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I DALIS 

 

INFORMACIJA APIE INVESTICIJŲ PROJEKTĄ 

 

1. Informacija apie investicijų projektą (nurodoma pagal Savivaldybės pateiktą informaciją) 

1.1. Strateginis dokumentas, pagrindžiantis 

projekto poreikius 

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“; 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“; 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. Savivaldybės pastato modernizavimas 

numatytas tik iš dalies – patikslinto Šilutės rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio 

veiklos plano (2020 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T1-306529) 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“ (techninės dokumentacijos 

parengimas). 

1.2. Sprendžiama problema / projekto 

poreikis 

Pagrindinė problema, kurią bus siekiama išspręsti – neužtikrinta kokybiška viešųjų paslaugų 

teikimo aplinka dėl blogos Šilutės rajono savivaldybės ugdymo, sveikatos, kultūros ir 

administracinių pastatų inžinerinių sistemų fizinių ir energinių savybių būklės. 

Pagrindinės problemą sąlygojančios priežastys: 

- Pastatų išorinių atitvarų (išorinių sienų, langų ir išorės durų, grindų atitvarų ir stogo) 

charakteristikos neatitinka STR keliamų reikalavimų. 
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- Pastatų išoriniai atitvarai nesandarūs, susidėvėję, jaučiama stipri šalto oro infiltracija, 

juntamas oro laidumas.  

- Pastatų viršutinių aukštų 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. 

- Didelę dalį šildymo prietaisų 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. 

1.3. Tikslas ir siekiamas rezultatas  Projekto tikslas – pagerinti Šilutės rajono savivaldybės viešųjų paslaugų kokybę užtikrinant 

energetiškai efektyvią bei higienos normų reikalavimus atitinkančią ugdymo, sveikatos, 

kultūros ir savivaldybės administracijos infrastruktūrą. 

Siekiami rezultatai: modernizavus 11 Šilutės rajono švietimo, sveikatos priežiūros, kultūros, 

viešojo administravimo paslaugų įstaigų viešųjų pastatų: 

- Užtikrinta 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“. 

- Pasiektas ne mažesnis nei 39 proc. šilumos šildymui sutaupymas (perskaičiuojant 

norminiams metams). 

- Pasiekta ne mažesnė nei C energinio naudingumo klasė. 

1.4. Nagrinėtos investicijų projekto 

įgyvendinimo alternatyvos  

I alternatyva – Esamų pastatų modernizavimas siekiant ne mažesnės nei C energinio 

efektyvumo klasės 

II alternatyva – Esamų pastatų modernizavimas siekiant A energinio efektyvumo klasės  

1.5. Projekto ataskaitinis laikotarpis 20 metų 

1.6. Pasirinkta alternatyva I alternatyva – Esamų pastatų modernizavimas siekiant ne mažesnės nei C energinio 

efektyvumo klasės 

CPVA išvada  
I. Paklausos ir pasiūlos / poreikio / prielaidų pagrįstumas 
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Gyventojų skaičius Šilutės rajono savivaldybėje periodiškai mažėja nuo 2000 m., kaip ir daugumoje Lietuvos mažųjų savivaldybių. Net ir 

mažėjant viešųjų paslaugų poreikiui, paklausa kokybiškai teikiamoms viešosioms paslaugoms išlieka, tačiau savivaldybės susiduria su 

paslaugų pastatų tinklo optimizavimo iššūkiais siekiant prisitaikyti prie ribotų finansavimo galimybių.  

Planuojamas Projektas kompleksinis - numatyta modernizuoti 3 ikimokyklinio ugdymo įstaigas, 5 pagrindines mokyklas, ligoninę, kultūros-

informacijos centrą bei Savivaldybės pastatą. Investiciniame projekte (toliau – IP) pateikti duomenys, jog modernizavimui numatyti viešieji 

pastatai yra senos statybos ir nusidėvėję, neatitinka higienos normų, energiniu požiūriu yra neefektyvūs. 

Modernizavimui pasirinktuose vaikų darželiuose ugdytinių skaičius gana stabilus ir augantis, Šilutės ligoninė, nepaisant mažėjančio gydytų 

pacientų skaičiaus, yra vienintelė Šilutės rajono savivaldybės gydymo įstaiga, teikianti antrinio ir pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros 

paslaugas, todėl Projekto poreikis yra aiškus ir pagrįstas. Tuo tarpu 4-iose iš 5 planuojamų modernizuoti mokyklų moksleivių skaičius kasmet 

mažėja. Pagal Savivaldybės pateiktą bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 m. bendrojo plano projektą, šių mokyklų 

reorganizavimas artimuoju laikotarpiu nenumatytas, vertinama, kad objektai ateityje gali veikti kaip daugiafunkciai centrai, teikiantys įvairias 

paslaugas vietos bendruomenės socialinėms grupėms. Atsižvelgiant į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos planuojamą mokyklų tinklo 

pertvarką ir turint omenyje ilgą VPSP sutarties laikotarpį, Savivaldybė gali susidurti su rizika, kad dalis modernizuotų pastatų taps nereikalingi 

ar nebus efektyviai išnaudojami, tačiau ir toliau teks mokėti už jų išlaikymą.  

 

II.  Tikslo ir rezultato atitikimas sprendžiamai problemai 

IP aiškiai įvardinta sprendžiama problema, o tikslas ir uždaviniai suformuluoti pagrindinei problemai spręsti. 

Šiuo metu Savivaldybėje viešųjų paslaugų infrastruktūra yra energetiškai neefektyvi ir neatitinka higienos normų, tai turi įtakos teikiamų 

viešųjų paslaugų kokybei. Planuojamų vykdyti modernizavimo darbų poreikis tinkamai pagrįstas, o suformuotas Projekto tikslas ir siekiami 

minimalūs rezultatai atitinka sprendžiamos problemos mastą. 

 

III. Pasirinkto analizės metodo pagrįstumas ir principo pasirinkimas 

Tinkamai pasirinktas sąnaudų veiksmingumo analizės metodas (toliau – SVA) bei efektyvumo principas – siekiama pasirinkti efektyviausią 

energetinių sutaupymų požiūriu investavimo alternatyvą. 

 

IV. Nagrinėtų alternatyvų korektiškumas. Pasirinktos alternatyvos pagrįstumas 

Nagrinėtų alternatyvų skirtumas – skirtingi modernizavimo darbų paketai, sudarantys prielaidas siekti skirtingo sutaupomos energijos kiekio 

ir, atitinkamai, skirtingos pastatų energetinės klasės – ne mažesnės nei C arba A. Kadangi I alternatyvos investicijų vertės, numatyti darbai 

bei planuojamas sutaupyti energijos kiekis atitinka ir leistų tikėtis B energetinės klasės pagal pastatų energijos vartojimo audito ataskaitas, 

Savivaldybė privataus subjekto atrankos (pirkimo) dokumentuose turėtų numatyti reikalavimą siekti aukštesnės nei C pastatų energetinės 

klasės. 
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Alternatyvoms nustatyti skirtingi paslaugos pokyčio rezultatai (toliau – PPR) - energinių savybių pagerėjimas (MWh) pagal pastatų energijos 

vartojimo audito ataskaitose pateiktus skaičiavimus. Įgyvendinama alternatyva pasirinkta pagal mažiausią sąnaudų efektyvumo / 

veiksmingumo rodiklį (toliau – SEVR). 

 

2. Investicijų projekto finansiniai duomenys (realios vertės) (nurodoma pagal Savivaldybės pateiktą informaciją) 

 Finansinio srauto vertė (su 

PVM)  

Rizikų vertė (su PVM)  Finansinio srauto su rizika 

vertė (su PVM)  

2.1. Kapitalo išlaidos  10,702,077 3,670,221 14,372,298 

2.1.1. Investicijos 10,702,077 3,670,221 14,372,298 

2.1.2. Reinvesticijos  - - - 

2.2. Investicijų likutinė vertė 1,009,630 332,350 1,341,980 

2.3. Veiklos pajamos - - - 

2.4. Veiklos išlaidos -2,706,179 912,244 -1,793,935 

2.4.1. Žaliavos - - - 

2.4.2. Darbo užmokesčio išlaidos - - - 

2.4.3. Elektros energijos išlaidos - - - 

2.4.4. Šildymo (išskyrus elektrą) 

išlaidos 
-2,738,722 901,531 -1,837,191 

2.4.5. Infrastruktūros būklės 

palaikymo išlaidos 
32,543 10,713 43,256 

2.4.6. Kitos išlaidos - - - 

2.5. Grynasis lėšų srautas (2.1 - 

2.2 – 2.3 + 2.4)  
6,986,268 4,250,115 11,236,383 
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CPVA išvada  
 

I. Kapitalo išlaidų, veiklos pajamų (įskaitant pajamų kainodarą, jei taikoma) ir veiklos išlaidų pagrįstumas 

Pastebėjimai dėl kapitalo išlaidų 

IP analizėje naudojamas 20 m. ataskaitinis laikotarpis, kuris atsižvelgiant į planuojamus modernizavimo darbus (sienų, stogo, perdangų 

šiltinimas, langų ir durų keitimas ir pan.) yra logiškas ir pagrįstas. Investicijas planuojama atlikti per 24 mėn., darbams taikomas naudingo 

tarnavimo laikotarpis 20 m., todėl ataskaitinio laikotarpio pabaigoje apskaičiuota modernizavimo darbų likutinė vertė. Kadangi ataskaitinio 

laikotarpio trukmė artima darbų naudingo tarnavimo laikotarpiui, reinvesticijos IP nenumatytos.  

IP investicijų išlaidos nustatytos remiantis modernizuojamų pastatų energijos vartojimo audito ataskaitų duomenimis, tačiau kainos įvertintos 

naudojant 2019 m. spalio mėn. UAB „Sistela“ skaičiuojamąsias kainas ir nėra indeksuotos sudarant IP. Atsižvelgiant į pastaruoju laikotarpiu 

stebimą statybos darbų bei medžiagų kainų augimą, yra didelė tikimybė, kad lėšų investicijoms poreikis bus didesnis. 

 

Pastebėjimai dėl veiklos pajamų 

Projektas pajamų negeneruoja. 

 

Pastebėjimai dėl veiklos išlaidų 

IP veiklos išlaidų struktūra atitinka Projekto specifiką – numatyti šildymo išlaidų sutaupymai bei infrastruktūros būklės palaikymo išlaidų 

(paprastojo remonto ir eksploatavimo išlaidų bei šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros išlaidų) sutaupymai pirmuosius 5 metus po 

investavimo laikotarpio pabaigos, vėlesniais laikotarpiais numatytas infrastruktūros būklės palaikymo išlaidų padidėjimas 0,1% investicijų 

vertės (padidėjimas sudaro vid. 10 000 Eur per metus). Pažymėtina, kad infrastruktūros būklės palaikymui (techninei priežiūrai bei šildymo 

ir karšto vandens sistemų priežiūrai) numatytų išlaidų apimties pokytis iš esmės atitinka Savivaldybės įstaigoms iki renovacijos skiriamą 

sumą, tačiau šių veiklų perdavimas privačiam subjektui siekiant aukšto paslaugos standarto lems ir didesnes išlaidas pastatų priežiūrai.   

 

II. Rizikos identifikavimo ir poveikio įvertinimo korektiškumas 

Apskaičiuojant IP rizikas naudojami standartiniai rizikos tikimybių skirstinių parametrai, kurie IP skaičiuoklėje yra integruoti, o skaičiavimo 

veiksmai atliekamai automatiškai, todėl laikoma, kad duomenys apskaičiuoti korektiškai. 

 

 

3. Investicijų projekto finansinė, socialinė-ekonominė nauda (nurodoma pagal Savivaldybės pateiktą informaciją) 
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3.1. Finansiniai rodikliai1 FGDV investicijoms2 

 

FVGN investicijoms3 FNIS4 

-8,060,798 -7,36% 0,18 

3.2. Socialinio-ekonominio poveikio 

naudos (žalos) ir išorinis poveikis 

Socialinis-ekonominis poveikis nebuvo vertinamas, kadangi Projektas atitinka kriterijus, 

kuriais remiantis gali būti pasirenkamas sąnaudų-veiksmingumo analizės metodas. 

Analizė atlikta SVA metodu ir optimali alternatyva pasirinkta pagal mažiausią SEVR rodiklį:  

- I alternatyvos SEVR 303,51; 

- II alternatyvos SEVR 357,22. 

3.3. Ekonominiai rodikliai EGDV5 EVGN6 ENIS7 

- - - 

CPVA išvada  
 

I. Išorinio socialinio-ekonominio poveikio apskaičiavimo pagrįstumas 

Finansinėje analizėje naudojama pagrįsta 4% diskonto norma. IP FGDV investicijoms rodiklis yra neigiamas: Projektas pajamų negeneruoja, 

planuojami veiklos išlaidų sutaupymai nėra pakankami investicijų atpirkimui, todėl IP – finansiškai neatsiperkantis. 

SVA analizės metodo atveju išorinio socialinio-ekonominio poveikio analizė nėra atliekama, optimali alternatyva pasirinkta pagal mažiausią 

SEVR rodiklį. 

 

II. Rodiklių vertinimas 

Alternatyvos lyginamos tarpusavyje pagal SEVR, kurio reikšmė optimalios Projekto įgyvendinimo alternatyvos atveju yra mažiausia. Išlaidų 

požiūriu pasirinkta alternatyva yra efektyviausia ir problemos sprendimo būdas yra optimalus (optimalios alternatyvos SEVR 303,51, 

alternatyvos „Esamų pastatų modernizavimas siekiant A energinio efektyvumo klasės“ – 357,22).  

 

  

                                                 
1 Skaičiuojami, naudojant nominalius pinigų srautus, t. y. įvertinant infliacijos įtaką. 
2 Finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV) –  būsimų projekto pajamų ir (investicijų ir veiklos) išlaidų skirtumo dabartinė vertė. 
3 Finansinė vidinė grąžos norma (FVGN) – tai tokia projekto grąžos norma, kuriai esant FGDV lygi nuliui. 
4 Finansinės naudos ir išlaidų santykis (FNIS) – būsimų projekto pajamų ir veiklos išlaidų dabartinių verčių santykis. 
5 Ekonominė grynoji dabartinė vertė (EGDV) – būsimų projekto socialinės ekonominės naudos ir patiriamų išlaidų dabartinė vertė. 
6 Ekonominė vidinė grąžos norma (EVGN) – projekto socialinė-ekonominė grąžos norma, kuriai esant EGDV lygi nuliui. 
7 Ekonominės naudos ir išlaidų santykis (ENIS) – būsimos projekto socialinės ekonominės naudos išlaidų dabartinių verčių santykis. 
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II DALIS 

 

INFORMACIJA APIE PARTNERYSTĖS TAIKYMO TIKSLUS, PP APIMTĮ IR IŠVADA APIE PARTNERYSTĖS TAIKYMO 

TIKSLINGUMĄ IR NAUDĄ  

 

4. VPSP pagrindiniai duomenys (nurodoma pagal Savivaldybės pateiktą informaciją) 

4.1. VPSP taikymo priežastys  Savivaldybė yra atsakinga už neformaliojo ir formaliojo švietimo, visuomenės sveikatos priežiūros 

paslaugų, kultūros paslaugų, viešojo administravimo paslaugų organizavimą. Remiantis 2020 m. 

atliktais energijos vartojimo auditais, matyti, kad dabartinė modernizuotinų pastatų, kuriose 

teikiamos minėtos viešosios paslaugos, 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. Savivaldybės galimybės finansuoti 

infrastruktūros modernizavimo sąnaudas iš nuosavų ir/ar skolintų lėšų yra nepakankamos, tačiau 

Savivaldybė disponuoja lėšomis, kurių pakaktų prisiimti įsipareigojimus ir užtikrinti metinio 

atlyginimo mokėjimą privačiam subjektui. Taip pat Savivaldybė neturi pakankamai patirties 

suplanuoti, suprojektuoti ir modernizuoti didesnį skaičių įstaigų pastatų vienu metu diegiant 

energiją taupančias technologijas, kurių diegimas užtikrintų ženklų šilumos energijos šildymui 

sutaupymą. Atsižvelgiant į tai, planuojama, kad privatus subjektas pasidalins savo profesinėmis 

žiniomis, vadybos įgūdžiais, inovatyviu požiūriu, didesniu efektyvumu ir rezultatyvumu 

modernizuojant įstaigų infrastruktūrą, kas leistų užtikrinti maksimalius šilumos energijos šildymui 

sutaupymus. Taikant VPSP taip pat tikimasi užtikrinti  operatyvesnį Projekto įgyvendinimą bei 

laukiamų rezultatų pasiekimą, kadangi privatus subjektas bus motyvuotas kaip įmanoma greičiau 

baigti Projektą, kad būtų pradėtas mokėjimas už paslaugas. 

4.2. Pasirinktas VPSP būdas Valdžios ir privataus subjektų partnerystės (VžPP) 

4.3. Privataus subjekto atrankos būdas Skelbiamos derybos 

4.4. VPSP projekto pasirengimo 

terminai 

- 

4.5. VPSP sutarties laikotarpis  18 

4.5.1.projektavimo / statybų laikotarpis  2 

4.5.2. paslaugų teikimo laikotarpis  16 

CPVA išvada  
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I. VPSP taikymo tikslingumas:  

 

- investicijų atlikimo laikotarpiu Savivaldybės galimybės finansuoti infrastuktūros sukūrimo sąnaudas iš nuosavų ir (ar) skolintų lėšų yra 

nepakankamos, tačiau Savivaldybė disponuoja lėšomis, kurių pakaktų prisiimti ilgalaikius turtinius įsipareigojimus ir užtikrinti metinio 

atlyginimo mokėjimą privačiam subjektui; 

- privatūs subjektai turi daugiau motyvacijos ir patirties efektyviau organizuoti veiklą; 

- Projekte numatytos veiklos yra kompleksinės, reikalaujančios įgūdžių racionaliai suprojektuoti, atlikti statybos darbus vienuolikoje objektų 

bei šildymo ir vėdinimo inžinerinių sistemų eksploatacija ir techninė priežiūra; 

 - kuriami ilgalaikiai sutartiniai santykiai, kurių pagrindu tikimasi pagerinti viešųjų paslaugų – vaikų švietimo, visuomenės sveikatos 

priežiūros paslaugų, kultūros paslaugų bei viešojo administravimo – teikimą. 

 

 

II. VPSP būdas: 

Pagal šiuo metu atliktus skaičiavimus ir numatytus VPSP tikslus, privačiam subjektui teisė vykdyti ūkinę komercinę veiklą naudojant 

Savivaldybės turtą bei papildomai investuoti į šį turtą nebus suteikiama, o visi mokėjimai už atliktus darbus ir teikiamas paslaugas per visą 

VPSP sutarties vykdymo laikotarpį bus vykdomi tik iš Savivaldybės asignavimų. Viešosiomis paslaugomis galutiniai vartotojai naudojasi 

tiesiogiai nemokėdami už ją, paslaugų prieinamumą užtikrina Savivaldybė, kuri yra pagrindinis paslaugos užsakovas ir mokėtojas. Privačiam 

subjektui perduodama projektavimo, rangos darbų bei teikiamų paslaugų tinkamumo rizika, o paklausos rinkoje rizika Savivaldybė ir privatus 

subjektas dalinasi. Įvertinus visas aplinkybes pasirinktas teisingas VPSP būdas – VžPP. 

 

III. VPSP sutarties terminas: 

Pagal pateiktą informaciją privatus subjektas atliks projektavimo bei rangos darbus per pakankamą terminą – 2 metus, o paslaugas teiks 16 

metų. Maksimalus VPSP sutarties terminas – 18 metų, kuris atitinka reikalavimą, kad VPSP sutarties trukmė būtų trumpesnė arba lygi turto 

naudingo eksploatavimo laikotarpiui. Be to, nurodyta VPSP sutarties trukmė neviršija Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme (toliau – 

Investicijų įstatymas) nustatyto maksimalaus 25 metų termino. 

 

 

5. Turtas (nurodoma pagal Savivaldybės pateiktą informaciją) 

5.1. Perduodamas turtas  Žemės sklypai: 

1) 4400-1807-4789, Kęstučio g. 5, Šilutė; 

2) 4400-1965-3822, Kęstučio g. 14, Šilutė; 

3) 4400-2050-1893, Sodo g. 3, Švėkšna, Šilutės r.; 

4) 4400-1613-5809, Žalgirio g. 16, Šilutė; 
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5) 4400-1653-1867, Kuršių g. 19, Kintų mstl., Šilutės r. sav.; 

6) 4400-1832-2877, Tilžės g. 16, Saugų k., Šilutės r. sav.; 

7) 4400-1662-9300, Jazminų g. 3, Usėnų k., Šilutės r. sav.; 

8) 4400-1662-8947, Veiviržo g. 16, Vilkyčių k., Šilutės r. sav.; 

9) 4400-1846-8296, Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė 

10) 4400-0301-9221, Neringos g. 2, Rusnė; 

11) 8867-0012-0032, Rusnės g. 1, Šilutė. 

VPSP sutarties laikotarpiu privatus subjektas žemės sklypus valdys / naudos nuomos teise. 

 

Pastatai: 

1) 8898-2000-9028 (1C2b) ir 8898-2000-9017 (2C2b) - Kęstučio g. 5, Šilutė (Šilutės lopšelis–

darželis „Ąžuoliukas“); 

2) 8898-7001-9014 - Kęstučio g. 14, Šilutė (Šilutės lopšelis–darželis „Gintarėlis“); 

3) 8800-0000-5014 - Sodo g. 3, Švėkšna, Šilutės r. (Švėkšnos lopšelis–darželis); 

4) 8898-1002-1027 - Žalgirio g. 16, Šilutė (Pamario pagrindinė mokykla), 

5) 8896-8008-9019 - Kuršių g. 19, Kintai, Šilutės r. (Kintų pagrindinė mokykla), 

6) 8896-7006-9010, 8896-7006-9021, 8896-7006-9043, 8896-7006-9032 - Tilžės g. 16, Saugų k., 

Šilutės r. (Saugų J. Mikšo pagrindinė mokykla); 

7) 8898-2004-5013 - Jazminų g. 3, Usėnai, Šilutės r. (Usėnų pagrindinė mokykla); 

8) 8898-9006-3010 - Veiviržo g. 16, Vilkyčiai, Šilutės r. (Vilkyčių pagrindinė mokykla); 

9) 8898-3001-2026 - Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė (Šilutės rajono savivaldybės administracija); 

10) 8893-4001-3131 (16D4p), 8893-4001-3142 (17M2p), 8893-4001-3153 (18L2p) - Rusnės g. 

1, Šilutė (Šilutės ligoninė); 

11) 8890-0001-6016 - Neringos g. 2, Rusnė, Šilutės raj. (Salos etnokultūros ir informacijos 

centras). 

 

5.2. Naujai kuriamas turtas pagal viešojo 

subjekto poreikius.   

- 

5.3. Naujai kuriamas turtas privataus 

subjekto rizika.  

- 

CPVA išvada  
I. Turto perdavimas 
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Dalis nurodytų ir privačiam subjektui perduotinų žemės sklypų nuosavybės teise priklauso Šilutės rajono savivaldybei, o kita dalis – valstybei. 

Žemės sklypų  perdavimo būdas – nuoma, yra pagrįstas ir galimas pagal Lietuvos Respublikos žemės įstatymą ir Investicijų įstatymą. Tačiau 

siekiant sumažinti Savivaldybės išlaidas, siūloma privataus subjekto atrankos (pirkimo) dokumentuose numatyti, kad žemės sklypai privačiam 

subjektui bus išnuomojami tik projektavimo ir statybos darbų vykdymo laikotarpiui iki paslaugų teikimo.  

Privatus subjektas modernizuos esamus įstaigų pastatus, kuriuos, kaip nurodyta partnerystės klausimyne (toliau - PK), VPSP sutarties 

laikotarpiu privatus subjektas valdys ir naudos panaudos teise. Toks nekilnojamojo turto (pastatų) perdavimo būdas atitinka Investicijų 

įstatymo nuostatas. Atsižvelgiant į tai, kad privačiam subjektui bus perduota pastatų priežiūra ne visa apimtimi (privatus subjektas bus 

atsakingas tik už jo modernizuotos infrastruktūros priežiūrą), rekomenduojama privačiam subjektui perduoti pastatus panaudos teise tik iki 

statybos darbų atlikimo pabaigos. Atlikus statybos darbus panaudos sutartys būtų nutraukiamos ir privatus subjektas toliau teiktų techninės 

priežiūros paslaugas, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą ir kt. 

Be to, privatus subjektas turės sukurti /atnaujinti ir kilnojamą ilgalaikį turtą – pateikti ir sumontuoti reikalingą įrangą ir inventorių, PK toks 

turtas nenurodytas ir nenurodyta kam nuosavybes teise priklausys šis turtas ir kokia teise privatus subjektas valdys / naudos tokį turtą.  

Vadovaujantis Europos Sąjungos statistikos tarnybos (Eurostato) Valdžios deficito ir skolos vadovo,  Eurostato ir Europos viešojo ir privataus 

sektorių partnerystės ekspertų (EPEC) parengtu VPSP sutarčių statistinio vertinimo vadovo reikalavimu, kad jei projektas, susijęs su esamo 

turto atnaujinimu, renovacija ar pagerinimu, tai investicijų suma į projekte numatytą kiekvieną turto vienetą turi sudaryti ne mažiau kaip 50% 

turto likutinės vertės. Priešingu atveju sutartis nebus laikoma VPSP sutartimi ir patirtos investicijos į atnaujintą, renovuotą ar pagerintą turtą  

bus laikytinos turinčios įtakos savivaldybės skolos bei finansiniams rodikliams. Pagal PK nurodomą kiekvieno perduodamo modernizuoti 

pastato likutinę vertę ir IP nurodomas investicijas kiekvienam pastatui modernizuoti, darytina išvada, kad ne visų perduotinų pastatų vertė po 

statybos darbų padidės ne mažiau kaip 50 proc. Savivaldybė turėtų dar kartą peržiūrėti modernizuotinų pastatų likutinę vertę ir planuojamas 

investicijas kiekvienam pastatui. 

 

II. Apribojimai 

Šiuo metu žemės sklypus panaudos ir patikėjimo teisėmis naudoja darželiai, mokyklos, kultūros centras, ligoninė ir Savivaldybė. Iki VPSP 

sutarties įsigaliojimo visa apimtimi turės būti nutrauktos panaudos ir patikėjimo sutartys su minėtomis įstaigomis, kad žemės sklypai nuomos 

teise galėtų būti perduoti privačiam subjektui. 

 

 

 

6. Veiklos (nurodoma pagal Savivaldybės pateiktą informaciją) 

6.1.  Veiklų perdavimas privačiam subjektui 

6.1.1. Privačiam subjektui 

perduodamos vykdyti veiklos 
 Projektavimo paslaugos (pastatų modernizavimo techninės dokumentacijos parengimas). 

 Statinio projekto ekspertizės paslaugos esant poreikiui. 

 Rangos darbai (energijos taupymo priemonių įdiegimas). 



12 
 

(viešosios paslaugos ir / ar ūkinė 

komercinė veikla) 
 Techninės priežiūros paslaugos. 

 Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra. 

 Šilumos šildymui suvartojimo ir patalpų mikroklimato sąlygų palaikymo stebėsena ir valdymo 

sistemos įrengimas bei jos funkcionavimo užtikrinimas. 
 

6.1.2. Veiklos, kurias privatus 

subjektas gali vykdyti savo 

iniciatyva ir rizika 

- 

6.2. Perduodamų / pasiliekamų veiklų pasiskirstymas biudžeto eilutėse (realios vertės)8 

 Viešojo subjekto pasiliekamų veiklų, kurios 

neįtrauktos į VPSP projektą, finansinio srauto 

vertė (su PVM) 

VPSP projekte perduodamų veiklų privačiam 

subjektui finansinio srauto vertė (su PVM ) 

6.2.1. Kapitalo išlaidos: 0 10,702,077 

6.2.1.1. Žemė 0 0 

6.2.1.2. Nekilnojamasis turtas 0 0 

6.2.1.3. Statyba, rekonstravimas, 

kapitalinis remontas ir kiti darbai 

0 10,096,299 

6.2.1.4. Įranga, įrenginiai ir kitas 

ilgalaikis turtas 

0 0 

6.2.1.5. Projektavimo, techninės 

priežiūros ir kitos su investicijomis į 

ilgalaikį turtą susijusios paslaugos 

0 605,778 

6.2.1.6. Kitos paslaugos ir išlaidos 0 0 

6.2.1.7. Reinvesticijos 0 0 

6.2.2. Veiklos pajamos 0 0 

6.2.3. Veiklos išlaidos: 3,939,224 706,652 

6.2.3.1. Žaliavos 0 0 

6.2.3.2. Darbo užmokesčio išlaidos 0 561,747 

6.2.3.3. Elektros energijos išlaidos 0 0 

                                                 
8 Nominali vertė suprantama, kaip vertė, kuri atspindi kiekvienu analizuojamu laikotarpiu esamas kainas. Indeksas naudojamas realių pinigų srautų konvertavimui į 

nominalius – 3% 
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6.2.3.4. Šildymo (išskyrus elektrą) 

išlaidos 

3,939,224 0 

6.2.3.5. Infrastruktūros būklės 

palaikymo išlaidos 

0 144,905 

6.2.3.6. Kitos išlaidos 0 0 

6.2.4. Pirkimo PVM (PVM nuo 

eilučių 6.2.1. + 6.2.3. – 6.2.2.). 

Eilutė pildoma tik jei pinigų 

srautai nurodomi be PVM. 

- - 

CPVA išvada  
I. Veiklų perdavimo logiškumas, teisėtumas, pagrįstumas ir efektyvumas: 

Iš Savivaldybės pateiktų dokumentų darytina išvada, kad Savivaldybė neturi pakankamai patirties suplanuoti, suprojektuoti ir modernizuoti 

didesnį skaičių įstaigų pastatų vienu metu diegiant energiją taupančias technologijas, kurių diegimas užtikrintų ženklų šilumos energijos 

šildymui sutaupymą. Savivaldybė perduodama veiklas siekia gerinti teikiamų paslaugų kokybę. Projektu siekiama modernizuoti nusidėvėjusią 

infrastuktūrą, kurios eksploatavimas Savivaldybei sukelia dideles sąnaudas. Siekiant taupyti minėtas sąnaudas, infrastruktūros objektų 

projektavimo, statybos ir privataus subjekto modernizuotos infrastruktūros priežiūros veikla (šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra, 

statinio techninė priežiūra bei šilumos šildymui suvartojimo ir patalpų mikroklimato sąlygų palaikymo stebėsena ir valdymo sistemos 

funkcionavimo užtikinimas) yra perduodama privačiam subjektui, be to privatus subjektas parinks efektyviausias priemones viešųjų paslaugų 

teikimui - siekdamas kuo ilgiau išlaikyti kokybišką infrastruktūros būklę bei tokiu būdu sutaupyti remontui reikalingas lėšas, bei privalėdamas 

užtikrinti šilumos energijos šildymui sąnaudų sutaupymus, skirs nuolatinį dėmesį sukurtos infrastruktūros priežiūrai. 

 

II. Apribojimai, susiję su veiklų perdavimu / vykdymu: 

Pagal pateiktą informaciją, apribojimų, susijusių su veiklų perdavimu privačiam subjektui, nėra. 

 

III. Pinigų srautų, susijusių su veiklų, įtrauktų į projekto apimtį, tačiau neįtrauktų į VPSP apimtį, ir susijusių su projekto rezultatų 

pasiekimu, vertinimas 

Į Projekto apimtį pagrįstai neįtraukti pinigų srautai, susiję su komunalinių mokesčių mokėjimu – šildymo išlaidos, kurias pagal faktinį 

sunaudojimą mokės Savivaldybė. 

 

7. Rizikų paskirstymas 

Rizikų grupės 
Viešasis subjektas Privatus subjektas  

VPSP projektas 
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Veiklos, kurios neįtrauktos į 

VPSP projektą 

VPSP projekte pasiliekamos 

veiklos 

VPSP projekte perduodamos 

veiklos 

7.1. Statybos rizika   X 

7.2. Tinkamumo rizika   X 

7.3. Paklausos rizika   X X 

CPVA išvada  
  I. Statybos rizika 

Projekto apimtyje nagrinėjama statybos rizika – projektavimas, statybos rangos darbai bei įrangos parinkimas, teikimas ir montavimas –  

perduodama privačiam subjektui. Atsižvelgiant į veiklų padalinimą tarp VPSP sutarties šalių, statybos rizikos, numatytos Projekto apimtyje, 

perdavimas privačiam subjektui iš esmės yra pagrįstas ir logiškas. Rekomenduojama VPSP sutarties projekte (kuris bus privataus subjekto 

atrankos (pirkimo) sąlygų priedu) nurodyti, kad Savivaldybė prisiima riziką tik dėl privačiam subjektui pateiktos informacijos apie perduoto 

turto (pastatų) būklę teisingumo, tačiau neprisiima rizikos dėl šios informacijos pakankamumo, išsamumo – ši rizika priskirtina privačiam 

subjektui. 

 

II. Tinkamumo rizika 

Projekte privačiam subjektui perduodamos veiklos susijusios su tinkamu projektavimu, statyba bei įrengimu ir šios infrastruktūros objektų 

eksploatacija bei priežiūra. PK nurodoma, kad VPSP sutartyje bus numatomi aiškūs paslaugų teikimo standartai ir normos, kuriomis privalės 

vadovautis privatus subjektas teikdamas šilumos energijos šildymui taupymo paslaugas. Privatus subjektas bus atsakingas už įsipareigoto 

šilumos energijos šildymui sutaupymo pasiekimą ir tinkamą šilumos sistemos eksploatavimą vadovaujantis aiškiai apibrėžtais standartais. 

Turto ir jos eksploatacijos bei priežiūros paslaugų tinkamumo rizika perduodama privačiam subjektui. 

 

III. Paklausos rizika 

Savivaldybė prisiima dalį paklausos rizikos – demografinių veiksnių pasikeitimo. Privačiam subjektui perduodami paklausos rizikos veiksniai 

kuriuos jis sugeba geriau valdyti. 

 

Įvertinus pateiktą informaciją, galima daryti išvadą, kad rizikos Projekte įvertintos pagrįstai ir priskirtos tai šaliai, kuri geriau gali ją valdyti. 

Pagal pateiktą informaciją, rizikų priskyrimas atitinka Eurostato nuostatas VžPP projektams, kad statybos, tinkamumo rizikos būtų 

perduotos privačiam subjektui, o paklausos riziką Savivaldybė ir privatusis subjektas dalinsis.  

 

 

 

 

8. Partnerystės finansiniai rodikliai, Eur (nurodoma pagal Savivaldybės pateiktą informaciją) 
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 Diskontuota vertė Reali vertė Nominali vertė9 

8.1. Valdžios ir privataus 

subjektų partnerystės (VžPP ) 

   

8.1.1. Maksimalūs viešojo 

subjekto turtiniai įsipareigojimai 

VPSP projekte (su PVM) 10 

14,645,499 20,571,890 27,287,518 

8.1.2. Maksimalūs Viešojo 

subjekto mokėjimai privačiam 

subjektui11 (su PVM) 

13,955,227 19,844,309             26,523,403 

8.1.3. Prisiimami viešojo 

subjekto turtiniai įsipareigojimai 

PP12 (su PVM) 

690,272 727,581 764,115 

8.1.4. VPSP sutarties vertė 

(aktualu tik koncesijos atveju)  

- - - 

8.1.5. Tikėtinas skolos dydis 

viešojo subjekto biudžete (be 

PVM)13 

8,521,487 8,844,692 9,101,112 

8.1.6. Pridėtinės vertės mokesčio 

(PVM) dalis, skaičiuojant 

maksimalius viešojo subjekto 

turtinius įsipareigojimus14 

2,541,781 3,570,328 4,735,850 

Kita: - - - 

8.1.7. Viešojo subjekto išlaidų ir 

rizikų, susijusių su VPSP 

projekto įgyvendinimu, tačiau 

3,443,409 5,235,936 7,391,453 

                                                 
9 Nominali vertė suprantama, kaip vertė, kuri atspindi kiekvienu analizuojamu laikotarpiu esamas kainas. Indeksas naudojamas realių pinigų srautų konvertavimui į 

nominalius – 3%. 
10 Privačiam subjektui perduodamų veiklų vykdymo išlaidos kartu su šių veiklų vykdymu susijusia rizika. 
11 Privačiam subjektui perduodamos veiklos vykdymo išlaidos kartu su perduodamomis rizikomis. 
12 Viešojo subjekto prisiimamų rizikų, susijusių su privačiam subjektui perduodamomis veiklomis, vertė. 
13 Vertinama, atsižvelgiant į fiskalinės drausmės reikalavimus ir Europos Sąjungos statistikos tarnybos (Eurostato) reikalavimus. 
14 Maksimali PVM mokėtina suma, kuri tikėtina grįš į valstybės biudžetą. 
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kurios nėra įtrauktos į VPSP 

projekto apimtį, vertė. 

8.1.8. Kita - - - 

CPVA išvada  
 

I. VPSP projekto finansinių rodiklių apskaičiavimo vertinimas 

Projekto finansiniai rodikliai apskaičiuoti korektiškai, naudojant standartinę VPSP skaičiuoklę. 8.1.1 – 8.1.3 ir 8.1.6 – 8.1.7 eilutėse 

apskaičiuotų rodiklių dydžiai įvertinti su rizikos vertėmis, tačiau pasikeitęs investicijų ir/ar veiklos išlaidų dydis įtakos ir VPSP finansinių 

rodiklių reikšmes – lėšų suma, reikalinga užtikrinti Projekto finansiniam gyvybingumui, bus didesnė nei numatyta.  

Apskaičiuojant Projekto rizikų vertę panaudoti standartiniai rizikos tikimybių skirstinių parametrai, kurie integruoti skaičiuoklėje. Realių 

pinigų srautų konvertavimui į nominalius taikomas rekomenduojamas indeksas – 3 proc. 

 

II. Tikėtino skolos dydžio, jei vadovaujantis fiskalinės drausmės ir Eurostato reikalavimais, sukurtas turtas būtų apskaičiuojama 

viešojo sektoriaus balanse, vertinimas 

Tikėtinas Savivaldybės skolos dydis, jei vadovaujantis fiskalinės drausmės ir Eurostato reikalavimais, sukurtas turtas būtų apskaitomas viešojo 

sektoriaus balanse – 10 702 077 Eur (su PVM) realiąja verte. 

 

9. VPSP projekto finansinis gyvybingumas15 (nurodoma pagal Savivaldybės pateiktą informaciją) 

9.1. Metinis atlyginimas (jei 

taikoma)16 (reali vertė17)  

735,000 Eur 

9.2. Koncesijos mokestis (jei 

taikoma)18 (reali vertė)  

Netaikoma 

9.3. Atlygis (jei taikoma)19 (reali / 

vertė)  

Netaikoma 

                                                 
15 Angl. k. (financial viability) – finansinių galimybių padengti projekto išlaidas, vykdyti įsipareigojimus, sugeneruoti pakankamą grąžą privačiam subjektui kompleksinis 

vertinimas. Vertinimas atliekamas atsižvelgiant į investicijų projekto skaičiuoklės 7.2 darbalapį.  
16 Viešojo subjekto mokėtinas metinis atlyginimas, kai yra įgyvendinamas VžPP projektas. 
17 Nominali vertė suprantama, kaip vertė, kuri atspindi kiekvienu analizuojamu laikotarpiu esamas kainas. Indeksas naudojamas realių pinigų srautų konvertavimui į 

nominalius – 2%. 
18 Koncesijos mokestis suprantamas kaip privataus subjekto (koncesininko) mokėjimas viešajam subjektui (suteikiančiajai institucijai) už suteiktą koncesiją ir taikomas tik 

koncesijų atveju. . 
19 Atlygis suprantamas, kaip suteikiančiosios institucijos mokėjimas koncesininkui arba bet kurios rūšies finansinė nauda, įskaitant kompensacijas už viešųjų paslaugų 

teikimą ar investicijų subsidijas. Taikoma tik koncesijos atveju. 



17 
 

9.4. Mokesčiai Nekilnojamojo turto, nuomos mokesčių taikymas nenumatytas. 

9.5. VPSP projekto grąža20 Įvertinant Savivaldybės nustatytą mokėjimą, privataus subjekto vidinė grąžos norma 6,5%, 

atsipirkimo laikotarpis – 17 metų. 

Esminės prielaidos: 

- finansavimo struktūra: 20% investicijų finansuojama nuosavu kapitalu, 80% - paskolos lėšomis; 

- privataus subjekto nuosavo kapitalo grąža po mokesčių – 12%; 

- skolinto kapitalo palūkanų norma – 3,0%. 

9.6. VPSP projekto finansinis 

prieinamumas21 

Pagal PK 3 priedo duomenis, Savivaldybė visu VPSP sutarties laikotarpiu galės užtikrinti 

pakankamą lėšų srautą mokėjimams privačiam subjektui atlikti. 

9.7. Kita - 

CPVA išvada  
I. VPSP projekto finansinio gyvybingumo iki pelno mokesčio vertinimas 

Maksimalus metinis atlyginimas (realia verte) galėtų sudaryti 1 240 269 Eur (su PVM), tačiau Projekto įgyvendinimas galimas ir su 

Savivaldybės numatytu 735 000 Eur metiniu mokėjimu: privataus subjekto veiklos vidinė grąžos norma sudarytų 6,5%, investicijų atsipirkimo 

laikotarpis – 17 metų.  

 

II. Mokestiniai klausimai (atleidimas / mokėjimas).  

Nekilnojamojo turto bei nuomos mokesčių taikyti neplanuojama. Išnuomojant žemės sklypus turėtų būti taikomas žemės nuomos mokestis. 

Siekiant mažinti Savivaldybės turtinius įsipareigojimus siūloma įvertinti galimybę privatų subjektą atleisti nuo žemės nuomos mokesčio arba 

žemės sklypus privačiam subjektui išnuomoti tik darbų vykdymo laikotarpiui.  

 

III. VPSP projekto patrauklumo rinkai vertinimas, atsižvelgiant į grąžos rodiklius 

Su numatytomis prielaidomis Projekto finansinė grąža viršija vidutinius svertinius kapitalo kaštus (5,2 %), Projektas galėtų būti patrauklus 

rinkoje. Tačiau prie kitokių skolinimosi sąlygų, pvz., esant aukštesnėms skolinto kapitalo palūkanoms bei nuosavo kapitalo dalies 

proporcijai, Projekto grąža gali tapti žemesne nei vidutiniai svertiniai kapitalo kaštai. Tokiu atveju Savivaldybei gali tekti svarstyti didesnio 

metinio mokėjimo nustatymą.  

 

IV. Viešojo subjekto galimybių mokėti mokėjimus privačiam subjektui už veiklų vykdymą ir prisiimti kitus finansinius 

įsipareigojimus vertinimas  

                                                 
20 VPSP projekto veiklos pelno grąža skaičiuojama prieš nusidėvėjimą ir amortizaciją (angl. k. EBITDA) 
21 Viešasis subjektas turi užtikrinti pakankamą finansavimą (jei aktualu), savo finansiniams įsipareigojimams vykdyti, jog VPSP projektas galėtų būti įgyvendintas. 
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Pagal PK 3 priedo duomenis, Savivaldybė visu VPSP sutarties laikotarpiu galės užtikrinti pakankamą lėšų srautą mokėjimams privačiam 

subjektui atlikti. 

 

10. VPSP projektą įgyvendinančio viešojo subjekto pasirengimas įgyvendinti 

 

10.1. Rinkos suinteresuotumas VPSP 

projektu 

Savivaldybė neatliko rinkos tyrimo, nesikonsultavo dėl šio Projekto nei su finansuotojais, nei su 

investuotojais. 

10.2. Viešojo subjekto turima 

kompetencija / patirtis 

PK nurodyti Savivaldybės darbuotojai, kurie bus paskirti atsakingais už Projekto įgyvendinimą:– 

Projekto vadovas, jo pavaduotojas bei teisės, finansų, sutarčių valdymo ir statybos ekspertai. 

Atsižvelgiant į tai, kad visų atsakingų asmenų kompetencijos (išskyrus Projekto vadovą) įvertinimo 

balas nurodomas „1-3“, manytina, kad Savivaldybė tinkamai neatliko darbuotojų, kurie būtų paskirti 

atsakingais už Projekto įgyvendinimą, kompetencijos įvertinimo ir balus nurodė tik formaliai.  

 

CPVA išvada  
 

I. Rinkos tyrimas 

Kadangi nėra atliktas rinkos tyrimas, todėl šiuo metu negalima teigti, kad Projektas yra patrauklus rinkos dalyviams, kad jį finansuotų bankai 

/ investiciniai fondai.  

Savivaldybei rekomenduojama imtis aktyvesnių veiksmų supažindinant rinką su Projektu, pavyzdžiui, atliekant rinkos konsultacijas.  

 

II. Savivaldybės atsakingų asmenų kompetencija 

Pagal pateiktus dokumentus kelia abejonių ar Savivaldybė turi pakankamus žmogiškuosius išteklius ir kompetenciją užtikrinti sklandų 

Projekto įgyvendinimą, kadangi visų (išskyrus Projekto vadovo) PK nurodytų atsakingų asmenų kompetencija yra įvertinta 1-3 balais. 

Savivaldybė turėtų svarstyti galimybę įsigyti išorės ekspertų paslaugas. 
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Galutinė CPVA vertinimo išvada: 

1. Iškeltoms problemoms spręsti pasirinkta IP įgyvendinimo alternatyva yra efektyviausia, kurią tikslinga įgyvendinti VPSP būdu, prieš 

tai Savivaldybei pakartotinai įvertinus ilgalaikį numatytų modernizuoti pastatų efektyvaus panaudojimo viešųjų paslaugų teikimui 

poreikį. 

2. Egzistuoja didelė rizika, kad išvados I dalyje aptarti investicijų vertės bei veiklos išlaidų pasikeitimai sąlygos ir VPSP finansinių 

rodiklių reikšmių pasikeitimą, ir lėšų suma, reikalinga užtikrinti Projekto finansiniam gyvybingumui, bus didesnė nei numatyta. 

Rekomenduojame perskaičiuoti finansinių rodiklių reikšmes. 

3. Pasirinktos įgyvendinti alternatyvos investicijų vertės, numatyti darbai bei planuojamas sutaupyti energijos kiekis atitinka ir leistų 

tikėtis B energetinės klasės pagal pastatų energijos vartojimo audito ataskaitas, todėl Savivaldybė privataus subjekto atrankos 

(pirkimo) dokumentuose turėtų numatyti reikalavimą siekti aukštesnės nei C pastatų energetinės klasės (bet ne „ne mažesnės nei C“ 

kaip yra nurodoma IP ir PK) 

4. Vadovaujantis Eurostato Valdžios deficito ir skolos vadovo, Eurostato ir Europos viešojo ir privataus sektorių partnerystės ekspertų 

(EPEC) parengtu VPSP sutarčių statistinio vertinimo vadovo reikalavimu, kad jei projektas, susijęs su esamo turto atnaujinimu, 

renovacija ar pagerinimu, tai investicijų suma į projekte numatytą kiekvieną turto vienetą turi sudaryti ne mažiau kaip 50% turto 

likutinės vertės. Priešingu atveju sutartis nebus laikoma VPSP sutartimi ir patirtos investicijos į atnaujintą, renovuotą ar pagerintą 

turtą  bus laikomos turinčiomis įtakos savivaldybės skolos bei finansiniams rodikliams. Pagal PK nurodomą kiekvieno perduodamo 

modernizuoti pastato likutinę vertę ir IP nurodomas investicijas kiekvienam pastatui modernizuoti, darytina išvada, kad ne visų 

planuojamų modernizuoti pastatų vertė po statybos darbų padidės ne mažiau kaip 50 proc. Savivaldybė turėtų dar kartą peržiūrėti 

modernizuotinų pastatų likutinę vertę ir planuojamas investicijas kiekvienam pastatui. 

5. Pagal pateiktą informaciją, rizikų priskyrimas atitinka Eurostato nuostatas VžPP projektams, kad statybos, tinkamumo rizikos būtų 

perduotos privačiam subjektui, o paklausos riziką Savivaldybė ir privatusis subjektas dalinsis. Rekomenduojama VPSP sutarties 

projekte (kuris bus privataus subjekto atrankos (pirkimo) sąlygų priedu) nurodyti, kad Savivaldybė prisiima riziką tik dėl privačiam 

subjektui pateiktos informacijos apie perduoto turto (pastatų) būklę teisingumo, tačiau neprisiima rizikos dėl šios informacijos 

pakankamumo, išsamumo – ši rizika priskirtina privačiam subjektui. 

6. Atsižvelgiant į tai, kad privačiam subjektui bus perduota pastatų priežiūra ne visa apimtimi (privatus subjektas bus atsakingas tik už 

jo modernizuotos infrastruktūros priežiūrą), rekomenduojama privačiam subjektui perduoti pastatus panaudos teise tik iki statybos 

darbų atlikimo pabaigos. 

7. Siekiant mažinti Savivaldybės turtinius įsipareigojimus siūloma įvertinti galimybę privatų subjektą atleisti nuo žemės nuomos 

mokesčio arba žemės sklypus privačiam subjektui išnuomoti tik darbų vykdymo laikotarpiui. 

 

Vertinimą atlikusių ekspertų vardas, pavardė, ir parašas 

 

1. Loreta Juškaitė-Pečul 
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