekto atrankos būdas
Atsakant į šio klausimyno D dalies 1 punktą, pasirinktas partnerystės projekto įgyvendinimo būdas
yra:
Pasirinkite numatomą taikyti privataus subjekto atrankos būdą:

Konkursas
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A

B

D

C

E

F

G

1. Ar paskirti už partnerystės projekto įgyvendinimą atsakingi asmenys?
☐
Taip
Nurodykite tvarkomojo dokumento, kuriuo paskirti už partnerystės projektą atsakingi asmenys, datą ir numerį. Jeigu paskirtas tik partnerystės projekto
vadovas, nurodykite, kaip bus užtikrinamos kitos reikalingos kompetencijos

☒
Ne
Nurodykite priežastis, dėl kurių atsakingi asmenys nėra paskirti.
Nurodykite, kada (metai ir mėnuo) ir kokių kompetencijų konsultantai bus pasitelkti, taip pat kokiu teisiniu pagrindu (paslaugų sutartis, darbo sutartis,
kt.) bus teikiamos konsultacijos
Nurodyti asmenys bus paskirti, kai bus gauta teigiama CPVA išvada inicijuojamam VPSP projektui įgyvendinti.
2. Duomenys apie asmenų, atsakingų už partnerystės projekto įgyvendinimą, patirtį ir kompetencijas

Projekto vadovas –
Mažvydas
Šalkauskas,
Infrastruktūros
skyriaus vedėjas

Kompetencijos įvertinimo balas

Suteikto balo trumpas pagrindimas (iki 1000 simbolių)
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Rengė paraiškas bei dalyvavo renovuojant 5 mokyklų pastatus, kur buvo naudojamos
Pasaulio banko paskolos lėšos, dalyvavo rengiant ir įgyvendinant projektus „Rudilių
gyvenvietės buitinių nuotėkų valymo įrenginių statybos, vandentiekio tinklų ir nuotekynės
išplėtimas“, „Juodpėnų gyvenvietės esamų buitinių nuotėkų valymo įrenginių ir nuotekynės
rekonstrukcija, vandentiekio ir nuotėkų tinklų išplėtimas“ , Šepetos gyvenvietės prijungimas
prie Kupiškio miesto vandentiekio tinklų“ (SAPARD lėšos) 2003 – 2005 m., rengiant kelių
rekonstrukcijos projektus , buvo projektų „Kupiškio rajono vietinės reikšmės kelio Kupiškis –
Slavinčiškis – kelias Nr. 122 rekonstrukcija“ ir „Gamtotvarkos priemonių įgyvendinimas Kupos
upės slėnio teritorijoje“, finansuojamų ERPF lėšomis, projekto vadovas. Taip pat vadovauja
2007- 2013 m. ES struktūrinių fondų lėšomis dalinai finansuojamiems projektams: „Vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kupiškio rajone“, Krizių
centro Kupiškio rajone įrengimas“, „Kupiškio rajono Subačiaus gimnazijos pastato
renovavimas“, „Kupiškio vaikų lopšelio-darželio "Saulutė" modernizavimas“, „Prielaidų
spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai Subačiaus mieste, Kupiškio rajone, sudarymas“ ir
kt. Aktyviai dalyvavo rengiant projektinius pasiūlymus bei paraiškas ES struktūrinių fondų
paramai gauti. Dalyvavo rengiant šias paraiškas: „Palėvenės buvusio dominikonų vienuolyno
ansamblio restauravimo, sutvarkymo ir pritaikymo viešoms turizmo reikmėms techninio
projekto parengimas ir svirno dalies pritaikymas turizmui“, „Kempingo Kupiškio rajone
įrengimas“ ir kt. Taip pat dalyvavo rengiant paraiškas ir įgyvendinant projektus „Subalansuota
turizmo plėtra prie Kupiškio marių (Lietuva) ir Lubano ežero (Latvija)/STELLA“, „Darnus
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Projekto vadovo
pavaduotojas –
Arūnas Valintėlis,
Viešųjų pirkimų ir
strateginio planavimo
skyriaus vedėjas

9

Investicijų ekspertas
ekspertas – Asta
Visockienė, Viešųjų
pirkimų ir strateginio
planavimo skyriaus
vyr. specialistė
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tarpregioninis bendradarbiavimas siekiant didinti eismo saugumą Lietuvos ir Latvijos
pasienyje“, dalinai finansuojamus 2007 – 2013 m. Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo per
sieną lėšomis. Nuo 1998 m. yra Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų
komisijos narys, rengiantis statybos darbų konkursų dokumentus. Darbas su investiciniais
projektais 2000-2019 m.
CPVA 2018 m. kovo 15 d. mokymai „Statybos rangos sutartys“.
Ukmergė, 2018 sausio 9 d. seminaras “Drauge galime daug” viešojo ir privataus sektoriaus
projektų rengimas.
Dalyvavo rengiant paraiškas ir įgyvendinant įvairius investicinius projektus: buvo paskirtas
projekto „Kupos sausinimo sistemos griovių ir jų statinių rekonstravimas“ (dalinis
finansavimas iš Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo) asmeniu, atsakingu už
projekto techninę priežiūrą, vykdė Kupiškio rajono savivaldybės administracijos 2006 – 2008
m. įgyvendintų iš dalies ES ERPF fondo lėšomis finansuotų projektų „Vandentvarkos sistemų
įrengimas Adomynės kaime, Kupiškio rajone“, „Vandentvarkos sistemų įrengimas
Palėvenėlės kaime, Kupiškio rajone“ , techninę priežiūrą ir kt. 2003 – 2005 m. Gamtotvarkos
priemonių įgyvendinimas Kupos upės slėnio teritorijoje“, finansuojamų ERPF lėšomis,
techninė priežiūra. 2007- 2013 m. ES struktūrinių fondų lėšomis dalinai finansuojamiems
projektams: „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra
Kupiškio rajone“ techninė priežiūra. „Subalansuota turizmo plėtra prie Kupiškio marių
(Lietuva) ir Lubano ežero (Latvija)/STELLA“, „Darnus tarpregioninis bendradarbiavimas
siekiant didinti eismo saugumą Lietuvos ir Latvijos pasienyje“, dalinai finansuojamus 2007 –
2013 m. Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo per sieną lėšomis techninis prižiūrėtojas.
Darbas su investiciniais projektais 2000-2019 m.
CPVA 2017 m. kovo 21-22 d. dviejų dienų mokymai „VPSP projektų dokumentų rengimo ir
derinimo procesas“
CPVA 2017 m. kovo 28 d. mokymai „ Viešosios ir privačiosios partnerystės projektų
ekonominių rodiklių apskaičiavimas“.
CPVA 2017 m. birželio 14 d. mokymai „Paraiškų teikimas“.
CPVA 2017 m. rugsėjo 28 d. mokymai „ Viešojo ir privataus sektoriaus partneryščių praktika
ir perspektyvos“.
CPVA 2017 m. lapkričio 7 d. mokymai „Mokėjimai projektų vykdytojams: formų pildymas ir
svarbiausi akcentai“.
Ukmergė, 2018 sausio 9 d. seminaras “Drauge galime daug” viešojo ir privataus sektoriaus
projektų rengimas.
Aktyviai dalyvavo rengiant Kupiškio rajono plėtros iki 2010 m. strateginį planą, yra
Savivaldybės prioritetinių investicinių projektų rengimo inicijavimo komisijos narė, rengia
paraiškas Europos Sąjungos fondų finansinei paramai gauti, dirba su finansinės paramos,
rajono turizmo informacija susijusį darbą, dalyvauja įvairiuose seminaruose, mokymuose,
susijusiuose su ES finansine parama, plėtra, rengia projektinius pasiūlymus, paraiškas,
aktyviai dalyvavo įgyvendinant 2004 – 2006 m. ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus
projektus: buvo jų techninė koordinatorė, vadovė. Yra projektų, vykdomų naudojant 2007 –
2013 m. ES struktūrinių fondų paramą, techninė koordinatorė („Kupiškio rajono Subačiaus
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gimnazijos pastato renovavimas“, „Krizių centro Kupiškio rajone įrengimas“, Palėvenės
buvusio domininkonų vienuolyno ansamblio restauravimo, sutvarkymo ir pritaikymo viešoms
turizmo reikmėms techninio projekto parengimas ir svirno dalies pritaikymas turizmui“,
„Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai Subačiaus mieste, Kupiškio rajone,
sudarymas“ ir kt.), 2 projektų („Subalansuota turizmo plėtra prie Kupiškio marių (Lietuva) ir
Lubano ežero (Latvija)/STELLA“, „Darnus tarpregioninis bendradarbiavimas siekiant didinti
eismo saugumą Lietuvos ir Latvijos pasienyje“), iš dalies finansuojamų Latvijos – Lietuvos
bendradarbiavimo per sieną programos lėšomis vadovė. Darbas su investiciniais projektais
2000-2019 m.
CPVA 2017 m. kovo 21-22 d. dviejų dienų mokymai „VPSP projektų dokumentų rengimo ir
derinimo procesas“.
CPVA 2017 m. rugsėjo 28 d. mokymai „ Viešojo ir privataus sektoriaus partneryščių praktika
ir perspektyvos“.
Teisės ekspertas

Finansinės ir
ekonominės srities
ekspertas

Sutarčių valdymo
ekspertas

Kitas dalyvaujantis
ekspertas
(nurodykite eksperto
veiklos sritį)
Kitas dalyvaujantis
ekspertas
(nurodykite eksperto
veiklos sritį)
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Kitas dalyvaujantis
ekspertas
(nurodykite eksperto
veiklos sritį)
Kitas dalyvaujantis
ekspertas
(nurodykite eksperto
veiklos sritį)

G. PARTNERYSTĖS PROJEKTĄ ĮGYVENDINANČIOS INSTITUCIJOS DEKLARACIJA

A

B

C

D

E

F

G

Aš, toliau pasirašęs asmuo, patvirtinu, kad:
1) Šiame klausimyne pateikti duomenys yra teisingi;
2) Partnerystės projekto įgyvendinimas visiškai atitinka partnerystės projektą įgyvendinančios institucijos
interesus, yra aktualus ir generuojantis socialinę-ekonominę naudą;
3) Privatus partneris (-ai) nėra atrinktas (-i) ir partnerystės projektą įgyvendinanti institucija nėra atlikusi jokių
veiksmų, galinčių suteikti diskriminacinį pranašumą bent vienam privačiam rinkos dalyviui;
4) Partnerystės projektą įgyvendinanti institucija yra pajėgi prisiimti ilgalaikius finansinius įsipareigojimus
įgyvendinti partnerystės projektą.
Partnerystės projektą įgyvendinančios institucijos vardu

(vardas, pavardė)

(parašas)

(pareigos)

(atstovavimo pagrindas)

(data)

(vieta)

Prie viešojo ir privataus sektorių partnerystės klausimyno gali būti pridedami kiti dokumentai, patvirtinantys ar
pagrindžiantys klausimyne pateiktą informaciją.

