
 

 

 

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 

KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai 

AUDITO IŠVADA 

DĖL PASIKEITUSIŲ GALUTINĖS VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ PARTNERYSTĖS 

SUTARTIES PROJEKTO SĄLYGŲ  

2022-05-18 Nr. KAT16-(4.2)-5 

Klaipėda 

Nuomonė dėl galimybės Savivaldybės tarybai pritarti pasikeitusioms partnerystės sutarties 

projekto sąlygoms 

Mes atlikome1 Koncesijos sutarties projekto dėl „Sporto ir laisvalaikio komplekso statyba“ įgyvendinimo 

koncesijos suteikimo ir vykdymo vertinimą2 dėl galimybės Savivaldybės tarybai pritarti pasikeitusioms 

partnerystės sutarties projekto sąlygoms.  

Mūsų nuomone, Savivaldybės taryba, įvertinusi  pateiktas pastabas dėl Savivaldybės galimybės prisiimti 

turtinius įsipareigojimus, galėtų priimti sprendimą dėl pritarimo pasikeitusioms partnerystės sutarties 

projekto sąlygoms. 

Pagrindas pareikšti nuomonę dėl galimybės Savivaldybės tarybai pritarti pasikeitusioms 

partnerystės sutarties projekto sąlygoms 

 

                                                 
1 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2021-11-04 raštu Nr. (4.28E)-R2-2830 ir 2022-05-06 raštu Nr. (4.28E)-R2-1336 „Dėl koncesijos 

sutarties sąlygų vertinimo“ kreipėsi į Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybą prašydama pateikti išvadą dėl pritarimo 

galutinėms Koncesijos sutarties projekto sąlygoms. 
2 Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 str. 1 d. 4 p., 1994 m. liepos 7 d. Nr. I-533 (su vėlesniais pakeitimais). 
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Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybės) administracija vykdo Klaipėdos sporto ir 

laisvalaikio komplekso statybos, valdymo ir naudojimo perdavimo pagal koncesijos sutartį konkursą 

(toliau Konkursas)3.  

Savivaldybės taryba 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T2-214 nusprendė įgyvendinti partnerystės 

projektą dėl Klaipėdos sporto ir laisvalaikio komplekso statybos, valdymo ir naudojimo perdavimo 

pagal koncesijos sutartį ir nustatė pagrindines partnerystės projekto sąlygas. 

Atsižvelgiant į Konkurso derybų rezultatus ir į galutinį Konkurso dalyvio pasiūlymą, Klaipėdos miesto 

savivaldybės  administracija (toliau – KMSA) parengė Koncesijos sutarties projektą dėl „Sporto ir 

laisvalaikio komplekso statyba“ įgyvendinimo, koncesijos suteikimo ir vykdymo. 

Galutinės Koncesijos sutarties projekto sąlygos skiriasi nuo Savivaldybės tarybos sprendime dėl 

partnerystės projekto įgyvendinimo tikslingumo nurodytų partnerystės projekto sąlygų. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1480 patvirtintų 

Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių 301 punktu, 

suteikiančioji institucija  privalo gauti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išvadą dėl koncesijos 

sutarties projekto finansinių sąlygų vertinimo fiskalinės drausmės reikalavimų požiūriu. 

 

Lietuvos Respublikos finansų ministerija KMSA pateikė4 esmines pastabas dėl sutarties projekto 

nuostatų, ir pažymėjo, kad dėl galutiniame pasiūlyme ir atitinkamai Sutarties projekte išvardytų sąlygų 

koncesijos sutartis gali būti laikoma balansine sutartimi, o projekto kapitalo investicijų suma 

(Finansiniame veiklos modelyje nurodyti infrastruktūros sukūrimo kaštai) turės įtakos savivaldybės 

skolai.  

 

Atsižvelgiant į tai, Tarnyba  paprašė5 KMSA pateikti informaciją, kaip buvo atsižvelgta į Lietuvos 

Respublikos finansų ministerijos pateiktas pastabas dėl sutarties projekto nuostatų. KMSA raštu6 

informavo Tarnybą, kad atsižvelgė į Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teiktas  pastabas,  

                                                 
3 Vykdomas atviras  konkursas  (pirkimo Nr. 459794).  
4 Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2021 m. gruodžio 6 d.  raštu Nr. (27.28Mr-02)-5K-2118536)-6K-2107136 „Dėl koncesijos sutarties 

projekto finansinių sąlygų vertinimo“. 
5 Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos  2021-12-23 raštas Nr. KAT13-(3.4)-96 „Dėl koncesijos sutarties sąlygų vertinimo“ 

6 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2022-05-06 raštas Nr. (4.28E)-R2-1336 „Dėl koncesijos sutarties sąlygų vertinimo“. 
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pakoregavo Koncesijos sutarties projektą bei paprašė7 pateikti išvadą dėl galimybės Savivaldybės 

tarybai pritarti pasikeitusioms partnerystės sutarties projekto sąlygoms. 

 

 Rašte nurodyta, kad pagal Koncesijos konkurso dalyvio pateiktą galutinį pasiūlymą visa sutarties vertė 

sudaro: 

  Visos pajamos 

  Indeksuota Neindeksuota 

Su PVM 87 313 804,19 66 917 608,78 

Be PVM 72 160 171,41 55 303 808,91 

  Savivaldybės mokėjimas 

Su PVM 43 720 205,05 33 507 320,00 

Be PVM 36 132 400,87 27 692 000,00 

  Savivaldybės mokėjimas, % 

Su PVM 50% 50% 

Be PVM 50% 50% 

                

Tokiu būdu,  Koncesijos konkurso dalyvio pateiktame galutiniame pasiūlyme indeksuota8 Savivaldybės 

maksimalių turtinių įsipareigojimų suma (43 720 205,05 Eur su PVM)  Savivaldybės tarybos  2018 m. 

rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T2-214 patvirtintą 33 507 320,00 Eur (su PVM) maksimalių turtinių 

įsipareigojimų sumą (33 507 320,00 Eur su PVM) viršija 10 212 885,05 Eur (su PVM). 

Atsižvelgiant į tai, didėja ir planuojami maksimalūs metiniai mokėjimai  444038,50 Eur (su PVM): 

Patvirtinta Savivaldybės tarybos  2018-09-

27 sprendimu Nr. T2-214 (Eur su PVM) 

Koncesijos konkurso dalyvio galutiniame 

derybiniame pasiūlyme nurodyta (Eur su PVM) 

1 456 840,00 1 900 878,509 

 

Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos finansų ministerija išvadoje dėl koncesijos sutarties projekto 

finansinių sąlygų vertinimo fiskalinės drausmės reikalavimų požiūriu, nurodė, kad dėl galutiniame 

pasiūlyme ir atitinkamai Sutarties projekte išvardytų sąlygų koncesijos sutartis gali būti laikoma 

                                                 
7 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1480 patvirtintų Viešojo ir privataus sektorių 

partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių 32 punktu. 
8 Finansiniame veiklos modelyje nustatyta bendro kainų lygio indeksacija pagal SVKI  (suderintą vartotojų kainų indeksą) –  Konkurso dalyvio 

paskaičiuotas metinis mokėjimas yra indeksuojamas 2 proc.  (SVKĮ - vartotojų kainų indeksas, apskaičiuojamas pagal Europos Sąjungos mastu 

suderintą metodologiją). 
9 43720205,05/23 m. (mokėjimai vykdomi pradedant trečiaisiais sutarties metais). 
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balansine sutartimi, o projekto kapitalo investicijų suma (Finansiniame veiklos modelyje nurodyti 

infrastruktūros sukūrimo kaštai) turės įtakos savivaldybės skolai.  

 Pagal  Fiskalinės drausmės įstatymo10 3 straipsnio 1 dalį, valdžios sektoriaus finansai tvarkomi siekiant, 

kad vidutiniu laikotarpiu valdžios sektorius būtų perteklinis, pagal Fiskalinės sutarties įgyvendinimo 

konstitucinio įstatymo11 4 straipsnio 2 dalį, savivaldybės biudžetas turi būti planuojamas, tvirtinamas, 

keičiamas ir vykdomas taip, kad pagal to biudžeto struktūrinį balanso rodiklį, apskaičiuotą kaupiamuoju 

principu, jis būtų perteklinis arba subalansuotas. Atkreiptinas dėmesys, kad Savivaldybės įsipareigojimų 

didinimas gali neigiamai įtakoti paskesnių metų Savivaldybės finansines galimybes ir Savivaldybės 

biudžeto paskesnių metų finansiniai rodikliai gali neatitikti fiskalinių taisyklių reikalavimų. Pažymime, 

kad pagal Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių 

rodiklių patvirtinimo įstatymo12 nuostatas, Savivaldybės metinio grynojo skolinimosi suma turi atitikti 

balanso cikliškumo komponentės dydį. Savivaldybės skolinimosi galimybės galėtų didėti ankstesnių 

paskolų grąžinta dalimi. Dėl nuolat keičiamų teisės aktų neaišku, kokie reikalavimai prisiimtiems 

įsipareigojimams bus atsiskaitymo už Investicijas laikotarpiu ir neaišku, ar Savivaldybė galės prisiimti 

ilgalaikius įsipareigojimus, nustatytus projekto Finansiniame modelyje, neaišku ar nebus pažeisti 

skolinimosi limitai. Todėl valdžios ir privataus subjekto partnerystės sutarties vykdymas neturėtų didinti 

Savivaldybės  ilgalaikių įsipareigojimų, o tik turėti įtakos einamųjų metų mokėjimams. Taip pat būtina 

numatyti priemones, užtikrinančias, kad Savivaldybei pakaktų finansinių išteklių padengti numatytus 

metinius mokėjimus privačiam subjektui.   

Savivaldybės taryba, įvertinusi aukščiau pateiktas pastabas dėl Savivaldybės galimybės prisiimti turtinius 

įsipareigojimus, galėtų priimti sprendimą dėl pritarimo pasikeitusioms partnerystės sutarties projekto 

sąlygoms. 

Auditą atlikome pagal tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus13. Mūsų atsakomybė 

pagal šiuos standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už auditą“. 

Esame nepriklausomi nuo audituojamo subjekto pagal Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 

tarnybinės etikos kodeksą ir įvykdėme kitus šiame kodekse nustatytus etikos reikalavimus.  

                                                 
10 Lietuvos Respublikos Fiskalinės drausmės įstatymas, 2007 m. lapkričio 8 d.  Nr. X-1316 su vėlesniais pakeitimais). 
11 Lietuvos Respublikos Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinis įstatymas, 2014 m. lapkričio 6 d. Nr. XII-1289. 
12 Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas, 2021 m. gruodžio 14 

d. Nr. XIV-745, 13 straipsnis. 
13 4000-asis TAAIS „Atitikties audito standartas“, prieiga per internetą: https://www.valstybeskontrole.lt/LT/post/15649/. 

https://www.valstybeskontrole.lt/LT/post/15649/
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Mes manome, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami pagrįsti mūsų nuomonę dėl 

galimybės Savivaldybės Tarybai pritarti pasikeitusioms partnerystės sutarties projekto sąlygoms.  

Klaipėdos miesto savivaldybės atsakomybė dėl pritarimo pasikeitusioms partnerystės sutarties 

projekto sąlygoms 

Sprendimus dėl pritarimo galutinėms viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutarties sąlygoms, jeigu 

jos skiriasi nuo sprendime dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo 

tikslingumo nurodytų partnerystės projekto sąlygų, gavus Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 

išvadą, priima savivaldybės taryba, tai išimtinė jos kompetencija14. 

Auditoriaus atsakomybė už auditą  

Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, Savivaldybės taryba, įvertinusi  pateiktas pastabas 

dėl Savivaldybės galimybės prisiimti turtinius įsipareigojimus, galėtų priimti sprendimą dėl pritarimo 

pasikeitusioms partnerystės sutarties projekto sąlygoms. Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio 

užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą pažeidimą, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditą, 

kuris atliekamas pagal tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus.  

Atlikdami auditą pagal tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus, viso audito metu mes 

priimame profesinius sprendimus ir laikomės profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat: 

 nustatome ir įvertiname reikšmingos neatitikties dėl apgaulės arba klaidų riziką, suplanuojame 

ir atliekame procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surenkame pakankamų tinkamų audito 

įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti; su apgaule susijusių neteisėtų veiksmų nepastebėjimo rizika 

yra didesnė už riziką nepastebėti neteisėtų veiksmų, įvykusių dėl klaidos, nes apgaulė gali 

apimti organizuotas schemas, skirtas nuslėpti apgaulę, tyčinį operacijų neregistravimą arba 

tyčinį klaidinančios informacijos pateikimą auditoriui;  

 vertiname su auditu susijusią vidaus kontrolę, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis 

aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie 

subjekto vidaus kontrolės efektyvumą. 

                                                 
14 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas,  1994 m. liepos 7 d. Nr. I-533 (su vėlesniais pakeitimais), 16 straipsnio 2 dalies 29 punktas. 
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Mes, be visų kitų dalykų, informuojame už valdymą atsakingus asmenis dėl audito apimties ir atlikimo 

laiko bei reikšmingų audito pastebėjimų, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos 

nustatome audito metu. 

Savivaldybės kontrolierė                     Daiva Čeporiūtė 


