
2022 M. RENGIAMI1 VPSP PROJEKTAI  

(informacija nurodoma pagal valstybės/ savivaldybių institucijų pateiktus duomenis) 

 

Nr. Projekto pavadinimas Projektą 

įgyvendinanti 

institucija 

VPSP2 

būdas 

VPSP projekto etapas 

Planuojama 

parengti 

VPSP 

projektą ir 

privataus 

subjekto 

atrankos 

dokumentus  

Planuojama 

paskelbti 

privataus 

partnerio 

atranką  

1.  „Lopšelio-darželio „Eglutė“ ir 

„Žilvitis“ modernizavimas 

energijos taupymo tiekėjo 

pagrindu“ 

Anykščių 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

VŽPP3 X X 

2.  Sporto ir sveikatingumo 

komplekso Biržuose, J. 

Basanavičiaus g. 69A,  statyba 

(baseinas, pirtys ir pan., 

viešbutis). 

Biržų rajono 

savivaldybės 

administracija 

VŽPP X X 

3.  Universalios sporto salės ir 

baseino komplekso statybos ir 

įveiklinimo investicinis 

projektas Joniškio rajono 

savivaldybėje 

Joniškio rajono 

savivaldybės 

administracija 

VŽPP X X 

4.  Raudonės pilies valdymo, 

naudojimo ir priežiūros 

projektas, Pilies gatvė 1, 

Raudonė, Jurbarko rajone 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybė 

Koncesija X X 

5.  „Rumšiškių kultūros centro 

pastato energijos vartojimo 

efektyvumo didinimas“ 

Kaišiadorių 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

VŽPP X X 

6.  „VšĮ Kaišiadorių ligoninės 

pastato energijos vartojimo 

efektyvumo didinimas“ 

Kaišiadorių 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

VŽPP X X 

7.  Gatvių ir kelių infrastruktūros 

modernizavimas 

Kaišiadorių 

rajono 

VŽPP X X 

                                                           
1 VPSP projektai, kuriems įgyvendinti dar nėra paskelbta privataus partnerio atranka. 
2 Viešojo ir privataus sektorių partnerystė 
3 Valdžios ir privataus subjektų partnerystė 



Nr. Projekto pavadinimas Projektą 

įgyvendinanti 

institucija 

VPSP2 

būdas 

VPSP projekto etapas 

Planuojama 

parengti 

VPSP 

projektą ir 

privataus 

subjekto 

atrankos 

dokumentus  

Planuojama 

paskelbti 

privataus 

partnerio 

atranką  

savivaldybės 

administracija 

8.  „Daugiafunkcio vandens 

sporto centro Nemuno saloje 

(Kaune) valdymo modelis“, 

t.y. baseino prie ŽALGIRIO 

arenos valdymas. 

Kauno miesto 

savivaldybės 

administracija 

Koncesija X  

9.  „Sporto paskirties pastato 

(Ledo rūmų), esančio Kovo 

11-osios g. 26, Kaune, 

valdymo modelis“  

Kauno miesto 

savivaldybės 

administracija 

Koncesija X X 

10.  Kauno Sporto halės ir S. 

Dariaus ir S. Girėno stadiono 

valdymo modelis 

Kauno miesto 

savivaldybės 

administracija 

Koncesija X X 

11.  Projektas „Klaipėdos rajono 

savivaldybės gyvenviečių 

kelių ir gatvių apšvietimo 

sistemos plėtra“  

Klaipėdos 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

VŽPP X X 

12.  Šiaulių tardymo izoliatoriaus 

statyba Malavėniukų k. 

 

Kalėjimų 

departamentas 

prie Lietuvos 

Respublikos 

teisingumo 

ministerijos 

VŽPP X X 

13.  Sporto komplekso vystymas 

Klaipėdos universiteto 

miestelyje 

Klaipėdos 

universitetas 

Koncesija X X 

14.  Molėtų rajono sporto 

infrastruktūros ir baseino 

kompleksas 

Molėtų rajono 

savivaldybės 

administracija 

Koncesija X X 

15.  Sporto bazės esančios adresu 

Gėlių a. 1A, Palangoje 

atnaujinimas (Apartamentų 

tenisas ir teniso kortų 

modernizavimas)  

Palangos 

miesto 

savivaldybės 

administracija 

Koncesija X  

16.  Poilsio namų „Auska“ 

koncesija 

Palangos 

miesto 

Koncesija X  



Nr. Projekto pavadinimas Projektą 

įgyvendinanti 

institucija 

VPSP2 

būdas 

VPSP projekto etapas 

Planuojama 

parengti 

VPSP 

projektą ir 

privataus 

subjekto 

atrankos 

dokumentus  

Planuojama 

paskelbti 

privataus 

partnerio 

atranką  

savivaldybės 

administracija 

17.  Tauragės savivaldybės gatvių 

infrastruktūros 

modernizavimas 

Tauragės 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

VŽPP X X 

18.  „Daugiafunkcio Lazdynų 

sveikatinimo centro įkūrimas“ 

Vilniaus 

miesto 

savivaldybės 

administracija 

Koncesija X X 

19.  Vilniaus ledo arena Vilniaus 

miesto 

savivaldybės 

administracija 

Koncesija X X 

20.  Ekstremalaus sporto centro 

sukūrimas Vilniaus mieste 

Vilniaus 

miesto 

savivaldybės 

administracija 

Koncesija X X 

21.  Automobilių parkavimo 

erdvių plėtra Vilniaus miesto 

Klinikinės ligoninės ir 

Antakalnio poliklinikos 

teritorijose 

Vilniaus 

miesto 

savivaldybės 

administracija 

Koncesija X X 

22.  Sporto ir laisvalaikio centro 

statyba Vilniaus r. Rudaminos 

seniūnijoje 

Vilniaus rajono 

savivaldybės 

administracija 

Koncesija X  

23.  Vilniaus r. Riešės šv. 

Faustinos Kovalskos 

pagrindinės mokyklos 

rekonstrukcija, didininat 

ugdymo prieinamumą 

Vilniaus rajono 

savivaldybės 

administracija 

VŽPP X X 

 


