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VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ 
PARTNERYSTĖS PROJEKTŲ S LIETUVOJE 

APŽVALGA

Neringa Pažūsienė
VPSP kompetencijos centras 



2

VPSP KOMPETENCIJOS CENTRAS - mūsų darbas:

• 2010 m. CPVA įgaliota LR Vyriausybės veikti kaip VPSP kompetencijos centras
• Koncesijų įstatymo ir Investicijų įstatymo apibrėžta metodinę pagalbą teikianti institucija
• 2010 – 2012: Investicijų projektų ir VPSP metodinės  aplinkos sukūrimas  
• 2013 m. įgaliotas   veikti kaip metodinės pagalbos centras (MPC) ES SF finansuojamų  investicijų projektų rengimui, vertinimui, 

atrankai 

METODINIS INVESTICIJŲ 
PROJEKTŲ IR VPSP 

PROJEKTŲ  RENGIMO IR 
ĮGYVENDINIMO 

PROCESŲ 
REGLAMENTAVIMAS 

KONSULTACINĖ 
PAGALBA PROJEKTŲ 

RENGĖJAMS, 
VERTINTOJAMS IR 

VYKDYTOJAMS

MOKYMAI PROJEKTŲ 
RENGĖJAMS, ATRANKOS 

KOMISIJŲ NARIAMS, 
SPRENDIMUS PRIIMANČIOMS 

IR KONTROLIUOJANČIOMS 
INSTITUCIJOMS

INICIATYVOS IR 
PASIŪLYMAI DĖL VPSP 

APLINKOS GERINIMO IR 
GERESNIO INVETSICIJŲ 

PLANAVIMO 
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VPSP sutartys

VPSP Lietuvoje (2018 m. spalio 30 d.)

48 VPSP 
sutartys

8 sutartys
Energetikos, įskaitant šilumos ir 

elektros energijos, naftos ir 
gamtinių dujų išgavimą, 

perdavimo, skirstymo, tiekimo 
srityje

9 sutarčių
Viešojo transporto 
infrastruktūros, kelių, tiltų, 
tunelių, parkavimo ir kitos kelių 
transporto infrastruktūros 
srityje

11 sutarčių
Atliekų naudojimo, 
perdavimo ir tvarkymo 
srityje

1 sutartis
Švietimo srityje 

1 sutartis
Viešosios tvarkos ir 

visuomenės apsaugos 
srityje

17 sutarčių
Kultūros, sporto, laisvalaikio 
leidimo, turizmo objektų, 
įrenginių ir kitos 
infrastruktūros srityje
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Valstybės šiuo metu rengiami ir planuojami VPSP projektai

• 2 Policijos infrastruktūros ir paslaugų  projektas 
• Šiaulių apskr. VPK infrastruktūros sukūrimas ir 

paslaugų teikimas (planuojama rengti IP)
• Priverstinio transporto priemonių nuvežimo ir 

saugojimo Vilniaus apskrityje projektas – (planuojama 
rengti IP)

• 3 Krašto apsaugos infrastruktūros projektai – VžPP
(laukiama LRV sprendimo)

• Karinio dalinio vystymas Šilalės raj.
• Karinio dalinio vystymas Rokantiškėse
• Karinio dalinio vystymas Šiaulių regione
• 1 Ryšių projektas (planuojama rengti IP)
• Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo IS 
• 1 Kūno kultūros ir sporto projektai  (planuojama 

rengti IP)
• Techninių sporto šakų komplekso „Nemuno žiedas“ 

Kačerginėje) modernizavimas, priežiūra ir komercinių 
veiklų vykdymas
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Savivaldybių šiuo metu rengiami ir planuojami VPSP projektai
Etapas

Rengimas Atranka
Telšių raj. sav. gatvių apšvietimo modernizavimas– laukiama tarybos sprendimo Panevėžio m. sav. gatvių apšvietimo modernizavimas–

laukiama paraiškų

Ukmergės raj. sav. gatvių modernizavimas – rengiamas IP Kauno raj. sav. 2 mokyklų ir baseino modernizavimo  
projektas– rengiami PD

Šiaulių m. sporto komplekso projektas – laukiama tarybos sprendimo Raseinių raj. sav., Raseinių kapinių plėtra – rengiami PD

Klaipėdos m. daugiafunkcis kompleksas (ledo arena) – atrankos dokumentų 
rengimas.

Vilniaus m. Lazdynų baseinas – atrankos dokumentų rengimas

Kelmės raj. sav. baseinas – laukiama tarybos sprendimo

Tauragės raj. sav. daugiafunkcis kompleksas – vertinamas IP

Kauno m. sav. Šilainių baseinas – laukiama tarybos sprendimo

Klaipėdos raj. sav. Gargždų sporto kompleksas – rengiamas IP

Klaipėdos raj. sav. Sendvario daugiafunkcis kompleksas– rengiamas IP

Šiaulių m. sav. viešojo transporto stoginių– laukiama tarybos sprendimo

Kauno m. viešųjų tualetų plėtra – rengiamas IP


