
Sporto komplekso statyba KU miestelyje: dengta futbolo 

aikštė ir sporto salė 

VIEŠOJO IR PRIVATAUS 

SEKTORIŲ PARTNERYSTĖS 

PROJEKTAS



PROJEKTO VYKDYTOJAS:
VŠĮ KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS

Projekto problema Studentų fizinio aktyvumo poreikių patenkinimui Klaipėdos universitetas 
turi tik vieną sporto salę, pritaikytą sportiniam žaidimams (535,12 m2). 
Sporto salė yra prastos būklės, neatitinka higienos normų.

Projekto tikslas Pastatyti šiuolaikinę sporto bazę KU miestelyje

Modelis Koncesija

Trukmė Iki 25 metų
• 2 metai investicijų laikotarpis
• 23 metai valdymo ir priežiūros

Planuojamos kapitalo investicijos Apie 2 mln EUR su PVM

Komercinių pajamų potencialas • Leidimas vykdyti ūkinę komercinę veiklą susijusią su dengta 
futbolo aikštės nuoma.

• Kita ekonomiškai pagrįsta veikla susijusi su įgyvendinamu 
projektu
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KU SPORTO KOMPLEKSO VIETA KLAIPĖDOS MIESTE

.
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Sporto 
komplekso 
vieta



VIEŠOJO IR PRIVATAUS 
SEKTORIŲ PARTNERYSTĖS 
PROJEKTAS

Detalusis planas. Techninė specifikacija
Klaipėdos Universiteto plėtros strategijoje numatyta 2030 metais

plėtoti KU sporto bazę universiteto miestelio teritorijoje H.Manto

g.84, Klaipėda.

Siekiamas rezultatas: viešojo ir privataus sektorių partnerystės

projektu pastatyti sporto kompleksą: dengtą futbolo maniežą ir

treniruočių sporto salę, kuria galės naudotis universiteto ir miesto

bendruomenė

Sporto komplekso techninė specifikacija:

Futbolo maniežo dydis: 74 m x 111 m x 18 m

Futbolo aikštės dydis: 68 m x 105 m

Treniruočių salės dydis: 20 m x 40 m x 8,7 m

Treniruočių salės plotas: 800 m2

Žiūrovų vietos: 300 vietų

Konstrukcijos tipas: lengvos arkos konstrukcija

Sporto šakos: krepšinis, rankinis, salės futbolas,

tinklinis, tenisas , stalo tenisas
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Sporto bazės 
teritorija



PROJEKTO VYKDYTOJAS :
VŠĮ KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS

Dengto futbolo maniežo ir sporto salės komercinė veikla

Sporto komplekso salės turės atitikti tarptautinius įvairių sporto

šakų keliamus standartus vykdyti varžybas (aikštės dydis,

apšvietimas, įranga ir vėdinimas).

Numatomos koncesininko komercinės veiklos:

1. Sporto salės nuoma

2. Sportinės veiklos organizavimas

3. Maitinimo, prekybos paslaugų teikimas

Planuojama, kad koncesininkas galės vykdyti komercinę veiklą

savo nuožiūrą, susijusią su įgyvendinamu projektu.

VšĮ Klaipėdos Universitetas



Phone: (8 46) 398 939

Email: informacija@ku.lt

Web: ku.lt

Klaipėdos universiteto miestelis

Herkaus Manto g. 84

8492294, Klaipėda

AČIŪ UŽ DĖMESĮ.



LIETUVOS SPORTO CENTRAS

VALDŽIOS IR PRIVATAUS SEKTORIŲ PARTNERYSTĖ
ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ

ŽIEDINIŲ LENKTYNIŲ TRASOS „NEMUNO ŽIEDAS“ ATNAUJINIMAS

2020 m. rugsėjo 8 d.
Vilnius



PROJEKTO INFORMACIJA

Projekto vykdytojas BĮ Lietuvos sporto centras

Projekto problema
Nepakankamas automobilių ir motociklų sporto (toliau – AMS) prieinamumas. Pagrindinė šios problemos 
priežastis  - nepakankamai išvystyta materialinė infrastruktūra, kaip kertinis šio sporto elementas. 

Projekto tikslas
Padidinti AMS paslaugų prieinamumą ir sukurti sporto profesionalams ir mėgėjams prieinamą aukšto
lygio kompleksinę infrastruktūrą, orientuotą į automobilių ir motociklų sporto vystymą ir susijusio
aktyvaus laisvalaikio poreikių tenkinimą.

Modelis Koncesija

Trukmė

20 metų:
● paslaugų teikimo pradžia – po 2 metų nuo sutarties įsigaliojimo visa apimtimi ir dalies darbų
užbaigimo;

● visa apimtimi paslaugos turi būti pradėtos teikti po 5 metų.

Planuojamos kapitalo investicijos
Apie 7,1 mln. Eur (realia verte su PVM)



PROJEKTO ĮGYVENDINIMO VIETA

Automobilių ir motociklų žiedinė lenktynių trasa „Nemuno žiedas“ yra įsikūrusi netoli
Kačerginės miestelio, Nemuno g. 20, Gaižėnėlių kaime, Kauno rajono savivaldybėje.



PRIVAČIAM SUBJEKTUI PERDUODAMA VYKDYTI VEIKLA 

Privačiam 
subjektui 

perduodama 
vykdyti veikla 

1. AMS 
komplekso 

projektavimo 
paslaugos

2. Projekto 
ekspertizės 
paslaugos

3. Komplekso 
statyba ir 
įrengimas

4. Komplekso 
statybos 
techninės 
priežiūros 
paslaugos

5. Projekto 
vykdymo 
priežiūros 
paslaugos6. Komplekso 

techninė 
priežiūra ir 

eksploatavimas

7. Komplekso 
teritorijos ir 

statinių 
tvarkymas, 
valymas

8. Renginių 
organizavimas

9. Komunalinių
paslaugų 

organizavimas

10. Komplekso 
infrastruktūros 

nuoma



VEIKLOS, KURIAS PRIVATUS SUBJEKTAS GALI VYKDYTI SAVO INICIATYVA

Veiklos, kurias 
privatus subjektas 
gali vykdyti savo 

rizika

1. Komplekso 
infrastruktūros 

nuoma

2. Reklaminio 
ploto nuoma

3. Apgyvendinimo 
paslaugos

4. Maitinimo 
paslaugos

5. Transporto priemonių 
remonto paslaugos6. Inventoriaus 

nuoma

7. Prekyba AMS 
prekėmis

8. Konferencijų 
organizavimas

9. Kitos paslaugos, 
kurias koncesijos 

konkurso metu privatus 
subjektas pateiks 

komerciniame 
pasiūlyme ir  galės būti 
įtrauktos į koncesijos 

sutartį



FINANSINĖ INFORMACIJA

Bendra VPSP sutarties vertė 81 mln. Eur (realia verte su PVM)

Planuojamos kapitalo investicijos
7,1 mln. Eur (realia verte su PVM)

Viešojo sektoriaus mokėjimai 

koncesininkui
0 Eur



VPSP SUTARTIES METU SUTEIKIAMOS 
TURTO VALDYMO / NAUDOJIMO TEISĖS (1)

Privačiam subjektui perduodamas esamas 
turtas

Kokia teise privačiam subjektui 
planuojama perduoti turtą  VPSP 
sutarties galiojimo metu

Žemės 
sklypai 

1. 60, 99 ha žemės sklypas
2. 0,19 ha žemės sklypas
3. 10,91 ha žemės sklypas

Nuomos teisė

Nekilnojamas
is turtas 
(išskyrus 
žemę)

1. Kelias – sportinė žiedinė trasa;
2. Administracinis pastatas;
3. Viešbutis;
4. Garažas.

Nuomos teisė



VPSP SUTARTIES METU SUTEIKIAMOS 
TURTO VALDYMO / NAUDOJIMO TEISĖS (2)

Privataus subjekto VPSP sutarties metu sukurtas 

turtas

Kokia teise privatus 

subjektas valdys, 
naudos ir (ar) 

disponuos nauju turtu 

VPSP sutarties 
galiojimo metu?

Ar privačiam subjektui 

planuojama palikti 
nuosavybės teisę į 

naują turtą pasibaigus 

VPSP sutarties 
įgyvendinimui?

Nekilnojamasis turtas

(išskyrus žemę)

Žiedinių lenktynių trasos 

pastatų ir statinių kompleksas

Nuosavybės teisė Ne

Kilnojamasis ilgalaikis 

turtas

Mašinos, įranga ir įrenginiai, 

reikalingi objektui atitikti FIA 
Grade 3 lygio trasai keliamus 

reikalavimus 

Nuosavybės teisė Taip



AUKŠTO LYGIO AMS OBJEKTŲ PASIŪLA REGIONE

FIA Grade I-IV lygių licencijas turinčios trasos iki 1,2 tūkst. km spinduliu nuo 
Kauno

● Aukšto lygio AMS objektai (licencijuoti FIA Grade I-IV
licencijomis) yra nutolę nuo Lietuvos didmiesčių (Kauno
ir Vilniaus) ne mažesniu kaip 750 km atstumu.

● Baltijos šalių regione ir kaimyninėse valstybėse
(rytinėje Lenkijos dalyje, Baltarusijoje, Kaliningrado
srityje) kokybinė ir kiekybinė AMS objektų pasiūla nėra
pakankama, tai lemia paklausos subjektų bazę,
išeinančią gana toli už Lietuvos ribų.



TEISINIAI APRIBOJIMAI

● Į Projekto plėtros teritoriją yra įsiterpę 3 privatūs žemės
sklypai – 1 gyvenamas (24 arai) ir 2 negyvenami, apaugę
mišku (2,4 ha).

● Nors LSC vykdo derybas su kai kurių sklypų savininkais dėl
nuosavybės pardavimo, susitarimas dar nėra pasiektas.
Sprendimo dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams
Nacionalinė žemės tarnyba taip pat nėra priėmusi.

● Nustatyti apribojimai galėtų sudaryti juridines kliūtis
privačiam subjektui visa numatyta apimtimi įgyvendinti
Projektą.



ARTIMIAUSIŲ VEIKSMŲ PLANAS

2020 2020 2020 2021 2021

2020 m. rugsėjo 
II pusė VPSPP 
komisijos 

sprendimas dėl 
partnerystės 
projekto 
įgyvendinimo 
tikslingumo.

2020 m. IV ketv. 
LRV sprendimas 
dėl partnerystės 

projekto 
įgyvendinimo 
tikslingumo

2020 m. spalio –
gruodžio mėn. 
projekto pirkimo 

dokumentų 
rengimas ir 
derinimas su
VšĮ CPVA

2021 m. I ketv.
antroji vieša
konsultacija su

rinkos dalyviais

2021 m. I ketv.
planuojamas
konkurso

paskelbimas



INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ SKELBIAMA:

1. VšĮ CPVA tvarkomame interneto tinklalapyje https://ppplietuva.lt/
https://ppplietuva.lt/lt/viesojo-ir-privataus-sektoriu-partneryste/vpsp-projektai

2. BĮ Lietuvos sporto centro interneto tinklalapyje http://lscentras.lt/

Projekto vadovo kontaktai:
Žygimantas Šeštokas, tel. 8 633 89 570,el. paštas Zygimantas.Sestokas@lscentras.lt

https://ppplietuva.lt/
https://ppplietuva.lt/lt/viesojo-ir-privataus-sektoriu-partneryste/vpsp-projektai
http://lscentras.lt/
mailto:Zygimantas.Sestokas@lscentras.lt


Dėkojame  už Jūsų dėmesį!

LIETUVOS SPORTO CENTRAS



Raudonės pilies valdymo, naudojimo ir 
priežiūros investicijų projektas

Jurbarkas

2020 m.



Projekto santrauka

Projekto vykdytojas Jurbarko rajono savivaldybės administracija

Projekto problema Nepakankamai išnaudojamas Raudonės pilies turistinis potencialas siekiant 

tapti konkurencinga turizmo vietove Lietuvoje

Projekto tikslas Didinti Raudonės pilies veiklos efektyvumą užtikrinant aukštą teikiamų 

turizmo paslaugų kokybę ir skatinant papildomus lankytojų srautus Jurbarko 

rajone

Modelis Koncesija (Design, Build, Operate and Finance)

Trukmė Iki 15 metų

• 2 metai investicijų laikotarpis

• 13 metai valdymo ir priežiūros laikotarpis

Planuojamos 

kapitalo investicijos

Apie 2,6 mln. € su PVM 

Komercinių pajamų 

potencialas

• Leidimas vykdyti ūkinę komercinę veiklą susijusią su pilies naudojimu

• Kita ekonomiškai pagrįsta veikla susijusi su įgyvendinamu projektu



Projekto aktualumas

Raudonės pilis priklauso Raudonės rezidencinės

pilies kompleksui, kurį sudaro:

1) Raudonės rezidencinės pilies komplekso

Raudonės rezidencinė pilis. Savininkas –

Jurbarko rajono savivaldybė.

2) Raudonės rezidencinės pilies komplekso

malūnas. Savininkas – privatus asmuo.

3) Raudonės rezidencinės pilies komplekso

parkas. Savininkas – Lietuvos Respublika.



Projekto aktualumas

Projektui aktualus objektas yra tik Raudonės pils, kurios statybos pradžia datuojama 1550 m., paskutiniai

rekonstrukcijos metai – 2004 m. Bendras pilies plotas – 2768,31 kv. m, aukštų skaičius – 2, fizinio nusidėvėjimo

procentas – 67 proc. Pilies vertingųjų savybių pobūdis – architektūrinis, dailės, inžinerinis, istorinis,

kraštovaizdžio. Pilies fasado būklė yra gera, sienos neaptrupėjusios, stogo, langų ir komunikacijų būklė

tvarkinga.

Nuo 2018 m. išsikėlus mokyklą ir Raudonės pilies administravimą pavedus Raudonės seniūnijai, atsirado

galimybė Raudonės pilies patalpas nuomoti. Pilyje šiuo metu organizuojami įvairūs renginiai, vykdoma

pasikėlimo į Raudonės bokštą veikla.

Jurbarko rajono savivaldybės administracija yra parengusi Raudonės pilies investicinį pasiūlymą potencialiems

investuotojams lietuvių, anglų ir vokiečių kalbomis (patalpinta Jurbarko rajono savivaldybės tinklalapyje). Šiame

pasiūlyme pateikiama detali informacija apie pilies patalpų išplanavimą, vertingąsias savybes, į kompleksą

įeinančius objektus.



Projekto sąsajos

Planuojamas investicijų projektas turi sąsajas su 2020-2021 m. įgyvendinamu projektu „Raudonės

(rezidencinės) pilies parko tvarkymas ir pritaikymas lankymui“, kurio tikslas – išsaugoti 25 ha Raudonės

rezidencinės pilies parko vertingąsias savybes ir sudaryti sąlygas visuomenei pažinti ir naudotis parko

vertybėmis. Projektas finansuotas ES struktūrinių fondų lėšomis. Projekto vertė apie 1 mln. Eur, už kuriuos

numatomi šie tvarkomieji statybos darbai:

1) Pilies kiemo ir teritorijos apie pilį teritorijos sutvarkymas, pagal archeologinių tyrimų išvadas pažeminant 

kiemo lygį iki buvusio istorinio ir įrengiant naujas dangas.

2) Mašinų stovėjimo aikštelės įrengimas šiaurinėje parko dalyje.

3) Kelio į ūkinį kiemą ir mašinų stovėjimo aikštelę įrengimas.

4) Mažųjų architektūros elementų įrengimas: pavėsinių, informacinių stendų ir rodyklių, šviestuvų, suoliukų, 

šiukšlių dėžių, dviračių stovų, apsauginių stulpelių, viešųjų erdvių paslaugų stotelės, aikštelių nuotekų 

valymo įrenginiams, atliekų konteineriams parinkimas.

5) Prie ūkinio pastato numatomi 2 biotualetai, vienas iš jų skirtas žmonėms su negalia.

Jurbarko rajono savivaldybės administracija 2020 m. birželio mėn. sudarė rangos sutartį su UAB „Jurmelsta“,

pagal kurią darbus planuojama atlikti per 12 mėn.



Geografinė padėtis

Panemunės pilių padėtis Lietuvos Respublikos teritorijoje
Panemunės pilių atstumai nuo didžiųjų šalies miestų



Rinkos paklausos ir pasiūlos analizė

Gausiausiai Jurbarko rajone turistų lankomos yra Panemunės pilis ir Raudonės pilis. Pastarąsias 

atitinkamai per metus aplanko apie 31500 ir 27000 turistų. Jurbarko dvare veikia Jurbarko krašto muziejus, 

jo lankomumo rodikliai pateikiami lentelėje nr. 12. 

Lentelė nr. 1. Jurbarko rajone esančių pilių/dvarų, pritaikytų lankymui, lankomumas 2015-2019 m.  

Objektas 2015 m.  2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 

Panemunės pilis 37279 26771 31913 31 750 30412 

Raudonės pilis 17000 25000 16000 37900 26980 

 



Rinkos paklausos ir pasiūlos analizė

 

pav. 1. Turistų skaičius viešbučiuose ir panašiose laikinose buveinėse Jurbarko rajone ir Tauragės regione 
2015-2019 m.  



Rinkos paklausos ir pasiūlos analizė

 

pav. 1. Apgyvendinimo paslaugų paklausos prognozė 2020-2035 metams  



Projekto įgyvendinimo VPSP būdu trukmė

• Planuojama VPSP sutarties trukmė – 15 metų, iš jų 2 metai investicijų atlikimo laikotarpis, įskaitant ir reikiamos

techninės dokumentacijos parengimą. Pagal panašių projektų įgyvendinimo patirtį tokia darbų trukmė yra

pakankama, kad būtų įgyvendintos numatytos veiklos priemonės.



Planuojamų investicijų dydis

Bendra investicijų vertė nagrinėjamos 4+ žvaigždučių viešbučio įrengimo alternatyvos atveju sudarys apie 2,6 mln. 

Eur su PVM.

Siekiamos pagerinti turto savybės: 

• Estetinės charakteristikos – privataus subjekto įrengiamos vidaus patalpos, pritaikant jas apgyvendinimo, 

maitinimo ir konferencijų organizavimo paslaugoms teikti, sudarys sąlygas pagerinti bendrą pilies vidaus patalpų 

estetinį vaizdą.

• Veiklos efektyvumas – privatus subjektas, įrengęs ir pritaikęs pilies vidaus patalpas apgyvendinimo, maitinimo ir 
konferencijų organizavimo paslaugoms teikti, taip pat pritaikęs sąlygas visiems lankytojams apsilankyti pilies 
bokšte, užtikrins įvairiapusišką pilies įveiklinimą. 



Investuotojui perduodamos komercinės 
veiklos

Projektą svarstoma įgyvendinti viešos ir privačios partnerystės būdu (VPSP), kur Jurbarko rajono savivaldybė

atliktų tik privataus investuotojo atrankos konkursą ir perduotų tiesiogines inicijuojamo projekto veiklų

įgyvendinimo funkcijas atrinktam privačiam subjektui. Šiuo atveju Jurbarko rajono savivaldybė perduotų

projektavimo, statybų, įrengimo ir eksploatacijos funkcijas privačiam subjektui.

• Koncesininkui bus perduodama teisė rinkti mokesčius už suteiktas paslaugas (apgyvendinimo, maitinimo, 
patalpų nuomos konferencijoms/renginiams, pakilimą į apžvalgos bokštą ir pan.), kurie atpirks eksploatacines 
objekto sąnaudas. 

• Atlikti skaičiavimai pagal preliminarius viešbučio išlaikymo, maitinimo paslaugų ir kitų paslaugų organizavimo 
tikėtinus kaštus atskleidžia, kad tikėtinas paslaugų naudojimo intensyvumas padengtų investicinius kaštus. Taip 
pat numatoma teisė teikti komercines ekskursijų organizavimo, automobilių nuomos tarpininkavimo ir 
suvenyrinių prekių pardavimo paslaugas.



Infrastruktūros įrengimas

Statybos objektai išskirti į objektus – kambarių įrengimas, inžinerinių sistemų įrengimas, bendrojo naudojimo

patalpų ir vestibiulio įrengimas, restorano patalpų įrengimas, konferencijų centro įrengimas, personalo patalpų

įrengimas. Pažymėtina, kad investiciniame projekte pateikiamos tik preliminarios investicijų sumos, kadangi

tikrosios statybinės veiklos apimtys ir sprendimai gali paaiškėti tik parengus detalų techninį projektą.

• Kambarių įrengimas. 30 vnt. įvairaus ploto kambarių planuojama įrengti I ir II pastato aukštuose.

Kambariams preliminariai siūloma skirti 750 kv. m pastato ploto.

• Inžinerinių sistemų įrengimas. Atnaujinamos šildymo-vėdinimo sistema, vandentiekio ir nuotekų sistema,

elektros instaliaciją, silpnų srovių instaliacija ir priešgaisrinė signalizacija.

• Bendro naudojimo patalpos ir vestibiulis. Bendro naudojimo patalpos – tai koridoriai, viešbučio

priimamasis, kitos bendrosios patalpos..

• Restorano patalpų įrengimas. Restoraną siūloma įrengti I aukšto pietiniame flange, panaudojant 282 kv.

m patalpų.

• Konferencijų centras. Šiai paskirčiai siūloma išnaudoti patalpas šiaurinėje pastato dalyje per 2 pastato

aukštus. Preliminarus plotas – 297 kv. m.

• Šiaurės-vakarų pastato dalyje siūloma įrengti personalo kambarius darbuotojams.

• Nuotekų tinklai. Nuotekų tvarkymui būtina įrengti nuotekų surinkimo ir valymo įrenginį.



Preliminarus projekto įgyvendinimo grafikas

Pritarimas dėl Raudonės pilies veiklų patvirtintas 2019 m. sausio 31 d. tarybos sprendimu Nr. T2-38 (vykdyti viešbučių, restoranų ir modernių konferencijų 
salių  veiklą). Rengiamas investicijų projektas

PRELIMINARUS PROJEKTO ĮGYVENDINIMO GRAFIKAS

I. Pirkimo dokumentų rengimas ir derinimas 2021 m. I ketvirtis

II. Konkurso paskelbimas 2021 m. II ketvirtis 

III. Privataus partnerio atranka 2021 m. II ketvirtis 

IV. Sutarties projekto derinimas Finansų ministerijoje 2021 m. IV ketvirtis

V. Sutarties su koncesininku pasirašymas 2022 m. I ketvirtis 

VI. Projekto įgyvendinimas ir priežiūra 2022 m. I ketvirtis 



Dėkoju už dėmesį. 
Iki susitikimo Raudonės pilyje



Go Vilnius

1

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ

Ž y g i m a n t a s  R a č k y s

2 0 2 0 - 0 9 - 0 8

Automobilių parkavimo erdvių plėtra Vilniaus 

miesto klinikinės ligoninės ir Antakalnio 

poliklinikos teritorijose
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Projekto informacija
>

Projekto vykdytojas Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Projekto problema Nepakankama įstaigų teritorijose lokalizuotų automobilių stovėjimo vietų pasiūla 

užtikrinti į įstaigas atvykstančių tikslinių grupių poreikius ir paslaugų prieinamumą 
bei neužtikrintas  ir nepakankamas patalpų kiekis sveikatos priežiūros paslaugų 
užtikrinimui

Projekto tikslas Užtikrinti Antakalnio poliklinikos ir Vilniaus miesto klinikinės ligoninės pacientams, 

jų lankytojams bei šių įstaigų darbuotojams automobilių parkavimo prieinamumą, 
bei gerinti  kitų sveikatos priežiūros paslaugų poreikius

Modelis Koncesija (Design, Build, Operate and Finance)

Trukmė Iki 25 metų

• 3 metai investicijų laikotarpis
• 22 metai valdymo ir priežiūros laikotarpis

Planuojamos kapitalo 

investicijos

Apie 4,5 mln. € su PVM 

Komercinių pajamų 

potencialas

• Leidimas vykdyti ūkinę komercinę veiklą susijusią su automobilių stovėjimo 

aikštelės naudojimusi;
• Kita ekonomiškai pagrįsta veikla susijusi su įgyvendinamu projektu.
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Tikslinė teritorija:

401 km²

585 tūkst. gyventojų

>

>1 mln. pacientų
apsilankymų
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Perduodamas turtas ir 

siekiami rezultatai

<

1. Žemės sklypai Antakalnio g. 57 ir 59

Vilnius.

2. Planuojami griauti objektai:

• ūkio blokas‐sandėliai;

• lavoninė;

• kraujo perpylimo stotis;

• kontrolės punktas;

• Kt. neregistruotieji ūkio bloko

statiniai.
Užtikrinta bent 1350 automobilių stovėjimo

vietų infrastruktūra.

Užtikrintos 1000 kv. metrų sandėliavimo,

autopsijos ir kt. papildomos patalpos.

Šaltinis: Automobilių vietų plėtra Santariškėse Nuoroda: www.santarosparkavimas.lt



Perduodama 

veikla

01 02 03

Automobilių 

stovėjimo aikštelių 
projektavimas, 
statyba, valdymas ir 

administravimas

1000 kv. metrų 

sandėliavimo, 
autopsijos ir kt. 
papildomų patalpų 

projektavimas, statyba 
ir administravimas

Papildoma komercinė 

veikla

>

5
Šaltinis: Automobilių vietų plėtra Santariškėse Nuoroda: www.santarosparkavimas.lt
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Finansiniai ir Ekonominiai

• Vidutinės metinės veiklos pajamos (3 m.)
• Veikla: negyvenamųjų pastatų 

priežiūros ir administravimo paslaugos

• Pajamos: ne mažesnės nei 500 tūkst. € 

be PVM
• Pajėgumas finansuoti projektą

• Bendra finansavimo suma: ne mažesnė 

nei 4,5 mln.  € be PVM

Techninio ir profesinio pasirengimo

• Vidutinė metinė svarbiausių statybos darbų 
apimtis per 5 metus

• mažesnė nei 4 mln.  € be PVM 

• Įvykdyta rangos darbų sutartis ypatingų statinių 
grupei priskiriamame negyvenamajame pastate 

• Bendra sutarties suma: ne mažesnė nei 3 
mln.  € be PVM

Preliminarūs kvalifikacijos reikalavimai

>

Šaltinis: Automobilių saugykla Slotervaart medicinos centro komplekse

(Amsterdamas, Nyderlandai) Nuoroda:

https://www.gaf.eu/en/projecten/parkeergarage‐mcs‐amsterdam.)



Koncesininko atrankos planas
>

60 
d.

Kvalifikacinė atranka

Konkurso dalyvių išankstinė 

atranka

Išsamių įpareigojančių pasiūlymų 

pateikimas

Derybos

Galutinio pasiūlymo pateikimas ir 

vertinimas

Koncesijos sutarties sudarymas 

2022 I-II ketv. 

Konkurso sąlygų paskelbimas

2021 I ketv. 

Šaltinis: Automobilių saugykla Cliniques Universitaires Saint-Luc. (Belgija, briuselis) 

Nuoroda: https://www.gaf.eu/en/projecten/parkeergarage-cliniques-universitaires-

saint-luc 



Go Vilnius
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Pristatymo pavadinimas
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Vilnius! 

Ž y g i m a n t a s  R a č k y s
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VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ

R e n a t a  T r u k a n a v i č i e n ė

2 0 2 0 - 0 9 - 0 8

Vilniaus mokyklų atnaujinimo 

projektas/programa



2

Projekto informacija
>

Projekto 

vykdytojas

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Projekto problema Nuolat augantis moksleivių skaičius Vilniuje;

Perpildytos klasės ir mokyklos;

Pastatų, erdvių neatitikimas higienos normoms, reglamentams ir pan.;

Lėšos skiriamos pastatams išlaikyti, o ne paslaugų kokybei gerinti;

Mokymo(si) aplinkos pokytis moksleiviams ir mokytojams.

Projekto tikslas Teikiamų paslaugų kokybės gerinimas.

Modelis Valdžios ir privataus subjekto partnerystės būdu (VžPP). 

Trukmė Iki 15 metų:

• Iki 5 metų investicijų laikotarpis;

• Iki 12 metų eksploatacijos, priežiūros ir administravimo laikotarpis.

Planuojamos 

kapitalo 

investicijos

Apie 34 mln. € su PVM (preliminari planuojama investicijų į statinius 

suma 34 mln. Eur).
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Tikslinės projekte dalyvaujančios ugdymo įstaigos:
>

1. Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazija

2. Vilniaus Gerosios Vilties progimnazija

3. Vilniaus Šv. Kristoforo progimnazija

4. Vilniaus Petro Vileišio progimnazija

5. Vilniaus Filaretų pradinė mokykla

Statistika

Pastatytos 1968-1974 m.

Sudaro 27 tūkst. kv. m. bendro ploto;

Mokosi 3,4 tūkst. moksleivių;

Dirba 440 pedagogų ir kt. darbuotojų.



Vilniaus mokyklų atnaujinimo projekte 

5 dalyvaujančių mokyklų projektavimas,

statyba ir įrengimas.
Perduodama 

veikla

Vilniaus mokyklų atnaujinimo 
projekte 

5 dalyvaujančių mokyklų 
eksploatacija,

priežiūra ir administravimas.

>

4

01 02

Šaltinis:

https://www.rapinteriors.co.uk/projects/haringey-sixth-form-college/

https://www.rapinteriors.co.uk/projects/haringey-sixth-form-college/
https://www.rapinteriors.co.uk/projects/haringey-sixth-form-college/


Projekto planas
>

Šaltinis: Automobilių saugykla Cliniques Universitaires Saint-Luc. (Belgija, briuselis) 

Nuoroda: https://www.gaf.eu/en/projecten/parkeergarage-cliniques-universitaires-

saint-luc 

Projektas bus įgyvendinamas etapais, sutartis apims 5 Vilniaus miesto mokyklas.

Investavimo laikotarpis iki 5 m. (preliminari planuojama investicijų į statinius suma 34 mln. Eur).

Paslaugų teikimo laikotarpis iki 12 m.

Apimtis – projektavimas, statyba ir įrengimas, eksploatacija, priežiūra ir administravimas.

Planuojamas privataus partnerio atrankos būdas - Konkurencinis dialogas.

Konkurso paskelbimas planuojamas 2021 m. I-II ketv.
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VIEŠOSIOS IR PRIVAČIOS PARTNERYSTĖS 
AKTUALIJOS

2020 M. RUGSĖJO 08 D.

Neringa Pažūsienė
VPSP kompetencijos centras 
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VPSP statistika Lietuvoje
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VPSP Lietuvoje (2020 m. liepos 1 d.)

Įgyvendinamos VžPP sutartys 

Įgyvendinamos koncesijos sutartys

Įgyvendinamos VPSP sutartys

Sudaryta VPSP sutarčių

6

50

56

64
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VPSP sutartys

VPSP Lietuvoje (2020 m. liepos 1 d.)

56 VPSP 
sutartys

8 sutartys
Energetikos, įskaitant šilumos ir 

elektros energijos, naftos ir 
gamtinių dujų išgavimą, 

perdavimo, skirstymo, tiekimo 
srityje

8 sutartys
Viešojo transporto 
infrastruktūros, kelių, tiltų, 
tunelių, parkavimo ir kitos kelių 
transporto infrastruktūros 
srityje

15 sutarčių
Atliekų naudojimo, 
perdavimo ir tvarkymo 
srityje

2 sutartis
Švietimo srityje 

3 sutartis
Teisėsaugos srityje

20 sutarčių
Kultūros, sporto, laisvalaikio 
leidimo, turizmo objektų, 
įrenginių ir kitos 
infrastruktūros srityje
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Savivaldybių šiuo metu rengiami VPSP projektai

2 gatvių apšvietimo projektai
• Kauno rajono sav. – VžPP
• Visagino sav. – VžPP
• 3 mokyklų rekonstrukcijos / statybos projektai
• Ukmergės raj. sav.  - VžPP
• Vilniaus m. sav. – VžPP – mokyklų VPSP programa
• Klaipėdos raj. Sendvario daugiafunkcis kompleksas - VžPP
• 3 sporto / laisvalaikio / turizmo projektai
• Kauno sporto Halės ir S. Dariaus ir S. Girėno stadiono 

valdymas
• Vilniaus m. Lazdynų baseinas – koncesija
• Jurbarko raj. sav. Raudonės pilis - koncesija

• 1 transporto projektas
• Antakalnio ligoninės parkingas – koncesija 
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Valstybės  rengiami VPSP projektai 
Projekto pavadinimas Projektą 

įgyvendinanti 

institucija

VPSP projekto būsena

Įgyvendinama 

sutartis

Vykdoma atranka Rengiami dokumentai

Šiaulių komisariato projektas Policijos 

departamentas

Priimtas Vyriausybės 

sprendimas

Techninių sporto šakų komplekso „Nemuno žiedas“ 

projektas

Lietuvos sporto 

centras

Laukiama Vyriausybės 

sprendimo

Klaipėdos Universiteto sporto infrastruktūros sukūrimo

projektas

Klaipėdos

Universitetas

Rengiamas investicijų 

projektas
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Šiaulių policijos projektas
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Perduodamas turtas Žemės sklypas (unikalus numeris 4400-1504-8072), esantis Šiauliuose, Purienų g. 

48, sklypo plotas 1,5191 ha, perduodamas nuomos teise darbų vykdymo laikotarpiui 

(iki 3 metų)

Pastatai (nuosavybės teisė – valstybės) Įgyvendinus projektą bus pastatyti pastatai: specialios paskirties pastatas, stoginės ir 

stovėjimo aikštelės automobiliams, inžineriniai tinklai ir kt. inžineriniai statiniai

Partnerystės sutarties laikotarpis 15 metų (Darbų vykdymo terminas – iki 3 m.)

Partnerystės projekto numatoma apimtis Naujo Šiaulių aps. VPK specialios paskirties pastato, kurio bendras plotas – 5 198 

kv. metrai, Šiauliuose, Purienų g. 48, projektavimas, statyba ir priežiūros paslaugų 

teikimas

Privačiam subjektui perduodama veikla Specialios paskirties pastato, stoginės ir stovėjimo aikštelės automobiliams 

projektavimas ir statyba.

Specialios paskirties pastato, stoginės ir stovėjimo aikštelės automobiliams  

administravimas ir priežiūra.

Komunalinių sistemų priežiūra.

Apsauginės ir gaisrinės signalizacijos sistemos priežiūra.

Specialios paskirties pastato, stoginės ir stovėjimo aikštelės automobiliams 

teritorijos valymas ir atliekų tvarkymas.

Didžiausi valstybės turtiniai įsipareigojimai (GDV), 

įskaitant viešojo subjekto pasiliekamą riziką

13 997 143 Eur (įskaitant PVM)

CAPEX (kapitalo investicijos), kurie apskaičiuojami 

realiąja verte 

8,78 mln. Eur

Pirkimo procedūras vykdys CPVA

PROJEKTO DUOMENŲ SUVESTINĖ
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Sklypo teritorija – pažymėta geltonai, sklypo dalis, kurioje numatoma naujo pastato statyba –

pažymėta raudonai 
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2020 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2022 2022

2020 m. 

rugpjūčio mėn. 

LRV sprendimas 

dėl projekto 
tikslingumo

2020 m. spalio 15 
d.

I viešoji 

konsultacija.

2020 m. lapkričio 
5 d.

Pirkimo 

dokumentų 
projekto 

paskelbimas 
konsultacijai

2020 m. lapkričio 
15 d.

II viešoji 

konsultacija
. 

2020 m. lapkričio 

30 d.

Pirkimo 

paskelbimas

Pirminių 
pasiūlymų 
pateikimo 

terminas – 3 mėn.

Paraiškų 
pateikimo 

terminas – 3 

mėn.. 

2021 m. IV ketv.

Finansų ministerijos 
išvada. Sutarties 

pasirašymas
. 

Pirkimo 
užbaigimas –

2022 m. gegužės 

9 d. 

2022 m. II ketv.

VPSP sutarties 
pasirašymas -

2022 m.  Birželio 
mėn.

PRELIMINARUS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO GRAFIKAS
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Teisinės aplinkos pokyčiai
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Vidaus sandoriai 
koncesijose

Ekonomikos ir inovacijų 
ministerija parengė Koncesijų 
įstatymo pakeitimo projektą. 

Artimiausiu metu jis bus 
pateiktas derinti institucijoms.

Eurostato statistinis 
vertinimas

Planuojama šiais metais 
parengti Koncesijos sutarčių 

statistinio vertinimo vadovą ir 
kitais metais Eurostatas 

vertintų visas, ne tik VžPP, bet 
ir koncesijų sutartis.

VPSP programos

Bendradarbiaujant su EPEC, 
EIB ir Vilniaus miesto 

savivaldybe, pradėta rengti 
pilotinė mokyklų programa, 

kuri apimtų daugiau, kaip 100 
mokyklų. 

VPSP standartiniai 
dokumentai

Kartu su EIB / EPEC rengiami 
privataus subjekto atrankos 

standartiniai dokumentai
mokyklų VPSP projektams
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Neringa Pažūsienė

E-mail: n.pazusiene@cpva.lt

www.ppplietuva.lt 


