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PAGRINDINĖS SĄVOKOS 

 

Investavimas LR investicijų įstatymo nustatytais būdais atliekami investuotojo 

veiksmai, kuriais jis įgyja nuosavybės teisę arba kreditoriaus 

reikalavimo teisę į investavimo objektą arba teisę šį objektą 

valdyti ir naudoti. 

Sąvoka apibrėžta LR investicijų įstatyme (Žin., 1999, Nr. 66-

2127). 

Investicijos Piniginės lėšos ir įstatymais bei kitais teisės aktais nustatyta 

tvarka įvertintas materialusis, nematerialusis ir finansinis turtas, 

kuris investuojamas siekiant iš investavimo objekto gauti pelno 

(pajamų), socialinį rezultatą (švietimo, kultūros, mokslo, 

sveikatos ir socialinės apsaugos bei kitose panašiose srityse) arba 

užtikrinti valstybės funkcijų įgyvendinimą. 

Koncesija Vadovaujantis koncesijos sutartimi ir joje nustatytomis 

sąlygomis suteikiančiosios institucijos koncesininkui pagal šį LR 

koncesijų įstatymą suteikiamas leidimas vykdyti ūkinę 

komercinę veiklą, susijusią su infrastruktūros objektų 

projektavimu, statyba, plėtra, atnaujinimu, pakeitimu, remontu, 

valdymu, naudojimu ir (ar) priežiūra, teikti viešąsias paslaugas, 

valdyti ir (ar) naudoti valstybės, savivaldybės turtą (tarp jų 

eksploatuoti gamtos išteklius), kai koncesininkas pagal 

koncesijos sutartį prisiima visą ar didžiąją dalį su tokia veikla 

susijusios rizikos bei atitinkamas teises ir pareigas, o 

koncesininko atlyginimą už tokią veiklą sudaro tik teisės 

užsiimti atitinkama veikla suteikimas ir pajamos iš tokios veiklos 

ar tokios teisės suteikimas ir pajamos iš tokios veiklos kartu su 

atlyginimu, mokamu koncesininkui suteikiančiosios institucijos, 

atsižvelgiant į jos prisiimtą riziką. 

Sąvoka apibrėžta LR koncesijų įstatyme (Žin., 1996, Nr. 92-

2141; 2003, Nr. 70-3163). 
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Privatus subjektas Ūkio subjektas, kurio tikslas – tenkinti privačius interesus. 

Projektas „Klaipėdos daugiafunkcis sveikatingumo centras“ 

Savivaldybė Klaipėdos miesto savivaldybė 

Investicijų projektas „Klaipėdos daugiafunkcinis sveikatingumo centras“ investicinis 

projektas 

Taisyklės Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir 

įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr.1480 (Žin., 

2009.11.19, Nr.: 137, 5998). 

Valdžios ir privataus 

subjektų partnerystė 

Viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdas, kai privatus 

subjektas valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartyje 

nustatytomis sąlygomis investuoja į valdžios subjekto 

funkcijoms priskirtas veiklos sritis ir šiai veiklai vykdyti 

reikalingą valstybės arba savivaldybės turtą ir vykdo tose srityse 

LR investicijų įstatyme nustatytą veiklą, už kurią privačiam 

subjektui atlyginimą moka valdžios subjektas. 

Sąvoka apibrėžta LR investicijų įstatyme (Žin., 1999, Nr. 66-

2127) 

Valdžios subjektas 

(projekto savininkas) 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija. 

Viešasis pirkimas Perkančiosios organizacijos atliekamas ir LR viešųjų pirkimų 

įstatymu reglamentuojamas prekių, paslaugų ar darbų pirkimas, 

kurio tikslas – sudaryti viešojo pirkimo–pardavimo sutartį. 

Sąvoka apibrėžta LR viešųjų pirkimų įstatyme (Žin. 1996, Nr. 

84-2000). 

Viešasis sektorius Apibendrintas nacionalinio, regioninio ar savivaldybės lygmens 

valdžios institucijų pavadinimas. Naudotinas apibūdinti visus 

juridinius subjektus, kurių veiklos tikslas – viešųjų interesų 

tenkinimas. 

Viešojo ir privataus 

sektorių partnerystė 

Valstybės arba savivaldybės institucijos ir privataus subjekto 

įstatymuose nustatyti bendradarbiavimo būdai, kuriais valstybės 
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arba savivaldybės institucija perduoda jos funkcijoms priskirtą 

veiklą privačiam subjektui, o privatus subjektas investuoja į šią 

veiklą ir jai vykdyti reikalingą turtą, už tai gaudamas įstatymų 

nustatytą atlyginimą.  

Sąvoka apibrėžta LR investicijų įstatyme (Žin., 1999, Nr. 66-

2127). 

Grynoji dabartine 

vertė 

Finansinė grynoji dabartinė vertė. Apskaičiuojama sudedant 

diskontuotus finansinius grynuosius pinigų srautus per projekto 

ataskaitinį laikotarpį. Ji parodo projekto finansinę naudą, 

skaičiuojant šios dienos pinigų verte. 

 

PAGRINDINĖS SANTRUMPOS 

 

ES – Europos Sąjunga. 

CK – Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. 

LR – Lietuvos Respublika. 

VPĮ – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas. 

VPSP – viešojo ir privataus sektorių partnerystė. 

VžPP – valdžios ir privataus subjektų partnerystė. 
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AUTORINĖS TEISĖS IR ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS 

 

© Visos teisės saugomos –2016 m. Informacijos, pateikiamos šioje studijoje panaudojimas, yra 

leidžiamas su nuoroda į šaltinį.  

 

Šį dokumentą rengusių ekspertų komanda rėmėsi jiems pateikta informacija (atnaujinta baseino paklausa 

mokinių mokymui plaukti, sporto mokykloms, sporto klubams bei sveikatinimo ir kitoms organizacijoms) 

ir dokumentais (parengtu investiciniu projektu „Klaipėdos daugiafunkcinis sveikatingumo centras“), 

tarpinių rezultatų derinimo metu pasitvirtinta projekto apimti. Atsiradus papildomai informacijai ar 

pokyčiams, nulemtiems pateiktos informacijos ar dokumentų netikslumų ar pasikeitusių poreikių, šioje 

studijoje pateikiamų išvadų ir rekomendacijų pakeitimas, atnaujinimas yra už studijos rengėjams 

numatytos techninės užduoties ribų.  
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1.1.1. ĮVADAS 

 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybė) ketina įgyvendinti projektą 

„Klaipėdos daugiafunkcio sveikatingumo centro statyba“.  

 

Projektą planuojama įgyvendinti pagal 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 7 

prioriteto “Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ priemonės Nr. 07.1.1-

CPVA-V-906 “Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo programų tikslinėse 

teritorijose“, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 11 d. 

įsakymu Nr. 1V-991 “Dėl 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto 

“Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-V-906 

priemonės “Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo programų tikslinėse 

teritorijose projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, 9.1. veiklą „Viešųjų 

daugiafunkcinių traukos centrų, skirtų neformaliam švietimui, sveikai gyvensenai ir laisvalaikiui, 

sukūrimas, formuojant naujus miesto traukos centrus“. 

 

Pastačius Daugiafunkcinį sveikatingumo centrą, objekto valdymui planuojama parinkti 

operatorių viešojo ir privataus sektorių partnerystės pagrindu. Operatorius savo lėšomis turės 

atlikti papildomas investicijas į įrangą bei patalpų įrengimą. 

 

Ši studija parengta Savivaldybės užsakymu siekiant parinkti optimaliausią Daugiafunkcinio 

sveikatingumo centro valdymo modelį su privačiu subjektu viešojo ir privataus sektoriaus 

partnerystės pagrindu.  

 

Parengtame Investicijų projekte buvo identifikuota pagrindinė Projektu sprendžiama problema – 

nepatenkinti Klaipėdos miesto gyventojų neformaliojo švietimo poreikiai bei baseinų, vandens ir 

sveikatinimo paslaugų trūkumas. 

 

Dabartinė infrastruktūra riboja miesto gyventojų ir svečių galimybes plaukti, nardyti, mokytis 

plaukti ar tiesiog palaikyti fizinį aktyvumą bei užsiimti neformalia švietimo veikla, trūksta 

socialinės infrastruktūros, kuri sudarytų sąlygas Klaipėdos miesto gyventojų sveikai gyvensenai 

ir laisvalaikiui.  

 

Projekto įgyvendinimas leistų padidinti baseiną lankančių gyventojų skaičių, suteiktų sąlygas 

jiems būti fiziškai aktyviais, išplėstų vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo veiklų pasiūlą ir 

galimai sumažintų sveikatos priežiūros išlaidas ir socialinę atskirtį. Būtų sudarytos sąlygos 

Klaipėdos miesto gyventojų sveikai gyvensenai ir laisvalaikiui, vaikai ir suaugę galėtų mokytis 

plaukti ir nardyti. Projekto įgyvendinimas padėtų siekti miesto ir regiono strateginių tikslų, 
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apimančių sąlygų miesto gyventojų visapusiško mokymo proceso vystymui, neformaliojo 

švietimo bei užklasinės veiklos plėtrai, sveikai gyvensenai ir fiziniam aktyvumui sudarymą, 

viešųjų paslaugų kokybės gerinimą ir jų prieinamumo visuomenei didinimą. 80 procentų baseino 

veiklos organizavimo laiko būtų skiriama mokomajai ir ugdomajai bei sveikatinimo ir 

laisvalaikio veikloms, likęs laikas – sportui. 

 



 

1.1.2. SANTRAUKA 

 

Ši studija pateikia siūlomą optimaliausią bendradarbiavimo su privačiu subjektu teisinį modelį, 

įvertina Projekto finansinį atsipirkimą bei patrauklumą būsimam operatoriui bei pateikia 

optimaliausią veiksmų planą pasirinktam bendradarbiavimo modeliui. 

 

Vertinant Daugiafunkcinio sveikatingumo centro valdymo modelį su privačiu subjektu labai 

svarbu įvertinti viešųjų paslaugų poreikį bei objekto lankytojų grupes ir jų poreikius. 

 

Savivaldybės tikslai ir interesai: 

 užtikrinti moksleivių mokymą plaukti; 

 užtikrinti sportinio ugdymo galimybes bei siekti sportinių rezultatų; 

 užtikrinti įvairių amžiaus grupių sveikatinimo užsiėmimų programų įgyvendinimą; 

 užtikrinti miesto gyventojų aktyvaus laisvalaikio galimybes. 

 

Esminiai aspektai, būtini sėkmingam Projekto įgyvendinimui: 

 miesto poreikiai (viešųjų paslaugų poreikis); 

 objekto lankytojų grupės ir jų poreikiai; 

 efektyvus baseino užimtumas; 

 būtinosios operatoriaus investicijos; 

 prisiimamos operatoriaus rizikos. 

 

Rengiant galimybių studiją buvo atlikti šie pagrindiniai darbai: 

 surinkta informacija iš Savivaldybės siekiant įvertinti esamą Gintaro baseino užimtumą 

bei naujai pastatyto daugiafunkcio sveikatingumo centro galimą paklausą (mokinių 

mokymo plaukti, sporto mokyklų, sporto klubų bei sveikatingumo organizacijų; 

 surinkta informacija apie viešojo subjekto valdomo baseino Lenkijoje pajamas, atliktas 

investicijas, eksploatavimo ir veiklos išlaidas bei veiklos organizavimo gerąją praktiką 

vizito Lenkijoje metu; 

 atliktas rinkos tyrimas siekiant įsivertinti privačių subjektų suinteresuotumą Projektu, 

apimtį bei lūkesčius dėl galimo Projekto termino ir investicijų grąžos; 

 atlikta Daugiafunkcinio sveikatingumo centro valdymo modelio pasirinkimo teisinė 

analizė siekiant parinkti optimaliausią bendradarbiavimo modelį; 

 atliktas finansinis modeliavimas siekiant įvertinti Projekto investicijų atsipirkimą bei 

patrauklumą privačiam operatoriui. Papildomai atliktas Projekto finansinio gyvybingumo 

vertinimas; 



 „Klaipėdos daugiafunkcis sveikatingumo centras“ valdymo modelio parinkimas viešojo ir privataus 

sektorių partnerystės pagrindu 

  Puslapis 11 iš 58 

 

 vertės už pinigus paskaičiavimas viešajam sektoriui jeigu būtų pasirinktas privatus 

operatorius. 

 

Atlikus Projekto valdymo modelio pasirinkimo teisinę analizę, galima padaryti šias išvadas: 

 Projektas atitinka LR koncesijų įstatymo ir Europos Komisijos aiškinamojo komunikato dėl 

koncesijų pagal Europos Bendrijos teisę 2000/C 121/02 nuostatas, nes visas (ar didžiąją dalį) 

pajamų Projektas generuotų iš trečiųjų asmenų. Atsižvelgiant į tai, koncesijos modelis yra 

tinkamas Projektui įgyvendinti; 

 atsižvelgiant į tai, nėra tikslinga ir racionalu projektą įgyvendinti VžPP būdu, nes Projekto 

veiklos apibrėžiamos kaip ekonominės (komercinės ir galinčios generuoti pajamas). 

Atsižvelgiant į tai, VžPP būdas nėra tinkamas projektui įgyvendinti; 

 Turto nuomos modelio įgyvendinimas reikalautų Aprašo pakeitimų, leisiančių ilgesnį 

savivaldybės turto nuomos terminą. Atsižvelgiant į tai, kad Klaipėdos miesto savivaldybė 

siekia surasti patyrusį privatų subjektą teiksiantį dalį paslaugų savivaldybei, t. y. savivaldybė 

siekia derėtis tiek dėl jos perkamų paslaugų įkainių, tiek kontroliuoti paslaugų kokybę / 

prieinamumą ir tęstinumą, tuo tarpu turto nuomos atveju šios kontrolės savivaldybė neturės, 

nes turto nuomos atveju savivaldybė konkurso metu derėtųsi tik dėl nuomos kainos, todėl 

plačiau ši alternatyva nenagrinėtina; 

 įvertinant Projekto tikslus, kuriais kuriama infrastruktūra turi užtikrinti ne tik komercinių 

ekonominių paslaugų teikimą, bet ir neformaliojo ugdymo/sveikatingumo paslaugų teikimą 

lengvatinėmis sąlygomis (įskaitant, bet neapsiribojant socialiai jautrioms visuomenės 

grupėms), savivaldybei nėra tikslinga vykdyti tiesiog turto perdavimo valdymui už 

didžiausią pasiūlytą kainą, nes nemažos dalies paslaugų pirkėja bus ji pati, todėl turi turėti 

teisę derėtis tiek dėl jos perkamų paslaugų įkainių, tiek kontroliuoti perkamų paslaugų 

(objekto valdymo) techninius parametrus, tiek turi turėti galimybę reikalauti tinkamos 

dalyvio (privataus subjekto) patirties srityje ir kompetencijos. Atitinkamai darytina 

išvada, kad koncesijos teisinis modelis yra pranašesnis nei turto nuoma ir 

rekomenduotinas Savivaldybei. 

 

Atlikus Projekto finansinį modeliavimą bei patrauklumo būsimam koncesininkui vertinimą 

galima padaryti šias išvadas: 

 Daugiafunkcinis sveikatingumo centro Projektas būtų patrauklus privačiam operatoriui, 

kadangi Projekto generuojama grynoji dabartinė vertė (GDV) galėtų sudaryti ~ 376 tūkst. 

Eur, o investicijų vidinė grąžos norma (VGN) ~ 28 proc. Keičiant Projekto finansavimo 

struktūra būtų galima dar labiau padidinti investicijų vidinę grąžos normą privačiam 

operatoriui. Atsižvelgiant į Projekto rizikingumą bei investicijų atsipirkimą, tikėtina, kad 

privatus operatorius galėtų dar labiau sumažins paslaugų įkainį Savivaldybei arba mokėtų 

tam tikro dydžio koncesijos mokestį Savivaldybei (jei bus viršyta pageidaujama pelno/ 

pajamų riba); 
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 Projekto finansinio gyvybingumo analizė patvirtino, kad Projekto finansinis 

gyvybingumas būtų priimtinas. Akumuliuoti pinigų srautai tenkantys operatoriui po 

įsipareigojimų bankui aptarnavimo būtų teigiami visą koncesijos sutarties laikotarpį;  

 labai svarbu užtikrinti aiškią Savivaldybės strategija dėl mokinių mokymo plaukti ir 

sportininkų srauto paskirstymo tarp Gintaro baseino ir Daugiafunkcio sveikatingumo 

centro. Jeigu būtų nuspręsta pritraukti privatų operatorių, Savivaldybė turėtų 

nekonkuruoti su Daugiafunkciniu sveikatingumo centru teikdama paslaugas Gintaro 

baseine. Siekiant padidinti Projekto patrauklumą privačiam investuotojui, būtų patrauklu 

perduoti ne tik naujai pastatytą Daugiafunkcinį sveikatingumo centrą, bet ir Gintaro 

baseiną, kadangi būtų užtikrinamas turto kompleksiškumas, eliminuojama konkurencija 

tarp baseinų bei pasiekiamas efektyvesnis turto panaudojimas; 

 atlikus rizikų vertinimą buvo paskaičiuota vertė už pinigus tenkanti viešajam sektoriui 

jeigu būtų perduota sukurta Daugiafunkcinio sveikatingumo centro infrastruktūra 

privačiam operatoriui 10 metų laikotarpiui. Pasirinkus privatų operatorių viešasis 

sektorius gautų ~ 2,9 mln. Eur vertę už pinigus. Didesnė vertė už pinigus pasiekiama dėl 

optimalaus rizikų pasidalinimo bei efektyvesnio turto panaudojimo perdavus sukurtą 

infrastruktūrą privačiam operatoriui. 

 



 

1.1.3. PROJEKTO KONTEKSTAS, IDENTIFIKAVIMAS IR RIBOS  

1.1.3.1. Projekto kontekstas 

Savivaldybė nusprendė statyti naują Daugiafunkcinį sveikatingumo centrą dėl ribotos baseinų 

infrastruktūros, ne visa apimtimi tenkinamų Klaipėdos miesto gyventojų neformaliojo švietimo 

poreikių bei vandens ir sveikatinimo paslaugų trūkumo. Projektas bus didžiąja dalimi 

finansuojamas iš ES struktūrinių fondų lėšų (~71 proc.). Likusi lėšų dalis Projekto įgyvendinimui 

bus skirta iš Savivaldybė bei Lietuvos Respublikos biudžeto. Projekto biudžetas ~ 16 mln. Eur su 

PVM. 

 

Šiuo metu Savivaldybė teikia paraišką VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai dėl Projekto 

finansavimo iš ES struktūrinių fondų lėšų. 

 

Įgyvendinus Projektą bus ieškomas operatorius naujai sukurtos infrastruktūros valdymui. Labai 

svarbu, kad operatorius būtų parinktas skaidriai, viešo konkurso būdu pagal Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą arba Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymą. 

 

1.1.3.2. Projekto tikslinės grupės 

 

Remiantis atliktų Investicijų projektu, buvo identifikuotos šios Projekto tikslinės grupės: 

 Miesto gyventojai ir svečiai, kurie domisi su baseino paslaugomis susijusiomis 

laisvalaikio praleidimo veiklomis, sporto veiklomis ir sveika gyvensena; 

 moksleiviai; 

 neįgalieji; 

 senjorai; 

 nėščiosios moterys ir ikimokyklinukai; 

 sportininkai, plaukimo klubų nariai. 

 

1.1.3.3. Problemos, kurioms spręsti siūlomas projektas 

 

Investicijų projekte buvo identifikuota pagrindinė Projektu sprendžiama problema – 

nepatenkinti Klaipėdos miesto gyventojų neformaliojo švietimo poreikiai bei baseinų, 

vandens ir sveikatinimo paslaugų trūkumas. 
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Dabartinė infrastruktūra riboja miesto gyventojų ir svečių galimybes plaukti, nardyti, mokytis 

plaukti ar tiesiog palaikyti fizinį aktyvumą bei užsiimti neformalia švietimo veikla, trūksta 

socialinės infrastruktūros, kuri sudarytų sąlygas Klaipėdos miesto gyventojų sveikai gyvensenai 

ir laisvalaikiui.  

 

Klaipėdos mieste iš viso yra 3 veikiantys baseinai (iki 25 m ilgio). Klaipėdos m. gyventojai, 

kurie naudojasi baseinų paslaugomis, juose ieško ne tik laisvalaikio praleidimo ir 

atsipalaidavimo, bet ir sveikatinimo ir neformalaus švietimo galimybių̨. Tik viename iš trijų 

mieste veikiančių baseinų (priklausančiame savivaldybei) vykdomas sportinis-mokomasis 

procesas. 2011 m. atlikta „Gintaro“ sporto centro baseino (toliau – Gintaro baseinas) renovacija. 

Investuota 1,2 mln. eurų. Pats baseinas nepadidėjo, liko kaip ir buvęs – 25 metrų ilgio, penki 

takeliai, tačiau žymiai pagerinta baseino aplinka ir kokybė. Kitas viešojo kapitalo baseinas 

savivaldybėje dėl kritinės būklės ir neefektyvumo yra nebeeksploatuojamas. 

 

Mieste nėra nei vieno ilgesnio nei 25 m baseino. Klaipėda neturi modernios plaukimo sporto 

bazės, nors tokių bazių̨ kūrimas yra investicija į visuomenės neformalųjį̨ švietimą. Tiek vaikams, 

tiek suaugusiems skirtų būrelių ir užsiėmimų paklausa yra nepatenkinama ir gali būti 

identifikuojamas ryškus poreikis baseinų infrastruktūrai, pritaikytai mokytis plaukti ir nardyti.  

Tik vienas iš 3 Klaipėdoje veikiančių baseinų yra pritaikytas neįgaliesiems. Baseinas 

neįgaliesiems (su judėjimo ir/ar regėjimo negalia) – puiki sveikatos stiprinimo ir palaikymo 

priemonė bei būdas praleisti laisvalaikį.  

 

Projekto įgyvendinimas leistų padidinti baseiną lankančių gyventojų skaičių, suteiktų sąlygas 

jiems būti fiziškai aktyviais, išplėstų vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo veiklų pasiūlą ir 

galimai sumažintų sveikatos priežiūros išlaidas ir socialinę atskirtį. Būtų sudarytos sąlygos 

Klaipėdos miesto gyventojų sveikai gyvensenai ir laisvalaikiui, vaikai ir suaugę galėtų mokytis 

plaukti ir nardyti. Projekto įgyvendinimas padėtų siekti miesto ir regiono strateginių tikslų, 

apimančių sąlygų miesto gyventojų visapusiško mokymo proceso vystymui, neformaliojo 

švietimo bei užklasinės veiklos plėtrai, sveikai gyvensenai ir fiziniam aktyvumui sudarymą, 

viešųjų paslaugų kokybės gerinimą ir jų prieinamumo visuomenei didinimą. 80 procentų baseino 

veiklos organizavimo laiko būtų skiriama mokomajai ir ugdomajai bei sveikatinimo ir 

laisvalaikio veikloms, likęs laikas – sportui. 

 

Verta pabrėžti, kad Gintaro baseino infrastruktūra yra pagrinde užimta vykdant 

Klaipėdos miesto antrųjų klasių mokinių apmokymo plaukti programą bei sportininkų 

treniruotėms (nepatenkinama visa esama paklausa dėl ribotos infrastruktūros). Miesto 

gyventojams, kurie lanko baseiną sveikatinimo, sveikos gyvensenos ar laisvalaikio tikslais, 

baseino infrastruktūra yra prieinama tik nuo 7 iki 8 val. bei šeštadieniais ir sekmadieniais 

nuo 18 iki 21 val. Gintaro baseinas pagrinde tenkina moksleivių ugdymo poreikius, tačiau 

miestiečių poreikiai dėl ribotos baseino infrastruktūros nėra visa apimtimi užtikrinami. 
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Naujai statomas Daugiafunkcinis sveikatingumo centras turės užtikrinti ne tik moksleivių 

ugdymo poreikius, bet ir miestiečių poreikius. 

1.1.4. TEISINIO MODELIO IDENTIFIKAVIMAS  

 

1.1.4.1. Projekto valdymo modelio parinkimo teisinė analizė 

 

Projektu keliamus tikslus galima įgyvendinti keliais galimais alternatyviais teisiniais modeliais, 

plačiau analizuojamais žemiau šiame skyriuje. Apibendrintai galima teigti, kad Projektui siekiant 

pritraukti privatų kapitalą galima jį vykdyti (a) viešosios ir privačios partnerystės (toliau – 

VPSP) vienu iš modelių arba (b) turto nuomos modeliu, suteikiant nustatytą laiką privačiam 

subjektui Daugiafunkcinį sveikatingumo centrą valdyti, naudoti nuomos pagrindais už tai 

gaunant nuomos mokestį. 

 

 

1 paveikslas. Alternatyvūs privataus investuotojo pritraukimo modeliai.  

 

Toliau šiame skyriuje detalizuojami galimi alternatyvūs teisiniai modeliai ir pateikiamos 

rekomendacijos dėl jų tinkamumo Projektui.  

Viešojo ir privataus sektorių partnerystė 

Viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimas, pasireiškiantis VPSP būdais, yra vis dažniau 

pasirenkama infrastruktūros vystymo ar viešųjų paslaugų teikimo forma. Viešojo ir privačiojo 
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sektoriaus partnerystė pastaraisiais metais pradėta taikyti daugelyje sričių. Toks dažniausiai 

ilgalaikis bendradarbiavimas išsiskiria privačiajam partneriui, dalyvaujančiam  įvairiais projektų 

etapais (projektavimas, darbų vykdymas ir eksploatavimas), prisiimančiam paprastai 

valstybiniam sektoriui tenkančią riziką ir dažnai iš dalies finansuojančiam projektą, suteikiamu 

vaidmeniu1. 

Viešojo ir privataus sektorių partnerystė plačiau apibrėžiama kaip bet koks viešojo ir privataus 

sektoriaus bendradarbiavimas vystant viešosios infrastruktūros objektus ir/ar teikiant viešąsias 

paslaugas. Siaurąja prasme, VPSP apibrėžiama kaip viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė, 

kuria siekiama finansuoti, suprojektuoti, pastatyti, valdyti ir prižiūrėti viešosios infrastruktūros 

objektus ir/ar teikti su tokiais objektais susijusias paslaugas, kurios tradiciškai buvo teikiamos 

viešojo sektoriaus subjektų2. 

LR investicijų įstatymas apibrėžia, kad VPSP yra valstybės arba savivaldybės institucijos ir 

privataus subjekto įstatymuose nustatyti bendradarbiavimo būdai, kuriais valstybės arba 

savivaldybės institucija perduoda jos funkcijoms priskirtą veiklą privačiam subjektui, o privatus 

subjektas investuoja į šią veiklą ir jai vykdyti reikalingą turtą, už tai gaudamas įstatymų nustatytą 

atlyginimą. Įstatymas numato, kad viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdus nustato LR 

investicijų įstatymas, LR koncesijų įstatymas ir kiti įstatymai3. 

Taigi, aiškinant minėtą įstatymą tiesiogiai (pažodžiui), šiuo metu Lietuvos teisės aktai numato du 

galimus pagrindinius VPSP modelius: vienas jų numatytas LR koncesijų įstatyme  – koncesija, 

kitas - pačiame LR investicijų įstatyme – tai valdžios ir privataus subjekto partnerystė (toliau – 

VžPP). Šie būdai plačiau nagrinėjami žemiau. 

 

                                                           
1 Europos Komisijos aiškinamojo komunikato dėl koncesijų pagal Europos Bendrijos teisę 2000/C 121/02. 
2Graeme A. Hodge, Carsten Greve, The Challenge of Public-Private Partnerships – learning from international experience, 

Edward Elgar Publishing, Inc., 2007. 
3 LR investicijų įstatymo 2 str. 15 d.  
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2 paveikslas. Alternatyvūs VPSP modeliai.  

 

Koncesija 

# Teisinio reglamentavimo ypatumai 

Koncesija (pagal LR koncesijų įstatymą) – kai viešojo sektoriaus subjektas suteikia privataus 

sektoriaus subjektui (koncesininkui) leidimą vykdyti ūkinę komercinę veiklą, susijusią su 

infrastruktūros objektų projektavimu, statyba, plėtra, atnaujinimu, pakeitimu, remontu, valdymu, 

naudojimu ir (ar) priežiūra, teikti viešąsias paslaugas, valdyti ir (ar) naudoti valstybės, 

savivaldybės turtą (tarp jų eksploatuoti gamtos išteklius), o koncesininkas pagal koncesijos 

sutartį prisiima visą ar didžiąją dalį su tokia veikla susijusios rizikos bei atitinkamas teises ir 

pareigas, ir jo atlyginimą už šią veiklą sudaro tik teisės užsiimti atitinkama veikla suteikimas ir 

pajamos iš tokios veiklos ar tokios teisės suteikimas ir pajamos iš tokios veiklos kartu su 

atlyginimu, mokamu koncesininkui suteikiančiosios institucijos, atsižvelgiant į jos prisiimtą 

riziką. 

 

Šio modelio teisinius pagrindus nustato LR investicijų įstatymas, priskiriantis koncesiją viešojo 

ir privataus sektorių partnerystės būdams. LR koncesijų įstatymas įtvirtina koncesijos sampratą, 

koncesijos sutarties dalyką, koncesininkų atrankos ir koncesijų suteikimo tvarką, suteikiančiųjų 

institucijų bei koncesininkų įgaliojimus, teises ir pareigas, koncesijos sutarčių turinį, taip pat 

nustato su tuo susijusius santykius. 
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Pagal LR koncesijų įstatymą, koncesija apibrėžiama kaip suteikiančiosios institucijos 

koncesininkui suteikiamas leidimas: 

1. vykdyti ūkinę komercinę veiklą, susijusią su infrastruktūros objektų projektavimu, 

statyba, plėtra, atnaujinimu, pakeitimu, remontu, valdymu, naudojimu ir (ar) priežiūra; 

2. teikti viešąsias paslaugas4. 

3. valdyti ir (ar) naudoti valstybės, savivaldybės turtą (tarp jų eksploatuoti gamtos išteklius), 

kai koncesininkas pagal koncesijos sutartį prisiima visą ar didžiąją dalį su tokia veikla 

susijusios rizikos bei atitinkamas teises ir pareigas.  

 

Veikla ir funkcijos (arba koncesijos sutarties dalykas), dėl kurių gali būti sudaromos koncesijos 

sutartys, yra nurodomos LR koncesijų įstatymo 3 straipsnio 2 ir 3 dalyse. Vadovaujantis minėto 

straipsnio 2 dalimi, koncesininkui suteikiamas leidimas vykdyti ūkinę komercinę veiklą, 

susijusią su infrastruktūros objektų projektavimu, statyba, plėtra, atnaujinimu, pakeitimu, 

remontu, valdymu, naudojimu ir (ar) priežiūra, arba teikti viešąsias paslaugas kultūros, sporto, 

laisvalaikio leidimo objektų, įrenginių ir kitos infrastruktūros srityje. Taigi, Projekto 

objektas atitinka LR koncesijų įstatymo nustatytus reikalavimus koncesijos sutarties dalykui. 

 

Vadovaujantis LR koncesijų įstatymu, koncesininko atlyginimą už vykdomą veiklą gali sudaryti 

tik: 

 teisės užsiimti atitinkama veikla suteikimas ir pajamos iš tokios veiklos arba 

 tokios teisės suteikimas ir pajamos iš tokios veiklos kartu su atlyginimu, mokamu 

koncesininkui suteikiančiosios institucijos, atsižvelgiant į jos prisiimtą riziką.5 

 

Atsižvelgiant į koncesijos, kaip VPSP būdo, požymius, šio Projekto atveju Savivaldybė, 

konkurso būdu atrinkusi privatų subjektą, sudarytų su juo koncesijos sutartį, pagal kurią 

koncesininkas įrengtų trūkstamą infrastruktūrą (įsigytų reikiamą įrangą) Daugiafunkciniame 

sveikatingumo centre bei teiktų valdymo paslaugas koncesijos sutarties galiojimo laikotarpiu.  

 

Kadangi pagal LR koncesijų įstatymą būtinas koncesininko atlyginimo elementas yra pajamos iš 

jam perduotos veiklos, koncesininkas pajamas iš trečiųjų asmenų (ne iš valdžios subjekto) iš 

tokios veiklos galėtų gauti tuo atveju, jeigu naudojimasis infrastruktūra būtų apmokestintas.  

 

Pažymėtina, kad pagal Europos Komisijos aiškinamąjį komunikatą dėl koncesijų pagal Europos 

Bendrijos teisę 2000/C 121/02, koncesijos apibrėžimas leidžia valstybei sumokėti atlygį už 

atliktą darbą tuo atveju, jei tai nepanaikina reikšmingo rizikos elemento, neatskiriamo nuo 

                                                           
4 LR viešojo administravimo įstatymas numato, kad viešoji paslauga – tai valstybės ar savivaldybių kontroliuojamų juridinių 

asmenų veikla teikiant asmenims socialines, švietimo, mokslo, kultūros, sporto ir kitas įstatymų numatytas paslaugas. Įstatymų 

nustatytais atvejais ir tvarka viešąsias paslaugas gali teikti ir kiti asmenys. 
5 LR koncesijų įstatymo 2 str. 1 d.  
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eksploatavimo6. Atsižvelgiant į tai, laikytina, kad koncesijos atveju negalimi suteikiančiosios 

institucijos mokėjimai, kurie būtų didesni už mokėjimus, gaunamus iš trečiųjų šalių (galutinių 

paslaugos vartotojų). Esant didesniems mokėjimams iš viešojo sektoriaus, kurie kompensuotų 

pagrindines koncesininko rizikas, tai reikštų, kad pagrindines rizikas pasilieka suteikiančioji 

institucija (Savivaldybė).  

Tokiu būdu laikytina, kad koncesijos atveju pagrindinė investicijų grąža turėtų būti ne iš 

suteikiančiosios institucijos, bet iš trečiųjų asmenų. Atitinkamai didžioji dalis koncesijos būdu 

vykdomo Projekto pajamų turi būti generuojama iš trečiųjų šalių (ne viešojo sektoriaus 

subjekto) mokėjimų, todėl Savivaldybės mokėjimai galėtų sudaryti tik mažesnę gautinų pajamų 

dalį.  

Įvertinus įstatyminius reikalavimus, keliamus siekiant Projektą įgyvendinti koncesijos būdu, ir 

Projekto įgyvendinimo sąlygas, manytina, kad Savivaldybė galėtų suteikti koncesiją privačiam 

asmeniui suteikiant teisę įrengti naują trūkstamą infrastruktūrą (įsigytų reikiamą įrangą) 

Daugiafunkciniame sveikatingumo centre ir perduoti teisę infrastruktūrą valdyti bei eksploatuoti 

bei gauti su jos valdymu susijusias pajamas už paslaugas. 

 

 

3 paveikslas. Koncesijos teisinis modelis. 

 

# Praktiniai modelio taikymo pavyzdžiai 

                                                           
6  Europos Komisijos aiškinamojo komunikato dėl koncesijų pagal Europos Bendrijos teisę 2000/C 121/02 2.1.2. punktas. 
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 Koncesijos modeliu Kauno miesto savivaldybė yra perdavusi valdyti privačiam subjektui 

„Girstučio“ baseino valdymą; 

Su viešojo koncesijos konkurso laimėtoju – bendrovių „Sporto infrastruktūra“ ir 

Klaipėdos arena konsorciumu – sutarta dėl 10 metų koncesijos termino su galimybe 

vėliau sutartį pratęsti. Koncesininkas per trejus metus į pramoginę dalį įsipareigojo 

investuoti 289,6 tūkst. eurų, iš jų ne mažiau kaip 30 proc. bus investuota pirmais, 40 proc. 

– antrais metais. Nuo ketvirtų metų koncesininkas mokės 20 tūkst. eurų metinį mokestį. 

Be to, savivaldybė sutiko koncesininkui išnuomoti sportinę komplekso dalį. 

 Koncesijos modeliu yra vystomas Santariškių medicinos įstaigų miestelio automobilių 

stovėjimo infrastruktūros sukūrimo projektas. 

# Modelio pranašumai / trūkumai 

 

Koncesijos modelio pagrindiniai pranašumai Koncesijos modelio pagrindiniai trūkumai 

 koncesijos sutartimi sukuriami 

ilgalaikiai <25 metų partnerystės 

santykiai; 

 koncesijos sutartimi privatus partneris 

didžiąją dalį pajamų gauna iš trečiųjų 

šalių, t.y. paklausos riziką didžiąja 

dalimi prisiimtų privatus partneris; 

 koncesijos sutartimi galima nustatyti 

veiklos rodiklius (angl. key performance 

indicators) veiklos apimčiai, kokybei ir 

pan., t.y. įpareigoti subjektą įveiklinti 

objektą optimaliai, kontroliuoti paslaugų 

kokybę ir objekto funkcionalumą. 

 

 reikalauja papildomo Projekto suderinimo 

su LR finansų ministerija vadovaujantis 

Viešojo ir privataus sektorių partnerystės 

taisyklėmis (toliau – Taisyklės); 

 ilgiau užtrunkančios (lyginant su ne VPSP 

modeliais) privataus subjekto atrankos 

procedūros); 

 reikalauja Savivaldybės aktyvaus 

dalyvavimo kontroliuojant koncesijos 

laikotarpiu perkamų paslaugų 

funkcionalumą ir kokybę. 

 

 

# Modelio tinkamumo projekto įgyvendinimui teisinis vertinimas 

 

Projektas atitinka LR koncesijų įstatymo ir Europos Komisijos aiškinamojo komunikato dėl 

koncesijų pagal Europos Bendrijos teisę 2000/C 121/02 nuostatas, nes visas (ar didžiąją dalį) 

pajamų Projektas generuotų iš trečiųjų asmenų. Atsižvelgiant į tai, koncesijos modelis yra 

tinkamas Projektui įgyvendinti. 
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Valdžios ir privataus subjekto partnerystė 

# Teisinis reglamentavimo ypatumai 

Valdžios ir privataus subjektų partnerystė (toliau – VžPP) - kai privatus subjektas valdžios ir 

privataus subjektų partnerystės sutartyje nustatytomis sąlygomis investuoja į valdžios subjekto 

funkcijoms priskirtas veiklos sritis ir šiai veiklai vykdyti reikalingą valstybės arba savivaldybės 

turtą ir vykdo tose srityse tam tikrą nustatytą veiklą, už kurią privačiam subjektui atlyginimą 

moka valdžios subjektas. 

 

VžPP modelio esmė – reguliarūs valdžios subjekto (kaip „vienintelio kliento“) mokėjimai 

privačiam investuotojui mainais už jo teikiamas paslaugas, atliktas investicijas ir prisiimtą riziką. 

 

VžPP būdas taikomas VPSP įgyvendinti tik tuomet, jeigu jis užtikrina efektyvų valstybės ir 

savivaldybės funkcijų įgyvendinimą, viešąjį interesą ir visuomenės poreikių tenkinimą7. 

 

Tarp valdžios subjekto ir privataus subjekto sudaroma VžPP partnerystės sutartis. Pagal šią 

sutartį esminiai yra keli įsipareigojimai. Valdžios subjektas: 

 suteikia privačiam subjektui teisę vykdyti veiklą, susijusią su infrastruktūros, taip pat 

naujo arba jam perduoto valdyti ir naudoti valstybės ar savivaldybės turto projektavimu, 

statyba, rekonstravimu, remontu, atnaujinimu, valdymu, naudojimu ir priežiūra bei 

viešųjų paslaugų teikimu valdžios subjektui priskirtose srityse suteikia valdyti ir naudoti 

šiai veiklai vykdyti reikalingą valstybės ar savivaldybės turtą ir 

 įsipareigoja mokėti privačiam subjektui atlyginimą už jo vykdomą veiklą, 

 

Privatus subjektas įsipareigoja: 

 vykdyti sutartyje nustatytą veiklą;  

 užtikrinti investicijas, kurių reikia šiai veiklai vykdyti ir jai vykdyti reikalingam turtui 

sukurti arba perduoto valdyti ir naudoti turto būklei pagerinti.  

 

Vadovaujantis LR investicijų įstatymo 152 straipsnio 3 dalimi, pagal valdžios ir privataus 

subjektų partnerystės sutartį privačiam subjektui gali būti suteikta teisė vykdyti veiklą, susijusią 

su infrastruktūros, taip pat naujo arba jam perduoto valdyti ir naudoti valstybės ar savivaldybės 

turto projektavimu, statyba, rekonstravimu, remontu, atnaujinimu, valdymu, naudojimu ir 

priežiūra bei viešųjų paslaugų teikimu šiose srityse: transporto, švietimo, sveikatos ir socialinės 

                                                           
7 LR investicijų įstatymo 152 str. 1 d. 
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apsaugos, kultūros, turizmo, viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos ir kitose įstatymų 

nustatytose valdžios subjekto veiklą ir funkcijas apimančiose srityse. 

VPP sutartis
Privatus

Objektas
Objekto 

lankytojai

Investicijos
Mokėjimai

Pagrindiniai 

mokėjimai

Viešasis

subjektas

Pagrindinės 

investicijos

 

 

4 paveikslas. VžPP teisinis modelis.  

 

# Praktiniai modelio taikymo pavyzdžiai 

 Palangos aplinkkelio VžPP projektas; 

 Vilniaus policijos komisariato ir areštinės VžPP projektas. 

# Modelio tinkamumo projekto įgyvendinimui teisinis vertinimas 

Vis dėlto VžPP yra socialinis VPSP modelis. Socialinis VPSP modelis yra grindžiamas tuo, kad 

teikiamos rinkoje egzistuojančios bendrus ekonominius interesus tenkinančios neekonominės 

paslaugos. Tuo tarpu šio Projekto atveju būtų teikiamos paslaugos, kurių negalima vertinti kaip 

neatlygintinų. VžPP atveju vartotojai jiems teikiamas paslaugas gauna nemokamai8 ir tai yra 

vienas pagrindinių VžPP bruožų, skiriančių jį nuo koncesijos.  

 

                                                           
8 http://www.ppplietuva.lt/images/files/metodikos/07_21_PGS_rengimo_rekomendacijos.pdf 

http://www.ppplietuva.lt/images/files/metodikos/07_21_PGS_rengimo_rekomendacijos.pdf


 „Klaipėdos daugiafunkcis sveikatingumo centras“ valdymo modelio parinkimas viešojo ir privataus 

sektorių partnerystės pagrindu 

  Puslapis 23 iš 58 

 

Manytina, kad neformaliojo ugdymo/sveikatingumo paslaugos, už kurias yra imamas paslaugos 

mokestis yra vertinamos kaip ekonominės paslaugos, kurių didžioji dalis pajamų yra 

generuojamos iš trečiųjų šalių mokėjimų (infrastruktūros naudotojų mokėjimai).  

 

Atsižvelgiant į tai, nėra tikslinga ir racionalu projektą įgyvendinti VžPP būdu, nes Projekto 

veiklos apibrėžiamos kaip ekonominės (komercinės ir galinčios generuoti pajamas). 

Atsižvelgiant į tai, VžPP būdas nėra tinkamas projektui įgyvendinti. 

 

Turto nuoma 

Šiuo modeliu perkamos ne infrastruktūros sukūrimo ir/ar eksploatavimo paslaugos, o tiesiog 

gaunamos pajamos už išnuomotą turtą, kurį privatus subjektas gali valdyti ir naudoti savo 

nuožiūra pagal turto nuosavybės dokumentų ir/ar nuomos konkurso dokumentų leistinus 

apribojimus.  

 

Privatus

Viešasis

subjektas

Objekto

lankytojai

Pagrindiniai 

mokėjimai

Objektas

InvesticijosPagrindinės 

investicijos

Mokėjimai

 

5 paveikslas. Turto nuomos teisinis modelis.  

 

Galima nuomos alternatyva, kurios atveju savivaldybė tiesiog išnuomotų sukurtą infrastruktūrą 

privačiam subjektui.  

Pirmas etapas 

1. Pastatyto statinio nuosavybės registracija Klaipėdos miesto savivaldybei vardu. 
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Antras etapas 

1. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas nuomoti Daugiafunkcinį 

sveikatingumo centrą; 

2. Viešojo nuomos konkurso vykdymas numatant įpareigojamus nuomos tikslinei paskirčiai 

ir konkrečioms investicijoms; 

3. Nuomos sutarties pasirašymas tarp konkurso laimėtojo ir Klaipėdos miesto savivaldybės. 

# Teisinio reglamentavimo ypatumai 

Turto nuomos alternatyva – pastatyto statinio (Daugiafunkcinio sveikatingumo centro) nuoma. 

Tai tradicinis ilgalaikio materialaus turto nuomos modelis. Klaipėdos miesto savivaldybei 

įrengus Daugiafunkcinį sveikatingumo centrą, sukurtas turtas galėtų būti registruojamas, kaip 

Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybė ir nuomojamas Klaipėdos miesto savivaldybės 

materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo, patvirtino Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 

m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T2-401 (aktualios redakcijos), nustatyta tvarka. Žr. paveikslą. 

I etapas II etapas

Objektas

Klaipėdos

savivaldybė Privatus

investuotojas
Statinio

nuoma

Paslaugos

naudotojai

Pajamos

Nuomos 

mokestis
Investicijos?

Statybos

darbai

Klaipėdos

savivaldybė

 

6 paveikslas. Turto nuomos modelio etapiškumas.  

 

 

# Praktiniai modelio taikymo pavyzdžiai 
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 VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinė ligoninės automobilių stovėjimo aikštelės 

nuoma; 

 VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uosto automobilių stovėjimo aikštelių nuoma. 

 

# Modelio pranašumai / trūkumai 

Nuomos modelio pagrindiniai pranašumai Nuomos modelio pagrindiniai trūkumai 

 Savivaldybė yra tinkamas subjektas 

nuomos konkursui vykdyti, t.y. teisinis 

apibrėžtumas ir galimumas vykdyti 

nuomos konkursą be papildomų 

derinimų su kitomis institucijomis; 

 Sąlyginai (lyginant su VPSP) greitos 

privataus subjekto atrankos procedūros, 

leidžiančios pasitikrinti rinką ir privačių 

subjektų susidomėjimą; 

 nereikalauja Savivaldybės aktyvaus 

dalyvavimo nuomos laikotarpiu, nes 

savivaldybė perduodama turtą 

nekontroliuoja paslaugų kokybės ir/ar 

objekto funkcionalumo, tai yra esminis 

modelio skirtumas nuo koncesijos; 

 Savivaldybė turi praktinių taikymo 

pavyzdžių, pvz., vykdytas Lėbartų 

kapinėse valdomo turto dalies nuomos 

konkursas kolumbariumų įrengimui. 

 reikalauja Aprašo pakeitimų nustatant 

ilgesnį galimą savivaldybės turto nuomos 

terminą 15-25 metų; 

 reikalauja Aprašo pakeitimų suteikiant 

galimybę Savivaldybei kompensuoti dalį 

padarytų investicijų nuomos sutarties 

pabaigoje (turto pagerinimų 

kompensavimas), jei pajamos iš trečiųjų 

šalių neatperka padarytų investicijų; 

 pagal esamą Aprašą nuomininkas 

atrenkamas pagal pasiūlytą nuomos kainą, 

t.y. nėra įrankių sukontroliuoti patyrusio 

srityje subjekto atsiradimą (tai galima 

išspręsti pakeitus Aprašą); 

 nuomos sutartimi negalima nustatyti 

veiklos rodiklių (angl. key performance 

indicators) veiklos apimčiai, kokybei ir 

pan., t.y. negalima įpareigoti subjektą 

įveiklinti objektą optimaliai. 

 

# Modelio tinkamumo projekto įgyvendinimui teisinis vertinimas 

Šio modelio įgyvendinimas reikalautų Aprašo pakeitimų, leisiančių ilgesnį savivaldybės turto 

nuomos terminą. 

Atsižvelgiant į tai, kad Klaipėdos miesto savivaldybė siekia surasti patyrusį privatų subjektą 

teiksiantį dalį paslaugų savivaldybei, t.y. savivaldybė siekia derėtis tiek dėl jos perkamų 

paslaugų įkainių, tiek kontroliuoti paslaugų kokybę / prieinamumą ir tęstinumą, tuo tarpu turto 

nuomos atveju šios kontrolės savivaldybė neturės, nes turto nuomos atveju savivaldybė konkurso 

metu derėtųsi tik dėl nuomos kainos, todėl plačiau ši alternatyva nenagrinėtina. 
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1.1.4.2. Pasirinktos alternatyvos teisinių etapų detalizavimas 

 

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, akivaizdu, kad tinkamiausios Projekto įgyvendinimui teisinės 

alternatyvos yra: 

 koncesija; 

 turto nuoma. 

Esminis šių alternatyvų skirtumas toks, kad pirmuoju atveju Savivaldybė ilgalaike sutartimi (iki 

25 m.) perduoda turą viešųjų paslaugų teikimui (gaunant didžiąją dalį pajamų iš trečiųjų šalių), 

kuri sudaro prielaidas Savivaldybei kelti paslaugų teikimo reikalavimus, funkcinius ir techninius 

reikalavimus bei kontroliuoti paslaugų teikimo kokybę, tuo tarpu turto nuomos atveju yra 

tiesiog perduodamas turtas (kurį nuomininkas valdo ir naudoja savo nuožiūra laikantis turto 

nuosavybės dokumentų ir/ar nuomos konkurso sąlygų apribojimų), o ne perkama paslauga. 

Įvertinant Projekto tikslus, kuriais kuriama infrastruktūra turi užtikrinti ne tik komercinių 

ekonominių paslaugų teikimą, bet ir neformaliojo ugdymo/sveikatingumo paslaugų teikimą 

lengvatinėmis sąlygomis (įskaitant, bet neapsiribojant socialiai jautrioms visuomenės grupėms), 

savivaldybei nėra tikslinga vykdyti tiesiog turto perdavimo valdymui už didžiausią pasiūlytą 

kainą, nes nemažos dalies paslaugų pirkėja bus ji pati, todėl turi turėti teisę derėtis tiek dėl jos 

perkamų paslaugų įkainių, tiek kontroliuoti perkamų paslaugų (objekto valdymo) 

techninius parametrus, tiek turi turėti galimybę reikalauti tinkamos dalyvio (privataus 

subjekto) patirties srityje ir kompetencijos. Atitinkamai darytina išvada, kad koncesijos 

teisinis modelis yra pranašesnis9  ir rekomenduotinas Savivaldybei. 

Teisinio įgyvendinimo etapiškumas: 

 

1) Savivaldybė teikia projektą suderinimui CPVA, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1480 patvirtintų Viešojo ir privataus 

sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių  27 p.; 

2) Po gautos nuomonės projektui turi pritarti savivaldybės taryba; 

3) Rengiamos konkurso sąlygos ir teikiamos derinti CPVA bei tvirtinti savivaldybės tarybai, 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 

1480 patvirtintų Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir 

įgyvendinimo taisyklių  29 p.; 

                                                           
9 Pažymėtina, kad vidutinis koncesijos modelio atveju procedūrinių dokumentų parengimo/suderinimų/tvirtinimų 

(vadovaujantis Taisyklėmis) terminas iki konkurso paskelbimo –  6 mėn. 
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4) Savivaldybė skelbia atvirą viešą konkursą pagal LR koncesijų įstatymą privačiam 

subjektui atrinkti; 

5) atviro viešojo konkurso būdu atrinktas privatus subjektas visam Projekto įgyvendinimo 

laikotarpiui turėtų įsteigti atskirą Projekto bendrovę, kurios 100 procentų akcijų 

nuosavybės teise priklausytų privačiam subjektui; 

6) koncesijos sutartis būtų sudaroma su Projekto bendrove (arba konkursą laimėjusiu 

dalyviu), kuri vykdytų Projekto veiklas ir gautų mokėjimus iš trečiųjų asmenų; 

7) Savivaldybė Projekto įgyvendinimo laikotarpiui nuomos, panaudos ir kitokia teise 

perduotų Projekto bendrovei Daugiafunkcinio sveikatingumo centro infrastruktūrą ir teisę 

objekte teikti sąlygose nurodytas paslaugas. 

 

Privataus subjekto atranka vykdoma vadovaujantis Koncesijų įstatymo nustatytomis 

procedūromis. Numatomo vykdyti konkurso sąlygose būtina apibrėžti: 

 pelno/pajamų pasidalinimo galimybę; 

 paslaugų įkainius savivaldybės perkamoms paslaugoms; 

 privalomų atlikti investicijų apimtį ir kokybinius jų reikalavimus; 

 ekonominio naudingumo atrankos kriterijus; 

 

Rekomenduojama konkurso atrankai taikyti kokybinius – ekonominio naudingumo atrankos 

kriterijus taip pat suteikiant privatiems subjektams galimybę siūlyti papildomos su 

Daugiafunkcinio sveikatingumo centro veiklomis susijusias paslaugas, kurios būtų didinančios 

projekto patrauklumą. Konkurso sąlygose turi būti apibrėžiami baziniai infrastruktūros valdymo 

reikalavimai (turi būti veiklos vykdymo specifikacija (angl. output specification). Įvertinus tai, 

kad Projektas yra finansiškai atsiperkantis, vykdant konkursą įmanoma nustatyti projekto 

specialiosios įmonės pelno pasidalinimo su viešuoju sektoriumi normą arba pajamų pasidalinimą 

(ar ribinę pajamų sumą, nuo kurios vykdomas pajamų pasidalinimas); taip pat būtina, kaip vieną 

derybinį pasiūlymų lyginimo aspektą įtraukti savivaldybės perkamų paslaugų dalies įkainius. 

1 lentelė. Projekto pagrindinių veiklų pasidalinimas. 

Veiklos Privatus 

subjektas 

Savivaldybė 

Parengia statinio techninį ir darbo projektus   X 

Finansuoja statybą savo ir/ar ES lėšomis  X 

Atlieka pagrindinės infrastruktūros įrengimo darbus  X 

Atlieka papildomos infrastruktūros įrengimo darbus X  
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Vykdo neformaliojo ugdymo/sveikatingumo ir ūkinę-komercinę 

veiklą – gauna pajamas iš ūkinės veiklos vykdymo ir prisiima 

paklausos riziką 

X  
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1.1.5. FINANSINĖ ANALIZĖ 

 

1.1.5.1. ESAMA SITUACIJA 

 

Klaipėdos mieste iš viso yra 3 veikiantys baseinai ir tik viename iš jų (Gintaro baseinas) 

vykdomas sportinis-mokomasis ugdymas.  

 

Gintaro baseine10: 

 vykdomi užsiėmimai plaukimo ir plaukimo su pelekais sporto šakose norintiems išmokti 

plaukti ir siekiantiems aukšto meistriškumo; 

 sudaromos sąlygos miesto gyventojams ir svečiams užsiimti plaukimo sportu, stiprinti 

sveikatą. 

 

Gintaro baseino tikslas – plaukimo sportu skatinti vaikų ir jaunimo saviraišką, ieškoti talentingų 

sportininkų, sporto bei medicinos specialistų parengtomis ir praktikoje patvirtintomis 

priemonėmis, ruošti juos tinkamai atstovauti miestui šalies, Europos, pasaulio čempionatuose, 

olimpinėse žaidynėse ir kituose tarptautiniuose renginiuose. 

  

Gintaro baseino išlaikymas per metus kainuoja ~ 600 tūkst. Eur. Pagrindinės lėšos baseino 

išlaikymui yra skiriamos iš Savivaldybės biudžeto, kurios bendroje biudžeto struktūroje sudaro ~ 

70 proc. (~400 tūkst. Eur). Pajamos už suteiktas paslaugas Gintaro baseine sudaro tik ~14 proc. 

bendroje baseino biudžeto struktūroje. Gintaro baseinas dėl ribotos infrastruktūros pagrinde yra 

užimtas mokinių mokymu plaukti bei sportininkų užsiėmimais. Laikas komercijai, kas leistų 

uždirbti papildomas pajamas ir sumažinti Savivaldybės finansavimą, yra labai ribotas šiuo metu. 

 

2016 m. planuojamos ~82 tūkst. Eur pajamos iš antrokų apmokymo plaukti. 1 val. antroko 

apmokymas plaukti Savivaldybei kainuoja 6,5 Eur. Reiktų atkreipti dėmesį, kad „Girstučio“ 

baseine, kur operatorius yra privatus subjektas, 1 val. kaina yra ~2 Eur (1 val. baseino takelio 

kaina ~26 Eur).  

 

Gintaro baseiną lanko ~ 600 skirtingo meistriškumo sportininkai. Šiuo metu baseine yra 35 

darbuotojai, iš kurių 15 trenerių. 

 

Įgyvendinus Projektą, bus svarbu paskirstyti būsimus moksleivių (pagal mokymo plaukti 

programą) ir sportininkų srautus tarp Gintaro ir naujai pastatyto Daugiafunkcinio 

sveikatingumo centro. 

                                                           
10 http://www.gintarosc.lt/lt/pagrindine_informacija/pagrindinis/ 
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2 lentelė. Gintaro baseino finansavimo šaltiniai, tūkst. Eur 

Lėšų pavadinimas 2015 m. proc. 2016 m. proc. 

Biudžeto lėšos 410 76,5% 400 64,6% 

Pajamos už suteiktas 

paslaugas 

78 14,6% 78 12,7% 

Pajamos iš įmokų už vaiko 

išlaikymą 

35 6,5% 35 5,6% 

Antrokų apmokymas plaukti 0 0,0% 82 13,3% 

Kiti šaltiniai (parama) 3 0,6% 4 0,6% 

Mokinio krepšelio lėšos 10 1,8% 20 3,2% 

Iš viso, tūkst. Eur 536 100,0% 618 100,0% 

 

 

Mokinių mokymas plaukti bendrojo lavinimo mokyklose 

 

2008 m. spalio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu (Nr. 1094)11 yra patvirtinta 

Vaikų mokymo plaukti bendro lavinimo mokyklose programa, kurios tikslas – sukurti 

veiksmingą vaikų mokymo plaukti sistemą – sudaryti palankią edukacinę ir socialinę aplinką 

ugdyti jiems gyvybiškai svarbius plaukimo įgūdžius, mokyti juos saugiai elgtis prie vandens, 

vandenyje ir teikti pagalbą kitiems. 

 

Šiam tikslui pasiekti numatomi šie uždaviniai: 

 bendromis valstybės, savivaldybių, mokyklų bendruomenių, asociacijų, kitų juridinių 

asmenų pastangomis sudaryti mokiniams galimybę mokytis plaukti; 

 tobulinti vykdant šią programą dalyvaujančių pedagogų ir kitų specialistų kvalifikaciją; 

 rengti saugaus elgesio vandenyje ir mokymo plaukti pamokas (pratybas) mokiniams, kad 

jie būtų saugesni ir sveikesni; 

 skatinti neįgalius mokinius per mokymąsi plaukti integruotis į visuomenę; 

 viešinti šią programą ir atlikti pasiektų rezultatų stebėseną. 

 

Vaikų mokymo plaukti bendrojo lavinimo mokyklose programos paskirtis – suvienyti įvairių 

institucijų potencialą, kuo veiksmingiau naudoti turimą mokymui plaukti reikalingą 

infrastruktūrą ir žmogiškuosius išteklius, kad būtų įgyvendintas pagrindinis šios programos 

tikslas – išmokyti kuo daugiau šalies mokinių plaukti ir saugiai elgtis vandenyje ir prie vandens. 

 

Įvairūs vaikų užimtumo, mokymo plaukti projektai remiami Kūno kultūros ir sporto 

departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – KKSD), Švietimo ir mokslo 

                                                           
11 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D4F1E3F0F5BC/ijCwhHGjuX 
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ministerijos (toliau – ŠMM), Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo, savivaldybių administracijų 

lėšomis. 

 

Plaukimas įtrauktas į Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų kūno kultūros programas, tačiau iš 

esmės plaukimo pamokos bendrojo lavinimo mokyklose nesistemingos arba jų visai nėra.  

 

Pagal Vaikų mokymo plaukti bendrojo lavinimo mokyklose programos priemonių planą yra 

numatytas vienas iš uždavinių – rengti saugaus elgesio vandenyje ir mokymo plaukti pamokas 

(pratybas) mokiniams, kad jie būtų saugesni ir sveikesni. Viena iš priemonių šiam uždaviniui 

pasiekti – organizuoti 18 pamokų Vaikų mokymo plaukti programos įgyvendinimui. Numatyti 

atsakingi vykdytojai – ŠMM ir KKSD. 

 

Lietuvos plaukimo federacijos rekomendacija mokiniui 32 plaukimo pamokas, tačiau ŠMM ir 

KKSD finansuoja tik 18 pamokų. Likusios 14 pamokų turėtų būti finansuojamos iš savivaldybių 

biudžetų arba kitų finansavimo šaltinių. 
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7 paveikslas. Vaikų mokymo plaukti bendrojo lavinimo mokyklose programos įgyvendinimo statistika 

 

3 lentelė. Apmokyti vaikai plaukti bei tam skirtas finansavimas ŠMM ir KKSD 

Bendras finansavimas mokinių mokymui 

plaukti 

2013 2014 2015 2016 planas 

Apmokyti mokiniai plaukti, asm. 2 146 3 211 4 168 7 700 

KKSD  ir ŠMM skirtas finansavimas, Eur 66 613 115 819 172 460   

Vienam mokiniui finansavimai, Eur už val. 1,72 2,00 2,30   
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Paveiksle Nr. 7 ir lentelėje Nr. 3 yra pateikta informacija apie apmokytus mokinius plaukti pagal 

projektą „Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“. Šis projektas finansuojamas KKSD ir 

ŠMM lėšomis, o projektą koordinuoja ir administruoja Lietuvos plaukimo federacija. Per 2015 

m. viso buvo apmokyti 4 168 mokiniai ir tai yra ~ 94 proc. daugiau lyginant su 2013 m. 

Pagrindiniai faktoriai lėmę tokį augimą yra išaugęs finansavimas (finansavimas padidėjo nuo 

~66 tūkst. Eur iki ~172 tūkst. Eur ) bei savivaldybių aktyvumas. 2016 m. planuojama viso 

apmokyti ~ 7 700 mokinių bei numatytas finansavimas sudarys daugiau kaip 300 tūkst. Eur. 

Tikėtina, kad panaši apimtis išsilaikys ir 2017-2018 m. Už vieno mokinio 1 val. mokymą plaukti 

yra skiriamas ~ 2 Eur finansavimas. 

 

Projekte dalyvauja mokiniai iš Marijampolės, Alytaus, Kauno m. ir rajono, Kaišiadorių, 

Kėdainių, Vilniaus, Šilalės, Visagino, Šalčininkų, Šakių, Elektrėnų, Mažeikių, Telšių, Ignalinos, 

Šiaulių, Panevėžio ir Klaipėdos. 

 

Savivaldybės taip pat gali papildomai prisidėti prie mokinių mokymo plaukti programos 

įgyvendinimo. Svarbu paminėti, kad Klaipėdos miesto savivaldybėje nuo 2016 m. rudens 

plaukimo pamokos yra privalomos (įtraukta kūno kultūros pamoka į ugdymo procesą). 

Planuojama apmokyti visus antrų klasių mokinius, t. y. 1 840. Savivaldybė yra numačiusi skirti 

finansavimą ~200 tūkst. EUR (vienam mokiniui ~6 Eur už vieną plaukimo pamoką). Vienam 

mokiniui bus skiriama 18 plaukimo pamokų po 45 min. Nors rekomenduojama 32 pamokos, 

tačiau dėl perpildyto Gintaro baseino nėra galimybės numatyti daugiau mokymosi plaukti 

pamokų. Pastačius naują Daugiafunkcinį sveikatingumo centrą atsiras galimybės padidinti tiek 

mokinių skaičių, tiek vienam mokiniui skiriamų plaukimo pamokų skaičių. 

 

Įvertinus pagal programą „Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“ apmokytų plaukti 

mokinių skaičiaus kitimo dinamiką bei skirtą finansavimą ir Klaipėdos miesto savivaldybės 

papildomas iniciatyvas susijusias su mokinių mokymu plaukti, darytina išvada, kad 

Klaipėdos savivaldybė yra aktyviausia savivaldybė Lietuvoje prisidedant prie Vaikų 

mokymo plaukti bendrojo lavinimo mokyklose programos įgyvendinimo. 

 

 

Įgyvendinus Projektą, bus svarbu paskirstyti būsimus moksleivių (pagal mokymo plaukti 

programą) ir sportininkų srautus tarp Gintaro ir naujai pastatyto Daugiafunkcinio sveikatingumo 

centro. 

 

Projektas „Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“ yra finansuojamas KKSD ir ŠMM lėšomis, 

o projektą koordinuoja ir administruoja Lietuvos plaukimo federacija. Per 2015 m. viso buvo 

apmokyti 4 168 mokiniai ir tai yra ~ 94 proc. daugiau lyginant su 2013 m. Pagrindiniai faktoriai 

lėmę tokį augimą yra išaugęs finansavimas (finansavimas padidėjo nuo ~66 tūkst. Eur iki ~172 

tūkst. Eur ) bei savivaldybių aktyvumas. 2016 m. planuojama viso apmokyti ~ 7 700 mokinių bei 
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numatytas finansavimas sudarys daugiau kaip 300 tūkst. Eur. Tikėtina, kad panaši apimtis 

išsilaikys ir 2017-2018 m. Už vieno mokinio 1 val. mokymą plaukti yra skiriamas ~ 2 Eur 

finansavimas. 

 

Įvertinus pagal programą „Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“ apmokytų plaukti mokinių 

skaičiaus kitimo dinamiką bei skirtą finansavimą ir Klaipėdos miesto savivaldybės papildomas 

iniciatyvas susijusias su mokinių mokymu plaukti, darytina išvada, kad Klaipėdos miesto 

savivaldybė yra aktyviausia savivaldybė Lietuvoje prisidedant prie Vaikų mokymo plaukti 

bendrojo lavinimo mokyklose programos įgyvendinimo. 
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1.1.5.2. KLAIPĖDOS DAUGIAFUNKCINIO SVEIKATINGUMO CENTRO 

PROJEKTO FINANSINIS VERTINIMAS 

 

Finansinio modeliavimo struktūra 

 

Projekto finansinis modeliavimas atliekamas remiantis žemiau pateiktame paveiksle nurodyta 

schema. Pirmiausia įvertinamos ir apibrėžiamos Projekto įgyvendinimui reikalingos investicijos 

ir reinvesticijos (1), kitu žingsniu įvertinami ir apskaičiuojami Projekto sąnaudų ir pajamų srautai 

(2). Turint šias dvi (1 ir 2) duomenų eilutes apskaičiuojamas finansinis Projekto pelningumas (4). 

Kitas žingsnis, atliekant analizę, yra finansavimo šaltinių (3) ir skiriamų finansavimo sumų 

nustatymas. Įvertinus projekto investicijas, sąnaudas, pajamas ir nustačius finansavimo šaltinius 

ir finansavimo sumas, įvertinama, ar užteks finansinių išteklių vykdyti projektą, t. y. ar projektas 

yra gyvybingas (5). Galiausiai, remiantis sąnaudų ir pajamų rezultatais ir finansavimo šaltinių 

duomenimis, įvertinamas finansinis kapitalo (privačių investicijų) naudingumas (investicijų 

vidinė grąžos norma). 

 

Finansiniame modeliavime buvo atlikta baseino užimtumo analizė siekiant įvertinti baseino 1 

val. savikainos pasikeitimą keičiant vidutinį baseino užimtumą.  

 

 
8 paveikslas. Projekto finansinio modeliavimo struktūra 

 

Investicijų vidinė grąžos norma (VGN) – diskonto norma, kuriai esant diskontuotų investicijų 

vertė lygi diskontuotai grynųjų pinigų srautų vertei, t.y. diskonto norma, kurią pritaikius 

investicijų finansinė grynoji dabartinė vertė (GDV) lygi nuliui. Šis rodiklis įvertina privataus 

investuotojo investuotas lėšas bei metinį pinigų srautą iš Daugiafunkcinio sveikatingumo centro 
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(po eksploatacinių ir veiklos išlaidų bei mokėjimų bankui) per visą Projekto ataskaitinį laikotarpį 

ir parodo metinę investicijų grąžos normą investuotojui. 

 

Finansinis gyvybingumas – parodo ar metinis pinigų srautas iš baseino ir kitų komercinių 

paslaugų yra pakankamas eksploatacinių ir veiklos išlaidų bei mokėjimų bankui aptarnavimui. 

Jeigu tam tikrais Projekto metais finansinis gyvybingumas yra nepakankamas, tai Projekto 

vykdytojas turi investuoti papildomas lėšas, kad užtikrinti susidariusį lėšų trūkumą. 

 

Baseino užimtumas – parodo kiek vidutiniškai per 1 val. būna užimtas baseinas lyginant su 

maksimaliai galimu baseino užimtumu. 

 

Projekto biudžetas ir finansavimo šaltiniai 

Remiantis Investicijų projektu ir parengtu techniniu projektu lentelėse 4 ir 5 yra pateiktas 

Projekto biudžetas bei finansavimo šaltinių struktūra.  

 

Atsižvelgiant į tai, kad po atlikto Daugiafunkcinio sveikatingumo centro statybos darbų pirkimo 

konkurso padidėjo statybos darbų kaina nuo ~14,2 mln. Eur iki ~15,8 mln. Eur (~11 proc.), 

pasikeitė Projekto biudžetas ir finansavimo šaltinių struktūra. Bendras Projekto biudžetas, 

įvertinus pasikeitusią Daugiafunkcinio sveikatingumo centro statybos darbų kainą, sudarys ~16,3 

mln. Eur. ES struktūrinių fondų lėšomis bus finansuojama ~ 71 proc. Projekto biudžeto, t. y. 

~11,5 mln. Eur. Dėl išaugusio Projekto biudžeto Savivaldybės dalis finansavimo struktūroje 

padidėjo iki ~23 proc. ir sudarys ~ 3,7 mln. Eur. ~1 mln. Eur bus finansuojama iš Lietuvos 

Respublikos biudžeto lėšų. Detali informacija yra pateikiama lentelėse Nr. 4 ir 5. 

 

4 lentelė. Klaipėdos daugiafunkcio sveikatingumo centro biudžetas 

Klaipėdos Daugiafunkcio sveikatingumo 

centro statybos ir įrengimo išlaidos 

Vertė, Eur su PVM proc. 

Baseino statybos darbai 15 823 003 97,1% 

Baseino įranga 350 000 2,1% 

Techninė priežiūra 65 000 0,4% 

Projekto vykdymo priežiūra 52 856 0,3% 

Viešinimas 2 000 0,0% 

Iš viso 16 292 859 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 



 „Klaipėdos daugiafunkcis sveikatingumo centras“ valdymo modelio parinkimas viešojo ir privataus 

sektorių partnerystės pagrindu 

  Puslapis 36 iš 58 

 

5 lentelė. Projekto finansavimo struktūra 

Finansavimo struktūra Vertė, Eur  proc. 

ES lėšos 11 546 519 70,9% 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 

lėšos 

1 020 399 6,3% 

Savivaldybės biudžeto lėšos 3 725 941 22,9% 

Iš viso 16 292 859 100,0% 

 

ES struktūrinių fondų parama bus skiriama pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos 7 prioriteto “Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje 

skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-V-906 priemonės “Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų 

teritorijų vystymo programų tikslinėse teritorijose”.  

 

Priemonės tikslas – padidinti neformalaus švietimo (mokymo plaukti, nardyti), sveikos 

gyvensenos ir laisvalaikio paslaugų prieinamumą tikslinės teritorijos gyventojams ir sudaryti 

sąlygas gyventojų užimtumui didėti tikslinėje teritorijoje, skatinant vidinę miestų plėtrą, efektyvų 

išteklių panaudojimą. 

 

Papildomos investicijos į Daugiafunkcinį sveikatingumo centrą 

 

Atsižvelgiant į tai, kad planuojamas statyti sveikatinimo centras yra daugiafunkcis, be baseino 

paslaugų vartotojams planuojama siūlyti ir kitas, su aktyvaus laisvalaikio praleidimu, sveika 

mityba ir sportine veikla susisijusias paslaugas. Tokiu principu užtikrinamas veiklos 

kompleksiškumas, diversifikuojama veiklos rizika bei sudaromos palankesnės sąlygos 

daugiafunkciniam sveikatinimo centrui tapti patraukliu traukos centru. Objektas, teikiantis 

kompleksines paslaugas, yra komerciškai patrauklesnis stengiantis pritraukti privatų operatorių. 

Naujame objekte planuojama įrengti SPA sveikatinimo patalpas, kirpyklą, kavinės ir treniruoklių 

patalpas. Patalpose bus privesti visi reikiami inžineriniai tinklai ir komunikacijos pagal 

suprojektuotus lankytojų srautus ir apkrovas. Patalpos bus su pilna apdaila. Visoms šioms 

patalpoms Projekto įgyvendinimo metu nenumatoma įsigyti jokios technologinės įrangos, baldų 

ar inventoriaus – reikiamu turtu turės pasirūpinti pats operatorius, priklausomai nuo jo 

pasirinktos veiklos strategijos. 

 

Investicijų projekte numatytos įrengti papildomų paslaugų patalpos: 

 SPA sveikatingumo patalpos ~350 m2; 

 kirpyklos patalpos ~50 m2; 

 kavinės patalpos 350 m2; 

 treniruoklių patalpos ~300 m2. 
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Papildomos investicijos į Daugiafunkcinį 

sveikatingumo centrą (operatorius atliks)  

Patalpų plotas, m2 Preliminari 

investicijų vertė, Eur  

Investicijos 

Eur/ m2 

SPA sveikatingumo patalpos 350 175 000 500 

Kirpyklos patalpos 50 25 000 500 

Treniruoklių patalpos 300 200 000 667 

Kavinės patalpos 350 140 000 400 

Iš viso 1 050 540 000 514 

 

Papildomos investicijos, kurias turės atlikti operatorius, sudarys ~ 540 tūkst. Eur. Remiantis 

atliktu Investicijų projektu, pagrindinės papildomos investicijos yra numatomos į SPA 

sveikatingumo patalpų, treniruoklių patalpų bei kavinės patalpų įrengimą bei veiklai reikalingos 

įrangos įsigijimą. Svarbu paminėti, kad po ~8 metų reikės atlikti palaikomąsias investicijas į 

patalpas bei įrangą, kurios gali siekti ~60-70 proc. nuo pradinių investicijų vertės. Pažymėtina, 

jog gali atsirasti papildomų turto įveiklinimo investicijų operatoriui, kas galėtų sumažinti 

investicijų atsipirkimo rodiklius bei sumažinti Projekto patrauklumą pritraukiant privatų 

operatorių. Labai svarbu aiškiai išdėstyti reikalavimus investicijoms, kurias turės atlikti 

būsimas operatorius bei apsibrėžti nenumatytų papildomų investicijų kompensavimo 

mechanizmą. 
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Pagrindinės finansinio modeliavimo prielaidos 

Atliekant Projekto finansinį modeliavimą buvo naudotos paveiksle Nr. 9 pateiktos prielaidos. 

 

 
9 paveikslas. Projekto finansinio modeliavimo prielaidos 

 

Eksploatacinės ir veiklos išlaidos buvo nustatytos remiantis Investicijų projektu. 

 

Palaikomosios investicijos – įvertinus būsimojo operatoriaus investicijų pobūdį (patalpų 

įrengimas ir įrangos įsigijimas) buvo padaryta prielaida, kad kas 7 metus bus reikalingos 

palaikomosios investicijos, kurios sudarys ~60 proc. nuo pradinių investicijų. 

 

Investicijų finansavimas. Įvertinus investicijų pobūdį bei turto naudingo tarnavimo laikotarpį, 

buvo padaryta prielaida, kad racionalus paskolos terminas galėtų būti ~ 5 m. Banko paskola būtų 

galima finansuoti ~65 proc. pradinių investicijų. 
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Svertiniai kapitalo kaštai sudarys ~6,41 proc. Reiktų atkreipti dėmesį, kad svertiniai kapitalo 

kaštai didės mažėjant paskolos sumai bendroje finansavimo struktūroje ir tai sąlygos brangesni 

nuosavo kapitalo kaštai lyginant su banko finansavimo kaina. 

 

Indeksacija taikoma tiek pajamoms, tiek išlaidoms ir sudarys ~ 2 proc. 

 

 



Klaipėdos Daugiafunkcinio sveikatingumo centro 1 val. žmogui savikaina 

 

Parengus „Klaipėdos daugiafunkcis sveikatingumo centras“ techninį projektą buvo 

perskaičiuotos eksploatacinės ir veiklos sąnaudos, kurios per metus sudarys ~ 1,113 mln. Eur. 

Eksploatacinės ir veiklos sąnaudos padidėjo ~ 400 tūkst. Eur (lyginant su pradiniais Investicijų 

projekto skaičiavimais). 

 

Skaičiuojant Daugiafunkcio sveikatingumo centro 1 val. žmogui savikainą buvo įvertintos 

eksploatacinės ir veiklos išlaidos, baseino talpumas bei eksploatavimo laikas. 

 

Daugiafunkcis sveikatingumo centras per savaitę bus eksploatuojamas 91 val., vidutinis valandų 

skaičius per dieną ~ 13 val. Darant prielaidą, kad ~1 val. bus skiriama baseino patalpų valymui, 

vidutinis baseino darbo valandų skaičius per dieną sudarys ~12 val. 

 

6 lentelė. Daugiafunkcinio sveikatingumo centro darbo valandos ir eksploatavimo laikas 

Darbo valandos ir eksploatavimo laikas nuo iki skaičius, val. 

pirmadienis 7,00 22,00 15,00 

antradienis 7,00 22,00 15,00 

trečiadienis 7,00 22,00 15,00 

ketvirtadienis 7,00 22,00 15,00 

penktadienis 7,00 22,00 15,00 

šeštadienis 8,00 18,00 10,00 

sekmadienis 9,00 15,00 6,00 

Viso valandų per savaitę     91 

 

Baseino talpumas buvo įvertintas remiantis šiomis prielaidomis: 

 baseino takelio ilgis – 50 m; 

 baseino plotas – 1250 m2; 

 takelių skaičius baseine – 10; 

 vieno takelio talpumas - 12,5 asmenys12; 

 viso baseino talpumas vienu metu – 125 asmenys; 

 darbo dienų skaičius per metus – 335 dienos (vertinta, kad baseinas ~ 1 mėn. per metus 

nedirbs); 

                                                           
12  Remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu „Dėl Lietuvos higienos normos HN 

109:2005 “Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai” patvirtinimo”. 
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 darbo valandų skaičius per metus – 4 020 (335 dienos *12 val.); 

 Baseino talpumas esant 100 proc. užimtumui ~ 502 500 asmenų. 

 

Paveiksle Nr.10 yra pateikta galima Daugiafunkcio sveikatingumo centro 1 val. žmogui 

savikaina esant skirtingam baseino užimtumui. Atlikus vertinimą galima daryti išvadą, kad 

Daugiafunkcio sveikatingumo centro 1 val. žmogui savikaina labai jautri baseino 

užimtumui. Didėjant baseino užimtumui mažėja baseino 1 val. žmogui savikaina. Esant 

baseino užimtumui ~30 proc., galima 1 val. savikaina žmogui ~7,38 Eur. Padidėjus baseino 

užimtumui iki ~70 proc., 1 val. savikaina žmogui sumažėtų iki ~3,16 Eur. Esant maksimaliam 

baseino užimtumui, galima 1 val. savikaina žmogui galėtų sumažėti iki ~2,2 Eur. Labai svarbu 

atkreipti dėmesį, kad skaičiuojant baseino 1 val. žmogui savikainą nebuvo vertintos papildomos 

operatoriaus komercinės pajamos (iš SPA, treniruoklių, kavinės ir kt. paslaugų). 

 

10 paveikslas. Baseino 1 val. savikaina žmogui priklausomai nuo galimo baseino užimtumo 
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Paklausos analizė 

 

Vertinant Daugiafunkcinio sveikatingumo centro galimą užimtumą labai svarbu įvertinti viešųjų 

paslaugų poreikį bei objekto lankytojų grupes ir jų poreikius. 

 

Savivaldybės tikslai ir interesai: 

 užtikrinti moksleivių mokymą plaukti; 

 užtikrinti sportinio ugdymo galimybes bei siekti sportinių rezultatų; 

 užtikrinti įvairių amžiaus grupių sveikatinimo užsiėmimų programų įgyvendinimą; 

 užtikrinti miesto gyventojų aktyvaus laisvalaikio galimybes. 

 

Atliekant Projekto paklausos vertinimą buvo remtasi Investicijų projektu bei Savivaldybės 

atnaujinta baseino paklausa mokinių mokymui plaukti, sporto mokykloms, sporto klubams bei 

sveikatinimo ir kitoms organizacijoms.  

 

Projekto paklausos vertinimas: 

1. Mokinių mokymas plaukti. 

 

Atlikus Klaipėdos miesto gimstamumo rodiklių analizę, verta pabrėžti, jog vid. gimstamumas 

2007-2015 m. laikotarpiu buvo ~ 1827 vaikai. Remiantis Savivaldybės pateikta atnaujinta 

informacija, antrų klasių mokinių skaičius Klaipėdos mieste 2016 m. rugsėjį sudarė ~ 1841. 

Atsižvelgiant į tai, kad Savivaldybė planuoja finansuos tik antrų klasių mokinių mokymą 

plaukti bei įvertinus gimstamumo rodiklių tendencijas Klaipėdos mieste, galima daryti 

išvadą, kad antrų klasių mokinių skaičius išsilaikys ~ 1 850 būsimų 7-8 metų 

perspektyvoje.  

 
11 paveikslas. Klaipėdos miesto ir rajono gimstamumo dinamika 



 „Klaipėdos daugiafunkcis sveikatingumo centras“ valdymo modelio parinkimas viešojo ir privataus 

sektorių partnerystės pagrindu 

  Puslapis 43 iš 58 

 

 

 

 
12 paveikslas. Vidutinis gimstamumas Klaipėdos mieste 2007-2015 m. laikotarpiu bei antrų klasių 

mokinių skaičius 2016 m. rugsėjo mėn. 

 

Jeigu antrų klasių mokiniai būtų mokomi plaukti po 18 val. ir jei visas mokinių srautas būtų 

nukreiptas į naują Daugiafunkcinį sveikatingumo centrą, paklausa per metus sudarytų ~ 33 138 

žmogvalandės. Padidinus mokinių mokymo plaukti valandų skaičių iki 32 per metus, paklausa 

padidėtų iki 58 912 žmogvalandžių per metus. 

 

Laikas mokinių mokymui plaukti baseine galėtų sudaryti ~3-4 val. per dieną (nuo 8 val. iki 

12 val.) ir tai leistų padidinti Daugiafunkcinio sveikatingumo centro užimtumą kai 

komercinių lankytojų paklausa nurodytu laiku nėra didelė. 

 

Savivaldybė mokės būsimam operatoriui lengvatinį įkainį už mokinių mokymo plaukti paslaugų 

teikimą, kuris bus žemesnis nei analogiškų paslaugų kaina rinkoje. Paslaugų įkainis Savivaldybei 

galėtų būti ~ 2 Eur/ val. Įkainis labai priklauso nuo Savivaldybės bendrai išperkamų valandų 

skaičiaus per metus bei būsimo operatoriaus sugebėjimo optimaliai įveiklinti Daugiafunkcinį 

sveikatingumo centrą komercinių pajamų uždirbimui. Vykdant privataus operatoriaus atranką 

rekomenduotume, kad viena iš konkurso sąlygų būtų paslaugos įkainis Savivaldybės perkamoms 

paslaugoms. 
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2. Sporto mokyklos ir sporto klubai 

 

2016 m. III ketv. Savivaldybė atliko paklausos analizę papildomai apklausdama sporto 

mokyklas, sporto klubus, sveikatinimo ir kitas organizacijas siekiant kiek galima tiksliau įvertinti 

būsimą Daugiafunkcinio sveikatingumo centro paklausą. Atsižvelgiant į Savivaldybės atnaujintą 

paklausos analizę, buvo pakoreguotas Investicijų projektas. 

 

7 lentelė. Sporto mokyklų paklausa per metus 

Sporto mokyklų paklausa (neformalus švietimas) Sporto 

mokyklų 

mokinių 

skaičius, asm. 

Žmogvalandės 

per metus 

BĮ Gintaro sporto mokykla 604 204 080 

BĮ Klaipėdos futbolo mokykla 200 43 200 

BĮ Klaipėdos V. Knašiaus krepšinio mokykla 420 15 120 

BĮ Lengvosios atletikos mokykla 160 12 800 

BĮ Viesulo sporto centras 621 49 680 

VšĮ Klaipėdos irklavimo centras 110 4 400 

VšĮ Klaipėdos krašto buriavimo mokykla "Žiemys" 50 2 800 

Viso paklausa iš  sporto mokyklų 2 165 332 080 

 

Paklausa baseino paslaugoms iš sporto mokyklų galėtų sudaryti ~332 080 žmogvalandės per 

metus. Sporto mokyklas lankančių mokinių skaičius ~ 2 165. BĮ „Gintaro sporto mokykla“ 

bendroje sporto mokyklų paklausos struktūroje sudarytų didžiausią dalį, t. y. ~ 60 proc. 

 

Dėl ribotos Gintaro baseino infrastruktūros, paklausa baseino paslaugoms nėra visiškai 

patenkinama šiuo metu. Įvertinus sporto mokyklų paklausą, naujas Daugiafunkcinis 

sveikatingumo centras galėtų aptarnauti ~30-50 proc. planuojamos paklausos. Verta pabrėžti, 

kad sportininkų srautai turės būtų paskirstyti tarp Gintaro baseino ir Daugiafunkcinio 

sveikatingumo centro. 

 

Planuojama, kad sporto mokyklos mokės lengvatinį įkainį, kuris bus žemesnis nei analogiškų 

paslaugų kaina rinkoje. 
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8 lentelė. Sporto klubų paklausa baseino paslaugoms 

Paklausa iš sporto klubų (baseinas) Skaičius Žmogvalandės 

per metus 

Sporto klubai 120 44 800 

Viso paklausa iš sporto klubų 120 44 800 

 

Įvertinta profesionalių sporto klubų paklausa baseino paslaugoms galėtų sudaryti ~44 800 

žmogvalandžių per metus. Investicijų projekte atliktoje rinkos analizėje buvo nustatytas ~ 7,07 

Eur galimas įkainis už baseino paslaugų teikimą Daugiafunkciniame sveikatingumo centre. 

 

 

3. Sveikatingumo organizacijos, neįgalieji ir kitos organizacijos 

 

Atsižvelgus į Savivaldybės atliktą paklausos analizę bei remiantis Investicijų projekto 

skaičiavimais, galima paklausa baseino paslaugoms iš sveikatinimo organizacijų, neįgaliųjų bei 

kitų organizacijų galėtų sudaryti ~ 105 000 žmogvalandės per metus. 

 

9 lentelė. Sveikatinimo organizacijų, neįgaliųjų bei kitų organizacijų paklausa 

Paklausa iš sveikatinimo organizacijų, neįgaliųjų 

ir kitų organizacijų 

Lankytojų 

skaičius, 

asm. 

Valandos per 

metus vienam 

lankytojui 

Žmogvalandės 

Pramoga "Sveikatinimo mėnesiai" 4-8 klasių 

moksleiviai 

1 500 18 27 000 

Pramoga "Sveikatinimo mėnesiai" senjorams 2 000 18 36 000 

Neįgalieji (sporto klubai ir kitos organizacijos) 186 144 26 784 

Kitos organizacijos (moka už paslaugas) 86 64 5 504 

Nardymo centras 15  9 720 

Viso paklausa: 3 787 892 105 008 

 

Preliminari paklausa nardymo šachtai ~ 9 720 žmogvalandės per metus. Verta atkreipti dėmesį, 

kad nebuvo įvertinta galima paklausa šachtai iš Latvijos, kas galėtų dar labiau padidinti paklausą 

būsimoms Daugiafunkcinio sveikatingumo centro paslaugoms. 
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Komercinių paslaugų teikimas 

 

Remiantis Investicijų projektu, planuojamos šios papildomos Daugiafunkcinio sveikatingumo 

centro paslaugos: 

 sporto klubas; 

 SPA; 

 patalpų nuoma (kavinės ir kirpyklos paslaugų teikėjams) 

 

Planuojama, kad ~ 30 proc. sporto klubo ir SPA patalpų pajėgumų bus alokuoti neformaliam 

švietimui (paklausa iš sporto mokyklų, sveikatinimo organizacijų), už kuriuos mokės 

Savivaldybė (tiesiogiai arba netiesiogiai) lengvatiniu tarifu. Numatomas patalpų užimtumas ~ 90 

proc. 

 

Komercinei veiklai sporto klubo ir SPA patalpos bus naudojamos ~70 proc. laiko. Daroma 

prielaida, kad patalpų užimtumas komercinei veiklai sudarys ~ 50 proc. (35 175 val. per metus). 

Sporto klubo abonemento kaina per mėn. sudarys ~ 34 Eur, vienas lankytojas vienu metu praleis 

klube ~2 val. SPA apsilankymo kaina ~ 16 Eur, vienas lankytojas vieno apsilankymo metu 

praleis ~3-4 val.. 

 

Planuojamos papildomos komercinės pajamos iš kavinės ir kirpyklos patalpų nuomos. 

Numatomas išnuomoti kavinės patalpų plotas ~350 m2, 1 m2 nuomos kaina ~6,95 Eur. 

Išnuomojamas kirpyklos patalpų plotas ~50 m2, 1 m2 nuomos kaina ~7,53 Eur. 
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Finansinis modeliavimo rezultatai ir išvados 

 

Atsižvelgiant į visas padarytas prielaidas buvo atliktas finansinis modeliavimas siekiant įvertinti 

Projekto finansinį atsipirkimą bei patrauklumą būsimam operatoriui. 

 

Žemiau 10 lentelėje yra pateiktos Projekto veiklos. Finansinis modeliavimas atliktas 13 metų 

laikotarpiui, iš kurių 3 metai Daugiafunkcinio sveikatingumo centro statybai ir įrengimui bei 10 

metų būsimo operatoriaus veiklai. 

 

                     10 lentelė. Projekto veiklos  

Veikla 
Metai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Statyba                           

Nuolatinė priežiūra                           

Palaikomosios investicijos                           

Operatoriaus veikla                           

 

Skaičiuojant Daugiafunkcinio sveikatingumo centro pajamas buvo padaryta konservatyvesnė 

prielaida dėl būsimo operatoriaus pajamų už neformaliojo švietimo paslaugas (mokėtojas 

Savivaldybė) atsižvelgiant į galimą maksimalų Daugiafunkcinio sveikatingumo centro užimtumą 

bei įvertintos paklausos tikslumą 10 metų perspektyvoje. Operatoriaus pajamos už neformaliojo 

švietimo paslaugas sudarys ~70 proc. palyginus su Investicijų projekte paskaičiuotomis 

pajamomis. 

 

Prognozuojamos Daugiafunkcinio sveikatingumo centro operatoriaus pajamos galėtų sudaryti ~ 

1 299 tūkst. Eur per metus. Pajamos už neformaliojo švietimo paslaugas sudarys ~ 537 tūkst. 

Eur, bendroje pajamų struktūroje ~ 41 proc. Didžiausios planuojamos komercinės pajamos iš 

sporto klubo ir SPA veiklos, kurios galėtų siekti ~577 tūkst. Eur per metus. Detali 

Daugiafunkcinio sveikatingumo centro operatoriaus pajamų struktūra yra pateikta lentelėje Nr. 

11. 

11 lentelė. Prognozuojamos operatoriaus pajamos Daugiafunkciniame sveikatingumo centre per metus 

Daugiafunkcinio sveikatingumo centro pajamų 

struktūra 

Eur per 

metus 

Santykinė dalis, 

proc. 

Savivaldybė mokėjimas už neformalųjį švietimą 

(mokinių mokymas plaukti, sporto mokyklos, 

sveikatinimo organizacijos, neįgalieji ir kt.) 

536 997 41,3% 

Pajamos iš baseino (komercinė veikla) 106 604 8,2% 

Pajamos iš sportininkų (profesionalūs sporto 

klubai) 

45 011 3,5% 

Pajamos iš sporto klubo 433 315 33,4% 
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Daugiafunkcinio sveikatingumo centro pajamų 

struktūra 

Eur per 

metus 

Santykinė dalis, 

proc. 

Pajamos iš SPA erdvės 143 631 11,1% 

Kavinės patalpų nuoma 29 190 2,2% 

Kirpyklos patalpų nuoma 4 518 0,3% 

Iš viso pajamos 1 299 266 100% 

 

Atlikus finansinį modeliavimą buvo paskaičiuotas Projekto investicijų atsipirkimas privačiam 

operatoriui (įvertinus investicijas, eksploatacines ir veiklos išlaidas, banko paskolos aptarnavimo 

išlaidas bei palaikomąsias investicijas). 

 

Daugiafunkcinis sveikatingumo centro Projektas būtų patrauklus privačiam operatoriui, kadangi 

Projekto generuojama grynoji dabartinė vertė (GDV) galėtų sudaryti ~ 376 tūkst. Eur, o 

investicijų vidinė grąžos norma (VGN) ~ 28 proc. Keičiant Projekto finansavimo struktūra būtų 

galima dar labiau padidinti investicijų vidinę grąžos normą privačiam operatoriui. Atsižvelgiant į 

Projekto rizikingumą bei investicijų atsipirkimą, tikėtina, kad privatus operatorius galėtų dar 

labiau sumažins paslaugų įkainį Savivaldybei arba mokėtų tam tikro dydžio koncesijos mokestį 

Savivaldybei (jei bus viršyta pageidaujama pelno/ pajamų riba). 

 

Projekto finansinio gyvybingumo analizė patvirtino, kad Projekto finansinis gyvybingumas būtų 

priimtinas. Akumuliuoti pinigų srautai tenkantys operatoriui po įsipareigojimų bankui 

aptarnavimo būtų teigiami visą koncesijos sutarties laikotarpį.  
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13 paveikslas. Operatoriaus pinigų srautai 

 

Atlikus Projekto alternatyvų finansinį modeliavimą ir finansinio gyvybingumo analizę, galima 

padaryti šias išvadas: 

 Daugiafunkcinis sveikatingumo centro Projektas būtų patrauklus privačiam operatoriui, 

kadangi Projekto generuojama grynoji dabartinė vertė (GDV) galėtų sudaryti ~ 376 tūkst. 

Eur, o investicijų vidinė grąžos norma (VGN) ~ 28 proc. Keičiant Projekto finansavimo 

struktūra būtų galima dar labiau padidinti investicijų vidinę grąžos normą privačiam 

operatoriui. Atsižvelgiant į Projekto rizikingumą bei investicijų atsipirkimą, tikėtina, kad 

privatus operatorius galėtų dar labiau sumažins paslaugų įkainį Savivaldybei arba mokėtų 

tam tikro dydžio koncesijos mokestį Savivaldybei (jei bus viršyta pageidaujama pelno/ 

pajamų riba). 

 Labai svarbu užtikrinti aiškią Savivaldybės strategija dėl mokinių mokymo plaukti ir 

sportininkų srauto paskirstymo tarp Gintaro baseino ir Daugiafunkcio sveikatingumo centro. 

Jeigu būtų nuspręsta pritraukti privatų operatorių, Savivaldybė turėtų nekonkuruoti su 

Daugiafunkciniu sveikatingumo centru teikdama paslaugas Gintaro baseine. Siekiant 

padidinti Projekto patrauklumą privačiam investuotojui, būtų patrauklu perduoti ne tik 

naujai pastatytą Daugiafunkcinį sveikatingumo centrą, bet ir Gintaro baseiną, kadangi būtų 

užtikrinamas turto kompleksiškumas, eliminuojama konkurencija tarp baseinų bei 

pasiekiamas efektyvesnis turto panaudojimas. 

 



 

1.1.6. VERTĖ UŽ PINIGUS VIEŠAJAM SEKTORIUI 

 

Tarptautinė patirtis rodo, kad VPSP gali būti gerokai pranašesnis nei tradicinis būdas, kai 

paslaugas teikia pats viešasis sektorius13. 

 Masto ekonomija. Dažnai viešasis sektorius dėl lėšų trūkumo, viešojo pirkimo 

ypatumų statybos darbus perka dalimis, įrangą atskirai, paslaugas taip pat atskirai. VPSP 

atveju visa tai galima sujungti ir pagreitinti statybą bei sumažinti jos kaštus. Kita vertus, 

vienu metu pradėjus įgyvendinti didelės infrastruktūros plėtros programas galima pristigti 

pajėgumų rinkoje, o tai natūraliai padidins viešųjų paslaugų kainas. 

 Viso ekonominio infrastruktūros tarnavimo laikotarpio kaštų vertinimas. 

Ekonominis infrastruktūros tarnavimo laikotarpis žymi metų skaičių, per kurį naudingiau 

palaikyti infrastruktūros būklę į ją reinvestuojant, nei sukurti infrastruktūrą iš naujo. 

VPSP projektas skatina privatų sektorių optimizuoti viso laikotarpio kaštus, kadangi 

šiuose sandoriuose privatus partneris tampa atsakingas ne tik už kapitalines investicijas, 

bet ir už turto eksploatavimą, jo būklės palaikymą. Pavyzdžiui, galima daugiau investuoti 

į statybą ir vėliau patirti daug mažesnius eksploatavimo kaštus. Tačiau sudarius 

partnerystės sutartį, už objekto funkcionavimą ir teikiamas paslaugas reikės mokėti visą 

sutarties laikotarpį, nors pasikeitus aplinkybėms būtų ekonomiškiau jį parduoti. 

 Privataus sektoriaus indėlis. Privataus sektoriaus dalyvavimas reiškia ne tik 

alternatyvius kapitalo šaltinius ir didesnes galimybes privačiomis lėšomis investuoti į 

infrastruktūrą. Teikdamas viešąją paslaugą privatus partneris pasidalins profesinėmis 

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

 Rezultatų tikrumas ir geresnės veiklos paskatos. Galima tikėtis tikslesnių baigimo 

terminų (privatus partneris motyvuotas kuo greičiau baigti projektą, kad šis nepabrangtų 

ir kad kuo greičiau būtų pradėtas mokėjimas už paslaugas) ir kaštų (dėl sumos ir 

mokėjimo grafiko sutariama iki statybos pradžios – tai neleidžia reikalauti papildomų 

lėšų iš viešojo sektoriaus). Rezultatų ir nustatytų reikalavimų atitikimo rizikos 

perdavimas privačiam sektoriui skatina jį efektyviau valdyti projektą ir organizuoti 

veiklą, kadangi su privačiu partneriu bus galutinai atsiskaityta tik tuo atveju, jei paslauga 

bus pradėta teikti laiku, o jos kokybė atitiks reikalaujamą paslaugos standartą. 

 Geresnis rizikos paskirstymas. Pakeitus atsiskaitymo principą galima įgyvendinti 

daugiau projektų ribotomis viešojo kapitalo investicijų galimybėmis. Antra, galima 

skolintis „už balanso“ – partneriams tinkamai pasidalijus riziką, įsipareigojimai 

privačiam partneriui gali būti neįtraukiami į viešojo sektoriaus balansą, taigi jais 

atitinkamai nedidinama valstybės skola ir biudžeto deficitas. Tačiau tai nereiškia, kad 

                                                           
13 Viešojo ir privataus sektorių partnerystės vadovas. http://www.ppplietuva.lt/wp-
content/uploads/2015/06/Viesojo_ir_privataus_sektoriu_partnerystes_projektu_vadovas.pdf 
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prisiimamų įsipareigojimų dydis neturi būti griežtai kontroliuojamas. Atvirkščiai – 

kadangi partnerystės įsipareigojimai turi būti vykdomi nepriklausomai nuo valstybės 

biudžeto būklės, jų patenkinimo galimybės, viešojo partnerio pajėgumas mokėti nustatytą 

sumą visą partnerystės laikotarpį turi būti itin kruopščiai įvertintas. 

 Papildomų pajamų generavimo galimybė. Privatus partneris gali rasti galimybių 

gauti pajamų iš trečiųjų šalių, taip sumažindamas viešojo sektoriaus išlaidas viešosioms 

paslaugoms. Papildomos pajamos gali būti generuojamos inovatyviai naudojant 

infrastruktūrą arba suteikiant leidimą privačiam partneriui sukurti ir disponuoti 

papildomą turtą, kuris išmitinai teikiant viešąsias paslaugas nėra būtinas. 

 Sustiprintas viešasis valdymas. Perduodamas atsakomybę privačiam sektoriui 

viešasis sektorius veikia kaip reguliuojančioji institucija – užuot organizavęs kasdienę 

veiklą, galima planuoti paslaugas ir stebėti, analizuoti, priimti sprendimus dėl jų 

efektyvumo tolesnio gerinimo. Sukurdamas konkurenciją dėl viešųjų paslaugų teikimo 

VPSP leidžia palyginti viešųjų paslaugų kaštus su tų pačių paslaugų, teikiamų rinkos 

sąlygomis, kaštais ir užtikrinti, kad bus pasiekta didžiausia vertė už pinigus. 

 

Finansinės galimybės ir vertė už pinigus 

Valstybės sektoriaus finansinės galimybės įgyvendinti projektą ir partneryste pasiekiama didesnė 

vertė už pinigus yra du pagrindiniai kriterijai, kuriais remiantis apsisprendžiama dėl partnerystės 

priimtinumo ir prasmingumo14. 

Finansinės galimybės įgyvendinti projektą – tai dabartiniai biudžeto ištekliai ir jų naudojimo 

apribojimai. Jie parodo, ar valdžios institucija pajėgi finansuoti infrastruktūros objekto sukūrimą 

ir/ arba modernizavimą ir jo eksploatavimą per visą partnerystės sutarties laikotarpį. Pinigų 

srautai ir projekto balansas tradicinio viešojo pirkimo ir partnerystės atveju yra skirtingi. 

Tradicinio pirkimo atveju vertinamos investicijų išlaidos, reikalingos infrastruktūros objektui 

sukurti ir/ arba modernizuoti. Jas valdžios sektorius paprastai patiria projekto įgyvendinimo 

pradžioje. Tačiau eksploatuojant objektą valdžios sektoriui taip pat reikės nemažai išleisti 

eksploatuojant objektą, o ilgainiui – ir jo remontui bei atnaujinimui. Bus vertinamos veiklos 

išlaidos (atlyginimai, eksploatavimo ir komunalinės išlaidos) ir finansinės išlaidos, jei objekto 

statyboms finansuoti bus naudojami skolinti pinigai. Atitinkamai bus vertinamos pajamos iš į 

biudžetą surenkamų mokesčių ir pajamos, tiesiogiai gaunamos iš paslaugų vartotojų. 

Partnerystės atveju projekto įgyvendinimo išlaidos yra metinis partnerystės mokestis 

privačiam partneriui už jo teikiamas paslaugas (koncesijos atveju mokestis gali būti 

nenumatytas, jei mokėjimai iš paslaugos vartotojų yra pakankami privačių investicijų 

atsipirkimui. Yra galimybė, kad koncesininkas moka viešajam subjektui koncesijos mokestį, jei 

                                                           
14 http://www.ppplietuva.lt/wp-
content/uploads/2015/06/Viesojo_ir_privataus_sektoriu_partnerystes_projektu_vadovas.pdf 
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pajamos iš paslaugų vartotojų viršija koncesininko pageidaujamą investicijų grąžą.). Šios išlaidos 

yra priskiriamos veiklos išlaidoms – apmokėjimui už suteiktas paslaugas. Tai visiškai pakeičia 

valdžios sektoriaus išlaidų struktūrą ir dažnai padaro projektą galimą finansuoti. Iš esmės 

partnerystė galima, jei grynoji dabartinė biudžeto pajamų srauto vertė yra lygi arba didesnė nei 

grynoji dabartinė bendra partnerystės mokesčių vertė. 

Didesnė vertė už pinigus pasiekiama, kai yra trijų sudedamųjų dalių – sąlyginai mažų kaštų, 

didelio efektyvumo ir kokybiškų rezultatų – balansas. Pagrindinis didesnės vertės šaltinis – 

viso ekonominio infrastruktūros tarnavimo laikotarpio kaštų sumažėjimas dėl statybos ir 

eksploatacijos etapų sujungimo ir perdavimo į vienas rankas (yra galimybė, kad infrastruktūra 

perduodamas privačiam subjektui valdyti tik po jos sukūrimo) bei efektyvaus rizikų pasidalijimo. 

Pasirinkus VPSP būdą ir sumažėjus kaštams pasiekiama didesnė vertė už pinigus, o projektas 

tampa finansiškai įgyvendinamas. 

Partnerystė leidžia įgyvendinti projektą skolon, nedarant įtakos fiskaliniams rodikliams. Tačiau 

tai nėra tikrasis partnerystės tikslas ir tikroji jos nauda, nes tiesiogiai nedidina vertės už pinigus.  

Net ir tuo atveju, jei planuojama reikšminga vertė už pinigus įgyvendinant projektą VPSP būdu, 

partnerystės sutartis ne visada gali būti sudaroma – pavyzdžiui, tuo atveju, kai metiniai 

mokesčiai partneriui viršija valdžios institucijos biudžeto galimybes. Tai taikoma tuo atveju, kai 

privačiam partneriui partnerystės sandoryje suteikiama teisė tiesiogiai rinkti mokestį iš paslaugų 

vartotojų ir tikėtinas šių pajamų srautas yra pakankamas padengti finansavimo trūkumą. 

Partnerystė gali būti pasirinkta kaip patrauklus investicijų projektų, kurių dėl finansinių 

galimybių viešasis sektorius nėra pajėgus realizuoti savarankiškai, įgyvendinimo būdas. Tačiau 

net ir tuo atveju partnerystės, kaip būdo finansuoti projektą „už balanso ribų“ nepažeidžiant 

fiskalinių apribojimų, pasirinkimas turi būti nagrinėjamas pirmiausia vertinant partnerystės 

vertę už pinigus. Vertė už pinigus visada turi būti pagrindinis sprendimo dėl VPSP 

pasirinkimo motyvas. 

Rizikos priežastys ir pasidalinimo svarba 

Pagrindinis VPSP sutarčių sudarymo tikslas – panaudojant privataus partnerio žinias, gebėjimus, 

patirtį ir kitus išteklius didinti viešosios paslaugos kokybę ir teikimo efektyvumą.  

 

Vien viešųjų paslaugų teikimo perdavimas privačiam partneriui nėra pakankama didesnės vertės 

už pinigus užtikrinimo sąlyga – toks rezultatas pasiekiamas tik efektyviai pasidalijus rizikomis. 

Rizika apibūdinama kaip pamatuojama tikimybė, kad tikrieji projekto rezultatai nukryps nuo 

planuotų. Jei turima pakankamai istorinių ir statistinių duomenų, ši tikimybė gali būti kiekybiškai 

įvertinta. Didesnė vertė už pinigus priklauso nuo abiejų sektorių gebėjimų teisingai nustatyti, 

įvertinti ir prisiimti riziką tai šaliai, kuri geriausiai sugeba ją valdyti. Šie gebėjimai tiesiogiai 

veikia projekto kaštus. Kiekviename projekte optimalus pasidalijimas rizikomis, įskaitant 
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paslaugų tarifą ar subsidijų dydį, yra individualus susitarimo rezultatas, priklausantis nuo 

projekto įgyvendinimo aplinkybių. 

 

Rizikos perdavimo ir vertės už pinigus santykis 

Rizika būna išorinė, nepriklausanti nuo abiejų sektorių galimybių bei gebėjimų, ir vidinė, arba 

vietinė, kuriai įtaką daro arba valdo vienas ar kitas partneris. Tokia rizika taip pat dalijama į dvi 

pagrindines grupes: komercinę, būdingą privačiam sektoriui ir geriau jo valdomą, ir teisinio 

reguliavimo bei politinę, kuri visada priskiriama viešajam sektoriui. 

Kai tik visa rizika identifikuojama ir įvertinamas jos poveikis, suplanuojami rizikos valdymo 

veiksmai: 

 rizikos išvengimas, arba rizikos šaltinių pašalinimas pasirenkant atitinkamą projekto 

įgyvendinimą; 

 rizikos prevencija, arba rizikos pasireiškimo tikimybės mažinimas ir poveikio 

švelninimas; 

 apsidraudimas nuo rizikos, arba finansinis rizikos perdavimas draudikui; 

 rizikos perdavimas, arba rizikos priskyrimas tai šaliai, kuri geriausiai ją valdo; 

 rizikos prisiėmimas, kai rizikos valdymo kaštai yra didesni nei rizikos poveikis. 

 

Tradiciniu būdu įgyvendinant projektus, viešojo sektoriaus partneriui teks apmokėti pabrangusių 

ir užsitęsusių statybų išlaidas bei visus papildomus kaštus dėl netinkamo ir neefektyvaus 

infrastruktūros eksploatavimo. VPSP atveju tokį pabrangimą padengs privatus partneris, todėl jis 

suinteresuotas dėti visas pastangas, kad nebūtų patirta papildomų išlaidų. 

 

Viešojo sektoriaus pagrindinis interesas yra užtikrinti kokybiškų paslaugų teikimą bei 

socialinę ekonominę naudą kuo mažesnėmis sąnaudomis. Finansine prasme tai reiškia, kad 

viešasis sektorius yra suinteresuotas perduoti kiek įmanoma daugiau įsipareigojimų ir rizikos 

privačiam partneriui mokant už tai kuo mažesnį VPSP mokestį, kadangi tokia strategija didina 

projekto vertę už pinigus ir paskatas viešajam sektoriui vykdyti projektą VPSP, o ne viešojo 

pirkimo būdu (šios analizės kontekste „viešojo pirkimo būdas“ suprantamas kaip projekto 

įgyvendinimo būdas, kuomet viešasis sektorius pats atlieka visas projekto investicijas, vykdo 

veiklą ir patiria eksploatavimo kaštus, reinvesticijas, prisiima projekto rizikas, patiria su Projekto 

operavimo veikla susijusias pajamas ir sąnaudas). 

 

Projekte bus patiriamos šios rizikos: 

 projektavimo (planavimo) kokybės rizika – 34 937 Eur; 

 įsigyjamų (atliekamų) rangos darbų kokybės rizika – 5 248 510 Eur; 

 įsigyjamų (atliekamų) paslaugų kokybės rizika – 510 Eur; 

 įsigyjamų (pagaminamų) įrangos, įrenginių ir kito turto kokybės rizika – 145 431; 

 rinkai pateikiamų produktų (paslaugų, prekių) tinkamumo rizika – 3 221 116 Eur; 
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 paklausos rinkai pateikiamiems produktams (paslaugoms, prekėms) rizika – 1 655 

620 Eur; 

 turto likutinės vertės projekto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje rizika – 2 579 086 

Eur. 

 

Projekto rizikos bei rizikų pasidalinimas tarp viešojo ir privataus subjekto (būsimo operatoriaus) 

buvo įvertintos remiantis parengtu Investicijų projektu. 

 

Įvertinus tai, kad Savivaldybė finansuos Daugiafunkcio sveikatingumo centro statybą, o naujai 

sukurta infrastruktūra bus perduota pasirinktam operatoriui tik po statybos etapo užbaigimo, 

Savivaldybė prisiims projektavimo kokybės, įsigyjamų rangos darbų kokybės bei įsigyjamų 

paslaugų kokybės rizikas (kurios negalės būti perduotos būsimam Daugiafunkcio sveikatingumo 

centro operatoriui). 

 

Šios rizikos galės būti perduotos arba pasidalintos su būsimu operatoriumi: 

 įsigyjamų (pagaminamų) įrangos, įrenginių ir kito turto kokybės rizika - 

operatorius prisiims tik tą rizikos dalį, kuri susijusi su operatoriaus atliktomis 

investicijomis; 

 rinkai pateikiamų produktų (paslaugų, prekių) tinkamumo rizika – ši rizika yra 

pasidalinama tarp operatoriaus ir Savivaldybės (detalesnis rizikos pasidalinimas yra 

pateiktas VPSP klausimyne); 

 paklausos rinkai pateikiamiems produktams (paslaugoms, prekėms) rizika – ši 

rizika perduodama būsimam operatoriui. Savivaldybė prisiims dalį paklausos rizikos, 

kadangi mokės būsimam operatoriui (tiesiogiai ir netiesiogiai) už mokinių mokymą 

plaukti, sporto mokyklas ir sveikatinimo organizacijas ir tai mažins paklausos riziką 

būsimam operatoriui. 

 

Tiek vykdant Projektą viešojo pirkimo tiek VPSP būdu viešasis partneris termino pabaigoje gaus 

finansinę naudą iš nekilnojamojo turto likutinės vertės. Turto likutinė vertė buvo įtraukta kaip 

teigiamas pinigų srautas, kadangi šis turtas gali būti paverstas pinigais jį parduodant arba 

naudojant tolesnėje veikloje. Kadangi šis pinigų srautas yra įskaičiuojamas tiek vykdant Projektą 

viešojo pirkimo, tiek VPSP būdu, jis neturi įtakos „vertės už pinigus“ sumai. 

 

Atlikus rizikų vertinimą buvo paskaičiuota vertė už pinigus tenkanti viešajam sektoriui 

jeigu būtų perduota sukurta Daugiafunkcinio sveikatingumo centro infrastruktūra 

privačiam operatoriui 10 metų laikotarpiui. Pasirinkus privatų operatorių viešasis 

sektorius gautų ~ 2,9 mln. Eur vertę už pinigus. Didesnė vertė už pinigus pasiekiama dėl 

optimalaus rizikų pasidalinimo bei efektyvesnio turto panaudojimo perdavus sukurtą 

infrastruktūrą privačiam operatoriui. 
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14 paveikslas. Vertė už pinigus viešajam sektoriui 

 

Norėtume pristatyti „Girstučio“ baseino efektyvumo padidėjimą atėjus privačiam operatoriui: 

 „Girstučio“ baseino išlaikymui iki privataus valdytojo buvo skiriama ~145 tūkst. Eur. 

Pritraukus privatų operatorių buvo ne tik investuota į objektą ~ 300 tūkst. Eur, bet ir nuo 

4 veiklos metų savivaldybei mokama 22 tūkst. Eur koncesijos mokestį. Verta pabrėžti, 

kad privatus sektorius prisiėmė didžiąją dalį rizikų; 

 paslaugų spektras Kauno miesto gyventojams „Girstučio“ baseine iki privataus valdytojo 

buvo labai ribotas (mokymas plaukti ir keli kitokie plaukimo užsiėmimai). Privatus 

valdytojas šiuo metu gyventojams teikia ~30 skirtingų paslaugų. Taip pat siūlomas 

paslaugų spektras yra labai platus – ne tik treniruotės, bet ir masažo, soliariumo, 

atrakcionų vaikams ir pan. paslaugos; 

 objekto bendras lankytojų skaičius išaugo veiklą perėmus privačiam operatoriui, taip pat 

buvo subalansuoti lankytojų srautai pačiame objekte; 

 sukurtos naujos darbo vietos/ įgyvendintos investicijos į naujus technologinius 

sprendimus; 

 privatus operatorius atlieka mokymo plaukti funkciją, užsiima edukacine veikla – 

organizuoja vaikų vasaros stovyklas ir pan. 
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REKOMENDACIJOS IR IŠVADOS  

 

 Įvertinant Projekto tikslus, kuriais kuriama infrastruktūra turi užtikrinti ne tik komercinių 

ekonominių paslaugų teikimą, bet ir neformaliojo ugdymo/sveikatingumo paslaugų teikimą 

lengvatinėmis sąlygomis (įskaitant, bet neapsiribojant socialiai jautrioms visuomenės 

grupėms), savivaldybei nėra tikslinga vykdyti tiesiog turto perdavimo valdymui už 

didžiausią pasiūlytą kainą, nes nemažos dalies paslaugų pirkėja bus ji pati, todėl turi turėti 

teisę derėtis tiek dėl jos perkamų paslaugų įkainių, tiek kontroliuoti perkamų paslaugų 

(objekto valdymo) techninius parametrus, tiek turi turėti galimybę reikalauti tinkamos 

dalyvio (privataus subjekto) patirties srityje ir kompetencijos. Atitinkamai darytina 

išvada, kad koncesijos teisinis modelis yra pranašesnis nei turto nuoma ir 

rekomenduotinas Savivaldybei. 

 Pasirinkus privatų operatorių viešasis sektorius gautų ~ 2,9 mln. Eur vertę už pinigus. 

 Daugiafunkcinio sveikatingumo centro Projektas būtų patrauklus privačiam operatoriui. 

Projekto generuojama GDV galėtų sudaryti ~ 376 tūkst. Eur, VGN ~ 28 proc. 

 Galimas 1 val. įkainis mokiniams ir sportininkams sudarytų ~2 Eur. Įkainis labai priklauso 

nuo užimtumo bei turto panaudojimo efektyvumo teikiant papildomas komercines 

paslaugas. 

 Galimi mechanizmai pajamų/ pelno dalinimuisi su viešu subjektu, jei pasiekiami aukštesnis 

nei planuota finansiniai rodikliai.  

 Koncesijos terminas 10-15 m. Siūlytume ilgesnį koncesijos terminą, kadangi investicijų 

etapas užtrunka bei būtų reikalingos palaikomosios investicijos. Verta paminėti, jog 

praktikoje atsiranda papildomų turto įveiklinimo investicijų kas galėtų sumažinti investicijų 

atsipirkimo rodiklius būsimam operatoriui. 

 Laikas baseine rezervuotas mokiniams arba sportininkams galėtų sudaryti ~ 8val. per dieną 

ir tai leistų padidinti baseino užimtumą kai paklausa nėra didelė. Nuo 17-18 val. baseinas 

turėtų būti naudojamas komercinių paslaugų teikimui užtikrinant miesto gyventojų aktyvaus 

laisvalaikio poreikius. 

 Bent 2 takai baseine visada turi būti palikti laisvi klientams, kurie bus išsipirkę sporto klubo 

abonementus su baseinu, naudosis SPA ar kitomis komplekso paslaugomis. 

 Būtų patrauklu perduoti koncesininkui ne tik naujai pastatytą baseiną, bet ir Gintaro baseiną, 

kadangi būtų užtikrinamas turto kompleksiškumas, eliminuojama konkurencija tarp baseinų 

bei pasiekiamas efektyvesnis turto panaudojimas. 

 Siekiant, kad nebūtų sumažinta ES paramos suma, pirmus 5 metus užkrauti Daugiafunkcinį 

sveikatingumo centrą daugiau mokiniais ir sportininkais, o nuo 6 metų didinti komercinių 

paslaugų dalį bendroje paslaugų struktūroje. 
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ŠALTINIAI 

 

1. LR koncesijų įstatymas 

2. LR viešųjų pirkimų įstatymas; 

3. LR investicijų įstatymas; 

4. LR vietos savivaldos įstatymas; 

5. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo 

juo įstatymas; 

6. LR civilinis kodeksas; 

7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 5 d. nutarimas Nr. 432 „Dėl Viešojo 

pirkimo–pardavimo sutarčių, sudaromų ilgiau kaip 3 metams, terminų nustatymo kriterijų 

ir atvejų, kuriais gali būti sudaromos tokios sutartys, aprašo patvirtinimo“; 

8. Klaipėdos miesto savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašas, patvirtintas 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T2-401; 

9. Europos Komisijos aiškinamasis komunikatas dėl koncesijų pagal Europos Bendrijos 

teisę 2000/C 121/02; 

10. VPSP projektų rengimo rekomendacijos http://www.ppplietuva.lt/  

 

 

 

http://www.ppplietuva.lt/images/files/metodikos/07_21_PGS_rengimo_rekomendacijos.pdf


 


