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ĮŽANGA
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas1 nustato pareigą savivaldybės kontrolės ir
audito tarnybai rengti ir teikti savivaldybės tarybai išvadą dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės
projektų įgyvendinimo tikslingumo.
Vykdydama šią Vietos savivaldos įstatymo nuostatą, Kupiškio rajono savivaldybės kontrolės
ir audito tarnyba išnagrinėjo ir įvertino Kupiškio rajono Sporto ir sveikatingumo centro Kupiškio
mieste įrengimo investicijų projektą (toliau – Investicijų projektas).
Vertinimo tikslas – įvertinti Investicijų projekto įgyvendinimo tikslingumą, atitiktį Lietuvos
Respublikos teisės aktų reikalavimams bei pateikti išvadą Kupiškio rajono savivaldybės tarybai.
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Vertinimo subjektas – Kupiškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracija,
kodas 288724610, adresas Vytauto g. 2, Kupiškis.
Vertinimo atlikimo laikotarpiu Savivaldybės administracijos direktore laikinai dirba
direktoriaus pavaduotoja Ingrida Bernatavičienė.
Investicijų projektą, vykdydamas Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir strateginio
planavimo skyriaus nuostatuose2 ir pareigybės aprašyme3 nustatytas funkcijas, pateikė skyriaus
vedėjas Arūnas Valintėlis.
Savivaldybės
administracijos
pateiktą
Investicijų
projektą
parengė
UAB
„EUROINTEGRACIJOS PROJEKTAI“. Projekto parengimas finansuotas Savivaldybės biudžeto
lėšomis. Vertė – 9 922 Eur.
Savivaldybės administracijos direktorius, kaip valdžios subjektas, Savivaldybės tarybos
sprendimu, pagal savo kompetenciją ir įgaliojimus, nustatytus Lietuvos Respublikos teisės aktų,
tiesiogiai ir asmeniškai atsako už įstatymų, Vyriausybės ir Savivaldybės tarybos sprendimų
įgyvendinimą Savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais.
VERTINIMO APIMTIS IR METODAI
Vertinimo metu analizuota su Investicijų projekto įgyvendinimu susijusi teisinė aplinka,
vertinimui taikyti profesiniu sprendimu pasirinkti vertinimo kriterijai. Mūsų nuomone pasirinkta
vertinimo apimtis ir metodai buvo pakankami ir leido padaryti išvadą apie Investicijų projekto
tikslingumą.
Teisinė aplinka
Siekiant gauti pakankamą Investicijų projekto vykdymo prielaidų teisėtumo užtikrinimą,
atlikta teisės aktų, reglamentuojančių viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų
įgyvendinimą, analizė:
- Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo4,
- Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo5,
- Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo
juo įstatymo6,
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo7 „Dėl viešojo ir privataus sektorių
partnerystės“.
Vertinimo kriterijai
Investicijų projekto tikslingumui įvertinti iškelti pagrindiniai klausimai:
- ar Investicijų projekte atlikta socialinės-ekonominės naudos analizė;
- ar Investicijų projekte apspręsti Savivaldybės ir privataus subjekto turtiniai įsipareigojimai.
Šios išvados vertinimo rezultatų dalyje pateikti konkretūs kriterijai vertinimams pagal iškeltus
klausimus atlikti ir vertinimo pagal pasirinktus kriterijus rezultatai.
Savivaldybės administracija yra atsakinga už vertinimui pateiktų duomenų tikrumą ir
teisingumą. Rengiant šią išvadą buvo vadovaujamasi nuostata, kad pateikti duomenys yra teisingi,
objektyvūs ir išsamūs, o pateiktų dokumentų kopijos atitinka originalus. Vertinimo įrodymai gauti
taikant dokumentų peržiūros ir analitines procedūras.

Administracijos direktoriaus 2015-08-28 įsakymas Nr. ADP-207.
Administracijos direktoriaus 2019-07-25 įsakymas Nr. ADP-277.
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Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07 Nr. I-533 (su vėlesniais pakeitimais).
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Nr. VIII-729 (su vėlesniais pakeitimais).
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VERTINIMO REZULTATAI
1. Viešojo ir privataus sektorių partnerystė
Vietos savivaldos įstatyme8 nustatyta išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija –
sprendimų dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo
priėmimas.
Investicijų įstatymas9 viešojo ir privataus sektorių partnerystę apibrėžia kaip valstybės arba
savivaldybės institucijos ir privataus subjekto įstatymuose nustatytus bendradarbiavimo būdus,
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. Viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdus nustato Investicijų
įstatymas ir kiti teisės aktai.
Valdžios ir privataus subjektų partnerystė10 – 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 Investicijų įstatyme nustatytą veiklą, už kurią
privačiam subjektui atlyginimą moka valdžios subjektas.
Valdžios subjektas – savivaldybės tarybos sprendimu – savivaldybės vykdomoji institucija,
kai privačiam subjektui perduodama savivaldybės funkcijoms priskirta veikla.
Vyriausybės patvirtintos11 Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir
įgyvendinimo taisyklės reglamentuoja viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimą,
teikimą, vertinimą, sprendimų dėl projektų įgyvendinimo priėmimą, įgyvendinimą, partnerystės
procese dalyvaujančių institucijų teises, pareigas ir atsakomybę.
2. Investicijų projektas
Investicijų projektas atitinka Kupiškio rajono plėtros iki 2020 m. strateginio plano, patvirtinto
Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d sprendimu Nr. TS-69 (su vėlesniais
pakeitimais ), I prioriteto „Išsilavinusios, pilietiškos, saugios ir sveikos visuomenės vystymasis“, 1.3
tikslo „Saugoti ir skleisti etninę kultūrą, skatinti sportinį aktyvumą“,1.3.1 uždavinio „Sudaryti
palankias sąlygas sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo propagavimui“, 1.3.2.2. priemonę
„Sveikatingumo komplekso Kupiškio rajone statyba ir įrengimas“.
Investicijų projekto tikslas – gerinti Savivaldybės sveikatingumo paslaugų kokybę ir didinti
sporto infrastruktūros prieinamumą Kupiškio rajono bei Panevėžio apskrities gyventojams.
Investicijų projektu siekiama:
• Sudaryti galimybę rengti sporto stovyklas su ne mažiau nei 20 apgyvendinimo vietų;
• Užtikrinti infrastruktūrą, kuri atitiktų FIBA ir FIFA reikalavimus dėl jos dydžio ir
varžybų organizavimo įrangos;
• Suteikti galimybę ne mažiau nei 147 vaikams ugdyti bei tobulinti sportinį
meistriškumą organizuojant daugiau nei 3 treniruotes per dieną;
• Sudaryti sąlygas kultivuoti bent dvi naujas sporto šakas;
• Sudaryti sąlygas sporto renginius stebėti ne mažiau nei 300 žiūrovų;
• Užtikrinti sąlygas organizuoti sportinį užimtumą A++ energetinio efektyvumo klasės
patalpose.
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07 Nr. I-533 (su vėlesniais pakeitimais), 16 str. 2 d. 29 p.
Lietuvos Respublikos investicijų įstatymas, 1999-07-07 Nr. VIII-1312 (su vėlesniais pakeitimais), 2 str. 15 d.
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Investicijų projektą numatoma įgyvendinti viešojo ir privataus sektorių partnerystės (VPSP)
būdu.
Socialinės-ekonominės naudos analizė
Vertindami Investicijų projekto tikslingumą, nagrinėjome socialinę-ekonominę naudą
taikydami vertinimo kriterijus:
- ar identifikuotos projekto įgyvendinimo priežastys,
- ar paskaičiuota socialinė-ekonominė nauda, ar ji ilgalaikė,
- ar buvo vertintos technologiškai skirtingos Investicijų projekto įgyvendinimo alternatyvos.
Investicijų projekte nagrinėtos technologiškai skirtingos Investicijų projekto įgyvendinimo
alternatyvos, iš kurių pasirinkta I alternatyva (1 lentelė).
1 lentelė
Alternatyva
Nr.
I

II

Veikla
„“Naujų pastatų statyba“. Šios alternatyvos atveju
numatoma statyti naują sporto ir sveikatingumo centrą
(toliau _centras) sklypo, adresu K. Šimonio g. 1A,
Kupiškis, teritorijoje, įrengiant mobilias teleskopines
tribūnas, kurias galima sustumti ir jų vietoje rengti
papildomus sportinius užsiėmimus.
„Naujų pastatų statyba pasirinkus skirtingą technologinį
sprendinį“. Šios alternatyvos atveju numatoma atlikti
statybos darbus tokia pačia apimtimi, kaip ir I -oje
alternatyvoje, įrengiant stacionarias tribūnas, kurios
nesudaro sąlygų didinti treniruotėms skirtą universalios
salės plotą nesant žiūrovų.

Investicijos
(tūkst. Eur su
PVM)
4,855

4,820

Veiklos išlaidos
(tūkst. Eur su
PVM)
1,888

1,853

Šaltinis: Projekto autorių analizė.

Poreikis įgyvendinti Investicijų projektą yra identifikuotas ir pagrįstas, socialinės-ekonominės
projekto sukuriamos naudos ir sąnaudų vertinimas grindžiamas šiomis prielaidomis – Kupiškio ir
aplinkiniuose rajonuose nėra infrastruktūros (universalių sporto arenų, sporto kompleksų), kurioje
būtų tenkinami Kupiškio ir aplinkinių rajonų gyventojų neformaliojo švietimo, įvairių sporto šakų ir
sveikatinimo paslaugų poreikiai, galėtų būti organizuojamos tarptautinės, šalies ar rajono sporto
varžybos. Sukūrus Centrą, bus sukurtos papildomos darbo vietos, taip pat bus sudarytos sąlygos
plėstis smulkiam verslui, kurios prisidės prie naujų darbo vietų kūrimo. Prognozuojama, kad bus
sukurta apie 17 naujų darbo vietų.
Finansinėje ir ekonominėje analizėje naudojamos pagrįstos diskonto normos, atitinkamai 4
proc. ir 5 proc. Gauti scenarijų analizės rodikliai rodo, kad projekto įgyvendinimas socialiniu ekonominiu
požiūriu yra atsiperkantis net ir pesimistinio scenarijaus atveju (EVGN (ekonominė vidinė grąžos norma) –
6,32 proc.).

Atkreiptinas dėmesys, kad nors Investicinio projekto ekonominiai rodikliai ir atitinka
keliamus reikalavimus, tačiau yra rizika, kad pasikeitus aplinkybėms dėl Centro veiklos vykdymo,
apimties ar įvykus kitiems nenumatytiems atvejams dėl kurių pasikeistų planuojama Centro veikla
ir/ar sumažėtų lankytojų srautas, tokio Investicinio projekto įgyvendinimas socialiniu ir
ekonominiu požiūriu nebūtų naudingas įgyvendinti.
Savivaldybės ir privataus subjekto turtiniai įsipareigojimai
Vertindami Investicijų projekto tikslingumą, nagrinėjome Savivaldybės ir privataus subjekto

5
turtinius įsipareigojimus taikydami vertinimo kriterijus:
- ar privačiam subjektui ketinama perduoti veikla teisės aktais priskirta Savivaldybei, ar ją
galima perduoti privačiam subjektui,
- ar veikla bus perduodama, jei taip, tai kokiu būdu bus perduodamas Savivaldybės turtas,
- ar numatytas rizikų pasidalinimas,
- ar gali Savivaldybė prisiimti ilgalaikius turtinius įsipareigojimus.
Išanalizavę pateiktą Investicijų projektą nustatėme, kad privačiam subjektui ketinama
perduoti kompleksinę veiklą: projektavimo paslaugas, statinio projekto ekspertizės paslaugas, rangos
darbus, statinio statybos techninės priežiūros paslaugas, įrangos ir baldų įsigijimą bei priežiūrą,
apgyvendinimo paslaugas, maitinimo paslaugas, teritorijos priežiūrą, komunalinės paslaugas,
investicijų atlikimo laikotarpiu ir po jo – centro eksploataciją ir geros būklės priežiūrą (remontą).
Vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimo, savivaldybės sveikatinimo
priemonių planavimo ir įgyvendinimo, paramos Savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūrai
užtikrinimas atitinka viešosios paslaugos kriterijus, todėl laikytinas viešąja paslauga. Jų užtikrinimas
taip pat yra susijęs su šiomis savarankiškomis savivaldybių funkcijomis: kūno kultūros ir sporto
plėtojimu, gyventojų poilsio organizavimu, ikimokyklinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų
neformaliojo švietimo organizavimu, vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimu, aplinkos kokybės
gerinimu ir apsauga, sąlygų verslo bei turizmo plėtrai užtikrinimu. Savivaldybė yra atsakinga už
viešųjų paslaugų teikimą gyventojams. Be to, Savivaldybė turi užtikrinti, kad viešosiomis
paslaugomis galėtų naudotis visi savivaldybės gyventojai ir kad šios paslaugos būtų teikiamos nuolat.
Teisės aktai12 leidžia perduoti vykdyti privačiam subjektui veiklą, susijusią su infrastruktūros,
taip pat naujo ar perduoto valdyti ir naudoti turto projektavimu, statyba, rekonstravimu, remontu ir
kt. švietimo, sveikatos ir socialinės apsaugos, turizmo srityse.
Vadovaujantis Investicijų įstatymu13, valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutarties
galiojimo laikotarpiu valdžios subjektas gali perduoti privačiam subjektui patikėjimo teise pagal
patikėjimo sutartį arba panaudos teise pagal panaudos sutartį valdyti ir naudoti valstybės arba
savivaldybės nekilnojamąjį turtą ir kitą turtą, reikiamą valdžios ir privataus subjektų partnerystės
sutartyje nustatytai veiklai vykdyti, išskyrus žemę.
Investiciniame projekte numatyta Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą –
universalią sporto salę, pritaikytą krepšinio, futbolo, rankinio badmintono, įvairios gimnastikos, stalo
teniso, imtynių sporto šakoms, taip pat treniruoklių salę, persirengimo, administracinės, maitinimo,24
vietų apgyvendinimo patalpas bei kitas patalpas, reikalingas Centro funkcionavimui, taip pat, ir žemę,
reikalingą Investicijų projekto įgyvendinimui, perduoti privačiam subjektui nuomos teise, o projektui
pasibaigus, turtas bus grąžintas kartu su naujai sukurtu turtu. Taip pat, privatus subjektas turės
sukurti/įgyti kilnojamąjį ilgalaikį turtą- baldus, sporto ir sveikatinimo paskirties įrangą.
Atkreiptinas dėmesys, kad projekte numatytas turto perdavimas nuomos pagrindais
prieštarauja Investicijų įstatymo nuostatoms, kurios nurodo, kad privatus subjektas naujai sukurtą
turtą iki VPSP sutarties pabaigos gali valdyti naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise arba
naudoti panaudos teise.
Dar vienas pastebėjimas, kad šiuo metu žemės sklypas panaudos teise yra naudojamas
Savivaldybės. Iki VPSP sutarties įsigaliojimo visa apimtimi Savivaldybė turės atsisakyti panaudos
teisės, kad Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos galėtų perduoti privačiam
subjektui žemės sklypą nuomos teise.
Nustatėme, kad Investiciniu projektu privačiam subjektui ketinama perduoti statybos ir
tinkamumo rizikas: suprojektuoti ir atlikti statybos, montavimo darbus, infrastruktūros objektų
eksploataciją bei priežiūrą, nepaisant rizikos veiksnių, galinčių įtakoti investicijų sumą. Savivaldybei
paliekama paklausos rizika – užtikrinti ir prisiimti demografinių veiksnių, galinčių įtakoti lankytojų
skaičiaus didėjimą arba mažėjimą, pasikeitimo riziką.

12
13

Lietuvos Respublikos investicijų įstatymas, 1999-07-07 Nr. VIII-1312 (su vėlesniais pakeitimais), 152 str. 3 d.
Ten pat, 152 str. 4, 5 d.
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Teisinės prielaidos yra palankios realizuoti pasirinktą viešųjų paslaugų modernizavimo
sprendimą, jokiais teisės aktais nenumatyti apribojimai pasirinktam Investicijų projekto
įgyvendinimo sprendimui. Investicijų projektui būdingi VPSP požymiai, todėl jį tikslinga įgyvendinti
VPSP būdu. Nuosavybės teisės, veiklos vykdymo teisės, kiti teisiniai klausimai turi būti išspręsti iki
projekto įgyvendinimo laikotarpio. Už Investicijų projektą atsakingos Savivaldybės institucijos turi
teisę disponuoti turtu, su kuriuo susijęs įgyvendinamas projektas. Savivaldybė yra paslaugos
užsakovas ir mokėtojas.
Planuojami maksimalūs Savivaldybės mokėjimai privačiam subjektui nominalia verte –
10 172 359 Eur (su PVM) ( 2 lentelė).
Valdžios ir privataus Diskontuota vertė, Eur Reali vertė, Eur
sektoriaus
subjektų
partnerystės (VžPP)
Maksimalūs Viešojo
6 100 111
8 590 911
subjekto mokėjimai
privačiam subjektui

2 lentelė
Nominali vertė, Eur

10 172 359

Tikėtinas skolos dydis, jei projekto įgyvendinimo metu sukurtas turtas būtų apskaitomas
Savivaldybės balanse – 4 292 179 Eur (be PVM) nominalia verte. Investicijų projekto terminas – 15
metų.
Investicijų projektas pajamų generuoja iki 153 817 tūkst. Eur per metus, todėl jo finansiniam
gyvybingumui būtina užtikrinti pakankamą finansavimą išlaidoms padengti. 80 proc. Investicijų
projekto išlaidų bus dengiama Savivaldybės biudžeto lėšomis.
Investicijų projekte neanalizuotos būsimos Savivaldybės įplaukos ir Savivaldybės galimybė
prisiimti ilgalaikius finansinius įsipareigojimus įgyvendinti Investicijų projektą VPSP būdu.
Preliminarus Savivaldybės disponuojamų lėšų vertinimas demonstruoja, kad Savivaldybė per visą
projekto ekonominio gyvavimo laikotarpį vargu ar pajėgi skirti lėšų Investicijų projektui įgyvendinti.
Investicijų projekte nurodoma, kad savivaldybė turėtų skolintis 3 884 522 Eur. 2020 m.
balandžio 1 d. duomenimis, kuriuos pateikė Savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyrius,
Savivaldybė, prisiimdama tokius finansinius įsipareigojimus, viršytų skolinimosi limitus ir leidžiamą
metinio grynojo skolinimosi sumą.
Atkreiptinas dėmesys, kad Savivaldybės įsipareigojimų didinimas gali neigiamai įtakoti
paskesnių metų Savivaldybės finansines galimybes ir Savivaldybės biudžeto paskesnių metų
finansiniai rodikliai gali neatitikti fiskalinių taisyklių reikalavimų. Dėl nuolat keičiamų teisės aktų,
neaišku, kokie reikalavimai prisiimtiems įsipareigojimams bus atsiskaitymo už investicijas
laikotarpiu ir neaišku, ar Savivaldybė galės prisiimti ilgalaikius įsipareigojimus, nustatytus projekto
finansiniame modelyje, neaišku ar nebus pažeisti skolinimosi limitai.
Projekto įgyvendinimas bus vykdomas Savivaldybės biudžeto lėšomis, tai didina Lietuvos
Respublikos fiskalinės drausmės įstatymo pažeidimo riziką.
Savivaldybės administracija yra atsakinga už vėlesniuose Investicijų projekto įgyvendinimo
etapuose – viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės sutartyje – prisiimtinų Savivaldybės finansinių
įsipareigojimų atitiktį Savivaldybės finansinėms galimybėms; ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių: turto,
įsipareigojimų bei teisių suteikimo, atsirandančių iš sutarties, teisingą pripažinimą ir registravimą
apskaitoje; kitų sąlygų vykdymą laikantis teisės aktų reikalavimų.
Centrinė projektų valdymo agentūra14 pateikė teigiamą išvadą su pastabomis dėl Investicijų
projekto ir partnerystės socialinės ekonominės naudos.

14

Centrinės projektų valdymo agentūros 2020-02-25 išvada.
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Vertinimo metu surinkti duomenys, įvertinus pastebėjimus ir nurodytas rizikas, suteikia
pakankamą pagrindą nuomonei pareikšti, kad viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto
„Sporto ir sveikatingumo centro Kupiškio mieste įrengimas“ įgyvendinimas atitinka tikslingumo
kriterijus: projekte išnagrinėtos projekto įgyvendinimo alternatyvos, identifikuotos projekto
įgyvendinimo priežastys, paskaičiuota socialinė-ekonominė nauda; numatytas rizikų pasidalinimas,
projektui būdingi viešos ir privačios partnerystės požymiai: privačiam subjektui ketinama perduoti
veikla teisės aktais priskirta Savivaldybei, ją galima perduoti privačiam subjektui, tačiau būtina
užtikrinti, kad Savivaldybės turtas privačiam subjektui būtų perduodamas teisės aktuose numatytais
būdais.
Didžiausia rizika- tai Savivaldybės galimybė prisiimti finansinius skolinius įsipareigojimus.
Vertindami projekto įgyvendinimo sąlygų atitiktį Lietuvos Respublikos teisės aktuose
nustatytiems reikalavimams, reikšmingų neatitikimų ( išskyrus turto perdavimą) nenustatėme.
Savivaldybės taryba, įvertinusi rizikas, galėtų svarstyti klausimą dėl pritarimo projektui.
Savivaldybės kontrolierė

Vilma Mažeikienė

