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.)
6

Įgyvendinamos VžPP sutartys

50

Įgyvendinamos koncesijos sutartys

56

Įgyvendinamos VPSP sutartys

64
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Sudaryta VPSP sutarčių

VPSP Lietuvoje (2020 m. liepos 1 d.)
VPSP sutartys

8 sutartys
Energetikos, įskaitant šilumos ir
elektros energijos, naftos ir
gamtinių dujų išgavimą,
perdavimo, skirstymo, tiekimo
srityje
3 sutartis
Teisėsaugos srityje

2 sutartis
Švietimo srityje
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56 VPSP
sutartys

8 sutartys
Viešojo transporto
infrastruktūros, kelių, tiltų,
tunelių, parkavimo ir kitos kelių
transporto infrastruktūros
srityje
20 sutarčių
Kultūros, sporto, laisvalaikio
leidimo, turizmo objektų,
įrenginių ir kitos
infrastruktūros srityje
15 sutarčių
Atliekų naudojimo,
perdavimo ir tvarkymo
srityje

Savivaldybių šiuo metu rengiami VPSP projektai

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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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

Valstybės rengiami VPSP projektai
Projekto pavadinimas

Šiaulių komisariato projektas
Techninių sporto šakų komplekso „Nemuno žiedas“
projektas
Klaipėdos Universiteto sporto infrastruktūros sukūrimo
projektas
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Projektą
įgyvendinanti
institucija
Policijos
departamentas
Lietuvos sporto
centras
Klaipėdos
Universitetas

VPSP projekto būsena
Įgyvendinama
sutartis

Vykdoma atranka

Rengiami dokumentai
Priimtas Vyriausybės
sprendimas
Laukiama Vyriausybės
sprendimo
Rengiamas investicijų
projektas

Šiaulių policijos projektas
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PROJEKTO DUOMENŲ SUVESTINĖ
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
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Pirkimo procedūras vykdys CPVA

Sklypo teritorija – pažymėta geltonai, sklypo dalis, kurioje numatoma naujo pastato statyba –
pažymėta raudonai
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PRELIMINARUS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO GRAFIKAS
2020 m. lapkričio
5 d.
2020 m.
Pirkimo
rugpjūčio mėn.
dokumentų
LRV sprendimas
projekto
dėl projekto
paskelbimas
tikslingumo
konsultacijai

2020

2020

2020 m. spalio 15
d.
I viešoji
konsultacija.

2020

2020 m. lapkričio
30 d.
Pirkimo
paskelbimas

2020

2020

2020 m. lapkričio
15 d.
II viešoji
konsultacija

2021

2021

2021

2022

2021 m. IV ketv.

.
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Pirminių
pasiūlymų
pateikimo
terminas – 3 mėn.

Pirkimo
užbaigimas –
2022 m. gegužės
9 d.

Paraiškų
pateikimo
terminas – 3
mėn..

Finansų ministerijos
išvada. Sutarties
pasirašymas
.

2022

2022 m. II ketv.
VPSP sutarties
pasirašymas 2022 m. Birželio
mėn.

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.
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VPSP programos
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.

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

Neringa Pažūsienė
E-mail: n.pazusiene@cpva.lt
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www.ppplietuva.lt

