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VPSP Lietuvoje per 2022 m.
I pusmetį apžvalga 
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VPSP skyriaus veiklos 2022 metų I pusmetį

Tęsė privataus partnerio atrankos procedūras „Šiaulių apskrities
vyriausiojo policijos komisariato pastato statybos“ projekto
įgyvendinimui ir dalyvavimą atrankos procedūrose kaip ekspertai
“Klaipėdos rajono savivaldybės daugiafunkcio centro Sendvario
seniūnijoje” projekto įgyvendinimui.

Vertino investicinių projektų ekonominę ir socialinę naudą –
projektai grąžinti tikslinimui 8 kartus, 7 projektų išvados
buvo teigiamos, 1 projekto išvada buvo neigiama).

VPSP skyriaus ekspertai suorganizavo 2 mokymus ir iš
viso apmokė 59 valstybės ir savivaldybių institucijų
atstovus.
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Atliko VPSP būdo taikymo tvarumo ir aplinkos gerinimo studijos parengimo
paslaugų pirkimą ir pasirašė sutartį su konsultantais. Konsultantai atliktos
analizės pagrindu turės pasiūlyti kriterijus vadovaujantis kuriais galėtų būti
vertinamas valstybės veiklos sričių prioretizavimas svarstant jose VPSP būdo (jo
apimties) taikymo efektyvumą.

59

Parengė ir papildė valstybės pagalbos vertinimo metodines
rekomendacijas skyriumi apie valstybės pagalbos identifikavimą
viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektuose.
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VPSP Lietuvoje (2022 m. I pusmetis)

Parengta investicinių 
projektų VPSP 

įgyvendinimui; 7

Paskelbta pirkimų ; 4

Parengta pirkimo 
dokumentų; 6

Pasirašyta VPSP 
sutarčių; 1 
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Kaip sekėsi VPSP projektus įgyvendinančioms institucijoms 
įgyvendinti savo planus?
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PARENGTA NAUJŲ VPSP INVESTICINIŲ PROJEKTŲ

PARENGTI PRIVATAUS PARTNERIO ATRANKOS 
DOKUMENTAI

2022 m. I pusmečio planų įgyvendinimas

 2022 m. I pusmetį įgyvendinta 2022 m. I pusmetį buvo suplanuota*

*Informacija apie VPSP projektų planus pateikiama pagal institucijų CPVA pateiktą informaciją. 
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Privataus partnerio atrankos VPSP projektų įgyvendinimui 

• Paskelbti pirkimai per 2022 m. I 
pusmetį:

• „Automobilių parkavimo erdvių plėtra 
Vilniaus miesto klinikinės ligoninės ir 
Antakalnio poliklinikos teritorijose“;

• „Šilutės rajono visuomeninių pastatų 
energetinio efektyvumo didinimas“‘;

• Šiaulių arenos valdymas;

• Trakų rajono savivaldybės gatvių 
apšvietimo modernizavimas.

• Atrankos pasibaigusios VPSP sutarčių 
sudarymu:

• gatvių apšvietimo infrastruktūros 
modernizavimas Kauno rajono 
savivaldybėje
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VIEŠOSIOS IR PRIVAČIOS 
PARTNERYSTĖS

KOMPETENCIJOS CENTRAS KONTAKTAI
+370 5 2514399

KONTAKTAI
www.ppplietuva.lt

KONTAKTAI
info@ppplietuva.lt


