VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ PARTNERYSTĖS SUTARČIŲ SUVESTINĖ
Ataskaitinis laikotarpis – sutartys, sudarytos iki 2018 m. sausio 1 d.

Eil.
Nr.

Viešojo
sektoriaus
atstovas

Partnerystės
sutarties
rūšis

1.

Akmenės
savivaldybė

Koncesija

2.

Birštono

Koncesija

3.

Biržų rajono
savivaldybė

Koncesija

4.

Biržų rajono
savivaldybė

Koncesija

5.

Druskininkų
savivaldybė

Koncesija

6.

Jurbarko
rajono
savivaldybė

Koncesija

Sutarties sritis

Sutarties dalykas

Vietos valdžios lygmuo
Viešųjų komunalinių atliekų tvarkymo
Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje
paslaugos
Sveikatos apsaugos sistemos
Savivaldybės įmonės „Birštono vaistinė“ perdavimas
koncesininkui vaistinės ir kitai gamybinei, prekybinei
ar paslaugų veiklai
Energetikos, įskaitant šilumos ir
Biržų rajono šilumos ūkio modernizavimas,
elektros energijos, naftos ir
renovavimas ir šilumos energijos tiekimas
gamtinių dujų išgavimą, perdavimą, Biržų m., Nemunėlio Radviliškio mstl. ir
skirstymą, tiekimą
Rinkuškių k.
Energetikos, įskaitant šilumos ir
Šilumos ūkio infrastruktūros objektų
elektros energijos, naftos ir
projektavimas, statyba, eksploatavimas ir
gamtinių dujų išgavimą, perdavimą, šilumos energijos tiekimas Pabiržės vidurinei
skirstymą, tiekimą
mokyklai bei 12 butų gyvenamajam namui
Biržų r., Pabiržės mstl., Likėnų g. 10A
Kultūros, sporto, laisvalaikio
Druskininkų uždarų kalnų slidinėjimo trasų
leidimo objektų, įrenginių ir kitos
įrengimas pagal techninį projektą ir ūkinės
infrastruktūros
veiklos vykdymas jose
Atliekų naudojimo, perdirbimo ir
tvarkymo

Atliekų naudojimo, perdirbimo ir
tvarkymo

Leidimas organizuoti Jurbarko rajono
savivaldybės teritorijoje viešąsias komunalinių
atliekų tvarkymo paslaugas ir būti šios

Sutarties šalis

Sutarties
įsigaliojimo
data

Sutarties
pabaiga

VšĮ Šiaulių atliekų
tvarkymo centras

2006-05-24

2020-12-31

UAB „Korio vaistinė“
(vėliau UAB „Apotheka
vaistinė“)
UAB „Litesko“

2000-10-01

2011-08-31

2003-08-01

2034-04-30

UAB „Lenauda“

2005-10-05

2035-10-05

UAB „Stamita“

2009-06-15

2034-06-16

UAB Tauragės
regiono atliekų
tvarkymo centras

2009-04-30

2019-04-30
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Eil.
Nr.

Viešojo
sektoriaus
atstovas

Partnerystės
sutarties
rūšis

Sutarties sritis

Sutarties dalykas
sistemos operatoriumi
Jurbarko rajono švietimo įstaigų moksleivių,
gyvenančių toli nuo mokyklos (išskyrus mokinius
pavežamus reguliariojo susisiekimo maršrutais),
pavežėjimo į mokyklą ir į namus veiklos
organizavimas ir vykdymas ir papildomo pavežėjimo į
užklasinius bei papildomo ugdymo renginius ir
kitoms būtinoms mokymo įstaigų reikmėms paslaugos
Šilumos ūkio infrastruktūros objektai

7.

Jurbarko
rajono
savivaldybė

Koncesija

Viešosios transporto infrastruktūros

8.

Kalvarijos
savivaldybė

Koncesija

9.

Kauno
miesto
savivaldybė
Kauno
miesto
savivaldybė

Koncesija

Energetikos, įskaitant šilumos ir
elektros energijos, naftos ir
gamtinių dujų išgavimą, perdavimą,
skirstymą, tiekimą
Kelių, tiltų, tunelių, parkavimo ir
kitos kelių transporto
infrastruktūros
Kultūros, sporto, laisvalaikio
leidimo objektų, įrenginių ir kitos
infrastruktūros

11.

Kauno
miesto
savivaldybė

Koncesija

Kelių, tiltų, tunelių, parkavimo ir
kitos kelių transporto
infrastruktūros

12.

Kauno
miesto
savivaldybė
Kauno
miesto
savivaldybė
Kelmės
rajono
savivaldybė

Koncesija

Viešosios transporto
infrastruktūros

Aleksoto (dabar Vytauto Didžiojo) tilto
transporto mazgo ir Nemuno upės kairiojo
kranto tvirtinimo projektavimas, statyba,
priežiūra ir eksploatavimas
Kauno miesto viešojo transporto stotelių
stoginių įrengimas

Koncesija

Kultūros, sporto, laisvalaikio
leidimo objektų, įrenginių ir kitos
infrastruktūros
Atliekų naudojimo, perdirbimo ir
tvarkymo

15.

Kėdainių
rajono
savivaldybė

Koncesija

16.

Kėdainių

Koncesija

Energetikos, įskaitant šilumos ir
elektros energijos, naftos ir
gamtinių dujų išgavimą, perdavimą,
skirstymą, tiekimą
Energetikos, įskaitant šilumos ir elektros

10.

13.
14.

Koncesija

Koncesija

Sutarties šalis

Sutarties
įsigaliojimo
data

Sutarties
pabaiga

UAB Jurbarko autobusų
parkas

2005-08-29

2010-08-01

UAB „Didma“

2008-12-24

2024-05-31

UAB „Hidrostatyba“,
UAB „Šilutės
automobilių keliai“
VšĮ Kauno „Žalgirio“
rėmėjas ir Kauno
futbolo ir beisbolo
klubas
UAB „Kamesta“

2006-11-06

2031-11-06

2010-03-04

2035-03-04

2005-12-05

2031-10-31

UAB „Reklamos arka“ 2015-09-09

2035-09-09

"Girstučio" kultūros ir sporto rūmų Kovo 11osios g. 26 Kaune, pramoginės dalies
naudojimas ir valdymas
Viešųjų atliekų tvarkymo Kelmės rajono
savivaldybės teritorijoje paslaugos

UAB "Sporto
infrastruktūra" ir UAB
"Klaipėdos arena"
VšĮ Šiaulių regiono
atliekų tvarkymo
centras

2015-07-02

2025-07-02

Šilumos tiekimas Šėtos, Gudžiūnų ir
Truskavos mokykloms

AB „Panevėžio
energija“

2006-12-07

2016-12-07

Šilumos tiekimas Pelėdnagių k.

UAB „Izobara“

2001-07-05

Iki bus

M. K. Čiurlionio tilto kairiojo prietilčio
transporto mazgo projektavimas, statyba,
priežiūra ir eksploatavimas
Kauno pramogų ir sporto rūmų Nemuno
saloje, Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaune,
naudojimas ir valdymas

2006-09-20

2020-12-31
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Viešojo
sektoriaus
atstovas
rajono
savivaldybė

Partnerystės
sutarties
rūšis

17.

Kėdainių
rajono
savivaldybė

Koncesija

Energetikos, įskaitant šilumos ir
elektros energijos, naftos ir
gamtinių dujų išgavimą, perdavimą,
skirstymą, tiekimą

Šilumos tiekimas Lančiūnavos k.

UAB „Izobara“

2002-08-09

18.

Kėdainių
rajono

Koncesija

Turizmo objektų, įrenginių ir kitos
infrastruktūros

UAB „Investicinių
projektų vystymas“

2010-12-08
(neįsigaliojo)

19.

Klaipėdos
miesto
savivaldybė
Klaipėdos
miesto
savivaldybė

Koncesija

Atliekų naudojimo, perdirbimo ir
tvarkymo

Leidimo vykdyti ūkinę komercinę veiklą, susijusią su
Apytalaukio dvaro sodybos rūmų ir Apytalaukio
dvaro sodybos bokšto restauravimo darbų,
Apytalaukio dvaro sodybos parko dalies sutvarkymo
darbų pagal techninį projektą atlikimu ir šių objektų
pritaikymu turizmo ir verslo poreikiams, muziejaus
ir informacijos centro, viešbučių, restoranų (kavinių)
įrengimu, įstatymu nustatyta tvarka parengus
statybos techninio projektavimo dokumentus ir gavus
reikiamus leidimus, kitų Apytalaukio dvaro sodybos
pastatų ir Apytalaukio dvaro sodybos parko sklypo
dalies pritaikymu koncesininko verslo poreikiams bei
šių objektų valdymu ir naudojimu visą Sutarties
galiojimo laikotarpį ir Sutartyje apibrėžtų viešųjų
paslaugų teikimu, suteikimas
Viešųjų atliekų tvarkymo Klaipėdos miesto
savivaldybės teritorijoje paslaugos

2008-03-08

2018-03-08

Koncesija

Uostų ir prieplaukų infrastruktūros

UAB Klaipėdos
regiono atliekų
tvarkymo centras
AB „Klaipėdos laivų
remontas“, UAB
„Klaipėdos pilies
uostas“

2009-08-07

2034-08-06

21.

Klaipėdos
miesto
savivaldybė

Koncesija

Kultūros, sporto, laisvalaikio
leidimo objektų, įrenginių ir kitos
infrastruktūros

2010-10-07

2035-10-07

22.

Klaipėdos

Koncesija

Sveikatos apsaugos sistemos

UAB „Bilietai Lt“,
UAB „Baltijos
reklamos projektai“,
UAB „Klaipėdos
arena“
UAB „Apotheca

2001-08-01

2016-08-01

Eil.
Nr.

20.

Sutarties sritis

Sutarties dalykas

Sutarties šalis

Sutarties
įsigaliojimo
data

energijos, naftos ir gamtinių dujų
išgavimą, perdavimą, skirstymą, tiekimą

Leidimo vykdyti ūkinę veiklą, susijusią su
Pilies uosto ir Danės upės krantinių valdymu,
naudojimu, priežiūra ir eksploatacija bei
viešųjų paslaugų teikimu, ir iš šios veiklos
gauti pajamas suteikimas
Leidimo vykdyti ūkinę veiklą valdant ir
naudojant areną bei teikti viešąsias paslaugas
švietimo, kultūros, sporto, turizmo,
laisvalaikio leidimo ir kitose srityse ir gauti iš
tokios ūkinės veiklos pajamas suteikimas
SĮ „Neringos vaistinė“

Sutarties
pabaiga
nupirkta
24937 Mwh
šilumos
energijos
Iki bus
nupirkta
29400 Mwh
šilumos
energijos
2035-12-08

4
Viešojo
sektoriaus
atstovas
miesto
savivaldybė

Partnerystės
sutarties
rūšis

23.

Klaipėdos
miesto
savivaldybė

Koncesija

Sveikatos apsaugos sistemos

SĮ „Žardės vaistinė“

UAB „Apotheca
vaistinė“

2001-08-01

24.

Klaipėdos
miesto
savivaldybė

Koncesija

Sveikatos apsaugos sistemos

SĮ „Debreceno vaistinė“

UAB „Naujakiemio
vaistinė“

2001-08-01

25.

Klaipėdos
miesto
savivaldybė

Koncesija

Sveikatos apsaugos sistemos

SĮ „Saulėtoji vaistinė“

UAB „Naujakiemio
vaistinė“

2001-08-01

26.

Klaipėdos
miesto
savivaldybė

Koncesija

Sveikatos apsaugos sistemos

SĮ vaistinė „Juodasis erelis“

UAB „Naujakiemio
vaistinė“

2001-08-01

27.

Klaipėdos
miesto
savivaldybė

Koncesija

Kultūros, sporto, laisvalaikio
leidimo objektų, įrenginių ir kitos
infrastruktūros

UAB "Jūros
kempingas" ir UAB
"Tavo koketė"

2016-01-08

28.

Klaipėdos
rajono
savivaldybė
Klaipėdos
rajono
savivaldybė
Neringos
savivaldybė
Neringos
savivaldybė

Koncesija

Atliekų naudojimo, perdirbimo ir
tvarkymo

UAB Klaipėdos krašto
atliekų tvarkymo centras

2009-07-14

2011-10-06

Koncesija

Uostų ir prieplaukų infrastruktūros

Suteikiančiosios institucijos suteikta teisė
Koncesininkui teikti paslaugas ir vykdyti
ūkinę-komercinę veiklą susijusią su
Kempingo atnaujinimu, remontu, valdymu,
naudojimu ir priežiūra bei visuomenės
turizmo. Kultūros ir laisvalaikio paslaugų
teikimu, ir gauti iš šios veiklos pajamas
Klaipėdos rajono savivaldybės komunalinių atliekų
tvarkymo sistemos operatoriaus funkcijų perdavimas
ir vykdymas
Drevernos mažųjų laivų uosto operatoriaus
funkcijų perdavimas koncesininkui

(2012 m.
sutartis
nutraukta)
2016-08-01
(2012-02-08
sutartis
nutraukta)
2016-08-01
(2013 m.
sutartis
nutraukta)
2016-08-01
(2012-02-29
sutartis
nutraukta)
2016-08-01
(2012-02-29
sutartis
nutraukta)
2022-01-08

UAB "Hortivita"

2016-05-09

2026-05-09

Koncesija

Atliekų naudojimo, perdirbimo ir
tvarkymo
Atliekų naudojimo, perdirbimo ir
tvarkymo

Viešųjų paslaugų teikimas

2009-06-10

2019-06-10

2008-05-01

2018-05-01

Neringos

Koncesija

UAB „Neringos
komunalininkas“
UAB Klaipėdos
regiono atliekų
tvarkymo centras
Akcinė bendrovė Lietuvos

2006-02-15

2011-02-15

Eil.
Nr.

29.
30.
31.
32.

Sutarties sritis

Sutarties dalykas

Sutarties šalis

Sutarties
įsigaliojimo
data

vaistinė“

Koncesija

Telekomunikacijų infrastruktūros

Leidimo būti Neringos savivaldybės
komunalinių atliekų tvarkymo sistemos
operatoriumi suteikimas
Neringos savivaldybei nuosavybės teise priklausančio

Sutarties
pabaiga

5
Viešojo
sektoriaus
atstovas
savivaldybė

Partnerystės
sutarties
rūšis

33.

Pagėgių
savivaldybė

Koncesija

Atliekų naudojimo, perdirbimo ir
tvarkymo

34.

Pakruojo
rajono
savivaldybė
Palangos
miesto
savivaldybė

Koncesija

Atliekų naudojimo, perdirbimo ir
tvarkymo

Koncesija

Turizmo objektų, įrenginių ir kitos
infrastruktūros

36.

Panevėžio
miesto
savivaldybė

Koncesija

Kultūros, sporto, laisvalaikio
leidimo objektų, įrenginių ir kitos
infrastruktūros

37.

Panevėžio
miesto
savivaldybė

Koncesija

Kultūros, sporto, laisvalaikio
leidimo objektų, įrenginių ir kitos
infrastruktūros

38.

Panevėžio
miesto
savivaldybė

Koncesija

Kultūros, sporto, laisvalaikio
leidimo objektų, įrenginių ir kitos
infrastruktūros

39.

Panevėžio
miesto
savivaldybė
Radviliškio
rajono
savivaldybė
Radviliškio
rajono
savivaldybė

Koncesija

Kultūros, sporto, laisvalaikio
leidimo objektų, įrenginių ir kitos
infrastruktūros
Kelių, tiltų, tunelių, parkavimo ir
kitos kelių transporto
infrastruktūros
Atliekų naudojimo, perdirbimo ir
tvarkymo

Raseinių

Koncesija

Eil.
Nr.

35.

40.
41.

42.

Koncesija
Koncesija

Sutarties sritis

Kultūros, sporto, laisvalaikio

Sutarties dalykas
Neringos plačiajuosčio ryšio infrastruktūros
eksploatavimas
Leidimo būti Pagėgių savivaldybės
komunalinių atliekų tvarkymo sistemos
operatoriumi suteikimas
Viešųjų komunalinių atliekų tvarkymas
Leidimo vykdyti ūkinę komercinę veiklą,
susijusią su Kempingo Nemirsetoje,
Palangoje, įrengimu, valdymu ir paslaugų
teikimu
Leidimo vykdyti ūkinę veiklą, susijusią su
infrastruktūros objekto valdymu, naudojimu
ir priežiūra bei viešųjų paslaugų teikimu
kultūros, sporto, turizmo, laisvalaikio srityse,
suteikimas
Leidimo vykdyti ūkinę veiklą, susijusią su
infrastruktūros objekto projektavimu, statyba,
valdymu, naudojimu ir priežiūra bei viešųjų
paslaugų teikimu kultūros, sporto, turizmo,
laisvalaikio srityse, suteikimas
Ūkinės komercinės veiklos, susijusios su
arenos valdymu, naudojimu, plėtra ir priežiūra
bei viešųjų paslaugų teikimu kultūros, sporto,
turizmo, laisvalaikio srityse, vykdymas
Sveikatingumo centro projektavimas, statyba,
valdymas, naudojimas ir priežiūra bei viešųjų
paslaugų teikimas
Keleivių vežimo rajono vietiniais kelių
transporto maršrutais viešosios paslaugos
teikimas
Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje
viešųjų atliekų tvarkymo paslaugų teikimo bei
Radviliškio rajono savivaldybės komunalinių
atliekų tvarkymo sistemos operatoriaus
paslaugos
Koncesininko vykdoma ūkinė-komercinė

Sutarties šalis

Sutarties
įsigaliojimo
data

Sutarties
pabaiga

radijo ir televizijos centras
UAB Tauragės
regiono atliekų
tvarkymo centras
VšĮ Šiaulių regiono
atliekų tvarkymo
centras
UAB „NRT
SERVICE“ ir UAB
„Domus EXTRA“

2007-02-14

2036-06-21

2006-12-07

2020-12-31

2017-11-27

2042-11-26

Panevėžio m. merginų
dviračių sporto klubas
„Fortūna“

2009-10-26

2034-06-26

UAB „Vestrus“
prekyba ir Panevėžio
teniso klubas
„Asteroidas“, UAB
„Vestus paslaugos“
UAB „Panevėžio
arena“

2008-06-20

2032-06-20

2007-07-03

2022-07-03

UAB „Šiaulių banko
lizingas“ ir UAB „Neo
aljansas“
UAB „Emtra“

2005-12-06

2030-12-06

2008-07-01

2023-06-30

VšĮ Šiaulių regiono
atliekų tvarkymo
centras

2007-08-30

2020-12-30

UAB "Žirgo startas",

2016-04-08

2021-04-07

6
Viešojo
sektoriaus
atstovas
rajono
savivaldybė

Partnerystės
sutarties
rūšis

Šiaulių
miesto
savivaldybė
Šilalės rajono
savivaldybė

Koncesija

Šilutės
rajono
savivaldybė
Širvintų
rajono
savivaldybė
Tauragės
rajono
savivaldybė

Koncesija

Uostų ir prieplaukų infrastruktūros

Koncesija

Kelių, tiltų, tunelių, parkavimo ir
kitos kelių transporto
infrastruktūros
Atliekų naudojimo, perdirbimo ir
tvarkymo

48.

Trakų rajono
savivaldybė

Koncesija

49.

Utenos
rajono
savivaldybė

Koncesija

50.

Vilniaus

Valdžios ir

Eil.
Nr.

43.
44.

45.
46.
47.

Sutarties sritis
leidimo objektų, įrenginių ir kitos
infrastruktūros

Koncesija

Koncesija

Kultūros, sporto, laisvalaikio
leidimo objektų, įrenginių ir kitos
infrastruktūros
Atliekų naudojimo, perdirbimo ir
tvarkymo

Energetikos, įskaitant šilumos ir
elektros energijos, naftos ir
gamtinių dujų išgavimą, perdavimą,
skirstymą, tiekimą
Kultūros, sporto, laisvalaikio
leidimo objektų, įrenginių ir kitos
infrastruktūros

Švietimo

Sutarties dalykas
veikla siekiant užtikrinti nepertraukiamą
kokybiškų paslaugų Hipodrome teikimą,
efektyvų turto valdymą ir naudojimą
Ūkinės komercinės veiklos, susijusi su
Aukštabalio multifunkcinio komplekso
eksploatavimu, vykdymas
Leidimo ir pavedimo organizuoti Šilalės
rajono savivaldybės teritorijoje viešąsias
komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas ir
būti šios sistemos operatoriumi suteikimas
Šilutės prieplaukos (uosto) eksploatavimas ir
paslaugų teikimas kultūros, sporto, turizmo,
laisvalaikio srityse
Leidimo valdyti ir naudoti koncesijos objektą
(UAB Širvintų autobusų parkas) ir teikti
keleivių vežimo paslaugas suteikimas
Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje
viešųjų komunalinių atliekų tvarkymo
paslaugų teikimas ir komunalinių atliekų
tvarkymo sistemos organizavimas ir jos
funkcionavimo užtikrinimas bei komunalinių
atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros
objektų Tauragės rajono savivaldybėje
vystymas ir plėtojimas
Šilumos ir karšto vandens gamybos ir teikimo
bei šilumos ir karšto vandens sistemų
priežiūros viešųjų paslaugų teikimas Trakų
rajono savivaldybės teritorijoje
Ūkinės komercinės veiklos, susijusios su
viešųjų paslaugų – sporto, laisvalaikio ir
rekreacijos paslaugų teikimu vartotojams, ir
veiklos, susijusios su hipodromo
modernizavimu, atnaujinimu, vystymu, plėtra,
valdymu ir priežiūra, savivaldybei nuosavybės
teise priklausančių pastatų valdymu ir kito
perduoto turto, naudojimu ir priežiūra,
vykdymas
Ūkinės veiklos, vykdant Balsių mokyklos

Sutarties šalis

Sutarties
įsigaliojimo
data

Sutarties
pabaiga

VšĮ "Raseinių
hipodromas"
VšĮ „Pramogų sala“

2006-06-08

2021-06-08

UAB Tauragės
regiono atliekų
tvarkymo centras

2009-04-14

2019-04-14

UAB „Kintai“, UAB
„Šilutės vandens
turizmo centras“
UAB „Autovelda“

2008-09-26

2033-09-25

2007-01-01

2022-01-01

UAB Tauragės
regiono atliekų
tvarkymo centras

2007-02-14

20 metų
nuo
sutarties
pasirašymo

UAB Trakų šilumos
tinklai, UAB „Eenergija“, UAB
„Prienų energija“
UAB „Kasandros
grupė“

2005-10-01

2030-10-01

2008-09-19

2033-09-19

Konsorciumas UAB

2010-07-26

2035-07-26

7
Eil.
Nr.

Viešojo
sektoriaus
atstovas
miesto
savivaldybė

Partnerystės
sutarties
rūšis
privataus
subjektų
partnerystė
Koncesija

Sutarties sritis

Sutarties dalykas
statybą, ūkio priežiūrą ir administravimą,
vykdymas

Sutarties
pabaiga

„Merko statyba“ ir
„E.L.L. Kinnisvara“
AS
UAB „Baltic Konis“

2008-07-29

2023-07-29

Rukainių vidurinės mokyklos šilumos ūkio
valdymas

UAB „Baltic Konis“

2010-02-24

2025-02-24

Koncesininkui suteikiama teisė investuoti bei
naudoti esamą turtą, teikti paslaugas ir vykdyti
ūkinę-komercinę veiklą Zaraso ežero
Didžiojoje saloje
Centrinės valdžios lygmuo
Palangos aplinkkelio tiesimas

UAB "Zarasų
laisvalaikio centras"

2016-12-15

2031-12-15

UAB „Plėtros
investicijos“, UAB
„Palangos aplinkkelis“

2013-04-30

2038-04-30

51.

Vilniaus
rajono
savivaldybė

52.

Vilniaus
rajono
savivaldybė

Koncesija

53.

Zarasų
rajono
savivaldybė

Koncesija

54.

Lietuvos
automobilių
kelių
direkcija prie
Susisiekimo
ministerijos
Policijos
departament
as prie
Vidaus
reikalų
ministerijos
Valstybinė
saugomų
teritorijų
tarnyba prie
Aplinkos
ministerijos,
Aukštaitijos
nacionalinio
parko ir
Labanoro

Valdžios ir
privataus
subjektų
partnerystė

Kelių, tiltų, tunelių, parkavimo ir
kitos kelių transporto
infrastruktūros

Valdžios ir
privataus
subjektų
partnerystė

Viešosios tvarkos ir visuomenės
apsaugos

Privataus subjekto atliekama ūkinė veikla,
vykdant Vilniaus komisariato pastato ir
areštinės projektavimą, statybą ir paslaugų
teikimą

UAB "PPP projektas",
UAB "Pilies projektai"

2016-07-05

2033-12-28

Koncesija

Turizmo objektų, įrenginių ir kitos
infrastruktūros

Leidimo vykdyti ūkinę komercinę veiklą,
susijusią su pažintinio ekologinio turizmo,
aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo
paslaugų teikimu, turistų aptarnavimu ir
susijusių veiklų vykdymu rekonstruotoje
infrastruktūroje Palūšėje

UAB "Picukė"
UAB "Palūšės turas"

2017-07-28

2036-07-28

55.

56.

Energetikos, įskaitant šilumos ir
elektros energijos, naftos ir
gamtinių dujų išgavimą, perdavimą,
skirstymą, tiekimą
Energetikos, įskaitant šilumos ir
elektros energijos, naftos ir
gamtinių dujų išgavimą, perdavimą,
skirstymą, tiekimą
Kultūros, sporto, laisvalaikio
leidimo objektų, įrenginių ir kitos
infrastruktūros

Sutarties šalis

Sutarties
įsigaliojimo
data

Vėliučionių katilinės renovavimas

8
Eil.
Nr.

57.

Viešojo
sektoriaus
atstovas
regioninio
parko
direkcija
Sveikatos
apsaugos
ministerija

Partnerystės
sutarties
rūšis

Koncesija

Sutarties sritis

Viešosios transporto
infrastruktūros

Sutarties dalykas

Automobilių stovėjimo aikštelių statyba,
priežiūra, paslaugų teikimas

Pastaba. Informacija apie sutartis, kurios nebegalioja, suvestinėje pateikiama pasviruoju šriftu.
Papildoma informacija teikiama:
Finansų ministerijos Valstybės turto valdymo departamento Valstybės turto valdymo politikos skyriuje, tel. (8 5) 2390 183.

Sutarties šalis

UAB "Latuna"
UAB "Santariškų
parkavimo paslaugos"

Sutarties
įsigaliojimo
data

2017-12-01

Sutarties
pabaiga

2042-11-30

