
  

 
 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 

TARYBA 
 

 

SPRENDIMAS 

DĖL TIKSLINGUMO PROJEKTĄ „AUTOMOBILIŲ PARKAVIMO ERDVIŲ PLĖTRA 

VŠĮ VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖS LIGONINĖS IR VŠĮ ANTAKALNIO 

POLIKLINIKOS TERITORIJOSE“ ĮGYVENDINTI KONCESIJOS BŪDU 

 

2021 m. birželio     d.   Nr.            

Vilnius 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 29 

punktu, Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. 

lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1480 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės“ patvirtintomis 

Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, Vilniaus 

miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a: 

1. Nustatyti, kad projektą „Automobilių parkavimo erdvių plėtra VšĮ Vilniaus miesto 

klinikinės ligoninės ir VšĮ Antakalnio poliklinikos teritorijose“ (toliau – projektas) tikslinga 

įgyvendinti koncesijos būdu šiomis sąlygomis: 

1.1. projektą įgyvendinanti institucija, kuri įgaliojama pasirašyti partnerystės sutartį, – 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija;  

1.2. projekto tikslas – užtikrinti viešosios įstaigos Antakalnio poliklinikos ir viešosios 

įstaigos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės pacientams, jų lankytojams bei šių įstaigų 

darbuotojams automobilių stovėjimo vietų prieinamumą, bei, siekiant tinkamai ir kokybiškai teikti 

sveikatos priežiūros paslaugas, užtikrinti kokybiškas ir tinkamas autopsijos, sandėliavimo ir kitas 

būtinas gydymo paskirties patalpas; 

1.3. projektui taikomas viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdas – koncesija; 

1.4. koncesijos sutarties laikotarpis – iki 15 metų;  

1.5. privačiam subjektui, laimėjusiam koncesijos konkursą, yra suteikiamas leidimas vykdyti 

veiklą, susijusią su: 

1.5.1. projektavimu ir statyba naujai kuriamuose infrastruktūros objektuose ir teritorijoje; 

1.5.2. įrangos automobilių stovėjimo aikštelėms įrengti įsigijimu; 

1.5.3. sukuriamų autopsijos, sandėliavimo ir kitų būtinų gydymo paskirties patalpų ir 

įrangos priežiūros paslaugų teikimu; 
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1.5.4. sukuriamų autopsijos, sandėliavimo ir kitų būtinų gydymo paskirties patalpų ir 

automobilių stovėjimo aikštelių valdymu ir atliekų tvarkymu; 

1.5.5. sukuriamų autopsijos, sandėliavimo ir kitų būtinų gydymo paskirties patalpų 

dezinfekavimo, remonto drabų ir administravimo paslaugų teikimu; 

1.5.6. mokamų automobilių stovėjimo aikštelių paslaugų teikimu; 

1.6. privačiam subjektui, laimėjusiam koncesijos konkursą, yra suteikiamas leidimas 

teritorijoje vykdyti ūkinę komercinę veiklą, neprieštaraujančią teritorijos planavimo 

dokumentams; 

1.7. maksimalūs Vilniaus miesto savivaldybės turtiniai įsipareigojimai grynąja dabartine 

verte sudaro 9 979 405 (devynis milijonus devynis šimtus septyniasdešimt devynis tūkstančius 

keturis šimtus penkis) Eur, įskaitant PVM; 

1.8. privačiam subjektui, laimėjusiam koncesijos konkursą, bus perduodami žemės sklypai 

adresu Antakalnio g. 59 (unikalus Nr. 0101-0024-0183), Vilniuje, ir Antakalnio g. 57 (unikalus  

Nr. 0101-0034-0114), Vilniuje, valdyti, naudoti ir disponuoti nuomos teisėmis; 

1.9. privačiam subjektui, laimėjusiam koncesijos konkursą, teritorijoje esantys pastatai: 

sandėlis (unikalus Nr. 1095-8001-0033), kraujo perpylimo stotis (unikalus Nr. 1095-8001-0088), 

lavoninė (unikalus Nr. 1095-8001-0044), pataloganatomijos skyrius (unikalus Nr. 1095-8001-

0055), maisto ruošimo skyrius (unikalus Nr. 1095-8001-0066), kontrolės punktas (unikalus  

Nr. 1095-8001-0122) ir kt. neįregistruoti ūkio bloko statiniai, kuriuos numatyta nugriauti, bus 

perduodami atskiru Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu; 

1.10. viešosios įstaigos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės ir viešosios įstaigos Antakalnio 

poliklinikos darbuotojams turi būti užtikrinta 600 automobilių stovėjimo vietų, taikant lengvatinį 

mėnesinį mokestį; 

1.11. turi būti numatytas pakankamas vietų, skirtų išlaipinti pacientus, skaičius ir numatyta, 

kad automobilių stovėjimas iki 30 minučių neapmokestinamas.  

2. Užtikrinti, kad žemės sklypų adresu Antakalnio g. 59 (unikalus Nr. 0101-0024-0183), 

Vilniuje, ir Antakalnio g. 57 (unikalus Nr. 0101-0034-0114), Vilniuje, dalys po gydymo įstaigų 

statiniais Koncesijos sutarties vykdymo metu būtų grąžintos viešajai Antakalnio poliklinikai ir 

viešajai Vilniaus miesto klinikinei ligoninei. 

3. Atsižvelgti į galimybę įtraukti viešąją įstaigą Vilniaus miesto klinikinę ligoninę kaip 

mokėtoją už pagalbinių patalpų sukūrimą Koncesijos sutarties laikotarpiu. 

4. Pavesti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui kontroliuoti, kaip 

vykdomas šis sprendimas.  

 

Mero pavaduotojas, pavaduojantis merą Tomas Gulbinas 
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