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IŠVADA DĖL RAUDONĖS PILIES VALDYMO, NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS
PARTNERYSTĖS PROJEKTO ĮGYVENDINIMO TIKSLINGUMO
Išvados rengimo teisinis pagrindas.
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo1 27 straipsnio 1 dalies 4 punktas nustato
savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai teisę ir prievolę rengti ir savivaldybės Tarybai teikti jos
sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų
įgyvendinimo tikslingumo.
Išvados rengimo motyvas.
Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA) raštu2 pateikė Jurbarko
rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai projekto ,,Raudonės pilies valdymo, naudojimo ir
priežiūros investicijų projektas, kurį planuojama įgyvendinti viešojo ir privataus subjektų partnerystės
būdu“ (toliau – Projektas), pagrindinius duomenis ir išvadą dėl projekto partnerystės socialinės
ekonominės naudos.
Projekto teisėtumo vertinimas.
Projektas atitinka visus reikalavimus numatytas Lietuvos Respublikos koncesijų3 įstatyme,
Lietuvos Respublikos investicijų4 įstatyme ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime5.
Projekto tikslingumo vertinimas.
Vietos savivaldos įstatymo 91 straipsnio ,,Naujos ūkio veiklos vykdymas“ nuostatos riboja
pačios savivaldybės galimybę steigti naujus juridinius asmenis ūkinės veiklos vystymui arba patikėti
naujos ūkinės veiklos vykdymą jau veikiantiems savivaldybės valdomiems juridiniams asmenims.
Siekiant, kad Raudonės pilies valdymas būtų kuo efektyvesnis reikia perduoti privatiems
asmenims (subjektams), turintiems daugiau iniciatyvos, motyvacijos, piniginių lėšų ir patirties.
Šiuo metu Raudonės pilies priežiūra reikalauja biudžeto lėšų, kurios neteikia pakankamos
grąžos.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CPVA nustatė riziką dėl koncesijos sutarties trukmės. CPVA atkreipia dėmesį, kad esant
konservatyvesniam nei investiciniame projekte nurodytam pajamų planui ar didesniam investicijų
poreikiui sutarties terminas gali pailgėti.

I š v a d a:

Įvertinus projekto tikslingumą, teisėtumą, socialinės ekonominės naudos ir rizikos
pasidalinimo aspektais darome išvadą, kad Jurbarko rajono savivaldybės tarybai tikslinga
įgyvendinti Raudonės pilies valdymo, naudojimo ir priežiūros investicijų projektą koncesijos
būdu.
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