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VPP PROJEKTAI LIETUVOJE 
 

VYKSTANTYS PROJEKTAI 

 

 

 

VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ PROJEKTAI 

Valstybės vykdomų institucijų projektų vykdymas 2018 m. intensyviausiai vyko teisėsaugos ir teisėtvarkos  ir krašto apsaugos 

sistemos srityse - 

➢ Intensyviai ir sklandžiai vyko privataus partnerio atranka Kauno ir Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos 

komisariatų  pastatų projektavimui, statybai ir eksploatacijai. Lygiai po dviejų metų nuo LRV pritarimo šių projektų 

įgyvendinimui, 2019 m. pradžioje su atrinktais laimėtojais abu komisariatai pasirašė partnerystės sutartis 15-kai 

metų, kurių bendra vertė – virš 43 mln. Eurų. Planuojama 2021 m. pabaigoje Kaune pastatyti naują apie 6300 kv. 

metrų apskrities VPK administracinį pastatą su  ūkiniu pastatu, 2022 m. pradžioje Panevėžyje – apie 9000 kv. metrų 

apskrities VPK administracinį pastatą su areštine. Įgyvendinus šiuos projektus policijos darbuotojai dirbs ir paslaugas 

gyventojams teiks moderniose ir tinkamai pritaikytose patalpose, kurių energinis efektyvumas atitiks A++ energetinę 

klasę.  

➢ Buvo pritarta trims Krašto apsaugos ministerijos (KAM)  viešosios ir privačios sektorių partnerystės projektams, kurių 

metu numatoma sukurti reikiamą karinio miestelio infrastruktūrą. Krašto apsaugos ministerija 2018 metų pabaigoje 

paskelbė pirkimo dokumentus viešam aptarimui, taip pat surengė viešąją konsultaciją. Iki 2023 metų Lietuvoje 

turėtų atsirasti kariniai daliniai Šiaulių mieste, Šilalės ir Vilniaus rajonuose. Planuojama, kad derybos su 

potencialiais privačiais partneriais vyks 2019–2020 m. KAM reikalaus, kad projektų vystymas užtruktų ne ilgiau nei 

pustrečių metų, o už darbus ministerija atsiskaitytų per 12 su puse metų. Bendrai valstybė per 12,5 metų nuo 

paslaugų teikimo pradžios privatiems partneriams numato sumokėti ne daugiau  kaip 164,54 mln. eurų su PVM, 

skaičiuojant grynąją dabartine verte. 

 

Rengiami projektai: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Policijos infrastruktūros ir paslaugų projektai: 

• Šiaulių apskr. VPK infrastruktūros sukūrimas  ir  paslaugų teikimas  

• Priverstinio transporto priemonių nuvežimo ir  saugojimo Vilniaus apskrityje 

projektas  

1 Ryšių   projektas  

• Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo  IS 

1 Kūno  kultūros ir sporto projektai  

• Techninių sporto šakų komplekso „Nemuno žiedas“  Kačerginėje 

modernizavimas, priežiūra ir komercinių  veiklų vykdymas 
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SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ PROJEKTAI 

Savivaldos institucijos daugiausia VPSP projektų vykdė dvejomis kryptimis – laisvalaikio, sporto ir kultūros bei gatvių 

apšvietimo srityse. 

Laisvalaikis, sportas ir kultūra 

 

 

Metų pradžioje startavo dvi koncesijų sutartys pajūrio miestuose:  

➢ Klaipėdos miesto savivaldybė skyrė 12 mln. Eur. Sporto ir laisvalaikio komplekso (baseino) statybos ir eksploatacijos 

koncesiją įsteigtai privačiai bendrovei UAB „Klaipėdos baseinas“ (investuotojai UAB "Vakarų infrastruktūra" ir UAB 

"Sporto infrastruktūra") 15 metų. Po statybos etapo, maždaug 2021 metais klaipėdiečiai turės modernų baseiną, 

gyventojams bus teikiamos ir nemokamos paslaugos (už jas mokės savivaldybė) pagal mokinių, senjorų ir neįgaliųjų 

programas. 

➢ Palangos miesto savivaldybės administracija pasirašė koncesijos sutartį dėl Vasaros koncertų salės Palangoje, 

Vytauto g. 43 daugiafunkcio kultūros pastato įrengimo ir valdymo su UAB „Palangos koncertų salė“ (investuotojas – 

UAB „Pajūrio infrastruktūra“) 20-čiai metų, kuri jau pirmą vasarą poilsiautojus pasitiko kultūros renginiais. 

 

Naujų baseinų tikimasi sulaukti ir kituose miestuose: rengiami partnerystės dokumentai Vilniuje (rengiamasi Lazdynų baseino 

koncesijai), Tauragės, Kauno rajone ir Kauno mieste (Šilainių baseinas), Klaipėdos rajone (Gargždų sporto ir sveikatingumo 

kompleksas apims ne tik baseino, o ir ledo sporto, krepšinio, rankinio, lauko teniso, badmintono, salės futbolo ir tinklinio 

sporto šakų prieinamumą Gargždų mieste).  

 

Rengiami partnerystės dokumentai kitiems sporto kompleksams: 

Klaipėdos m. daugiafunkcis komplekso (ledo arena) projektas, 

Panevėžio "Aukštaitijos" sporto komplekso projektas, 

Šiaulių m. sporto komplekso projektas. 

 

Gatvių apšvietimo projektai 

 

Lietuvos regionai neilgai trukus taps ne tik šviesesni, bet ir taupys elektros energiją dėka išmanesnių gatvių apšvietimo 

sprendimų. Panevėžio miesto savivaldybėje jau pritarta gatvių apšvietimo modernizavimui ir paskelbta privataus partnerio 

atranka. Švenčionių, Plungės, Telšių, Trakų, Visagino rajonų savivaldybėse rengiamasi tokių projektų įgyvendinimui. 

Pasisėmus užsienio patirties (pvz., airių) gatvių apšvietimo projektus galima būtų vykdyti centralizuotai, tačiau toks kelias gali 

būti ilgesnis, nes reikalingas tinklų suinventorizavimas – savivaldybės tą atlieka nevienodu greičiu, be to kiekviena savivaldybė 

ieško sau geresnių sprendimų, atsižvelgdama į vietos poreikius.  

VIPA (UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra) suteikia gatvių apšvietimo projektams garantiją.   
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Kiti rengiami projektai savivaldos institucijų projektai: 

Kauno raj. sav. 2 mokyklų ir baseino modernizavimo projektas 

Klaipėdos raj. sav. Sendvario daugiafunkcis kompleksas 

Kauno m. viešųjų tualetų plėtra 

Merkinės miestelio esamos infrastruktūros pritaikymas turizmo reikmėms 

Raseinių raj. sav., Raseinių kapinių plėtra 

Šiaulių m. sav. viešojo transporto stoginių 

Ukmergės raj. sav. gatvių modernizavimas 
 

BENDRAS VALSTYBĖS SAVIVALDOS PROJEKTAS – NACIONALINIS STADIONAS. AR MISIJA (NE)ĮMANOMA? 

Daug lūkesčių, prieštaringo vertinimo ir aistrų keliantis privataus partnerio (koncesininko) atrankos procesas  

Daugiafunkcio komplekso Šeškinėje, Vilniuje (Nacionalinio stadiono)  projekte  artėja link  sutarties pasirašymo:  Projektas 

vykdomas centrinės valdžios ir savivaldos (valstybę atstovauja Kultūros ir sporto departamentas prie LRV, savivaldą – Vilniaus 

miesto savivaldybės administracija). 2018 m. įvykdytos derybos, pasibaigė teisminiai ginčai, buvo pasiekti ir tam tikri LRV ir 

savivaldybės susitarimai dėl finansavimo formulės. Reikia pripažinti, kad pirmo bendro valstybės ir savivaldos projekto 

vykdymas nebuvo itin lengvas ir sklandus – reikėjo derinti skirtingus politinius lūkesčius ir interesus. 2018 m. rudenį Lietuvos 

Aukščiausias Teismas (LAT) priėmė iki šiol precedento neturintį sprendimą dėl projekte pateikto pasiūlymo, neatitinkančio 

pasiūlymo pateikimo reikalavimų, sugrąžinimo į atrankos procesą - pasiūlymas nebuvo laiku pateiktas per reikalaujamą 

informacinę sistemą, ir koncesininko atrankos komisija jį atmėtė, kam pritarė dvi teismų instancijos (pirmoji ir apeliacinė). 

Tačiau LAT, šiuo atveju konkurencijos aspektą iškeldamas aukščiau pirkimo sąlygose iškelto (formalaus) pasiūlymų pateikimo 

reikalavimo, įpareigojo priimti ne informacinėje sistemoje pateiktą atmestą pasiūlymą. Projektą įgyvendinančioms 

institucijoms jau paskelbus apie derybų su vieninteliu dalyviu – konsorciumu, atstovaujamu Axis Industries pabaigą, į atranką 

teko gražinti kitą kandidatą – bendrovę Vilniaus nacionalinis stadionas, ir iš naujo vertinti šios bendrovės pasiūlymo atitiktį 

koncesijos konkurso sąlygoms. 

 

KAIP SEKASI VYKDYTI VPSP SUTARTIS 

 Trumpai apie tai, kaip sekasi vykdyti VPSP sutartis: 

 

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato projekte, kuriame numatoma atnaujinti ir eksploatuoti 

komisariato infrastruktūrą, investicijos į infrastruktūrą atliktos/statybos baigtos anksčiau nei planuota.  

Santariškių automobilių stovėjimo aikštelės  – dar investicijų laikotarpyje Automobilių stovėjimo aikštelių 

infrastruktūros plėtros Santariškių medicinos įstaigų miestelyje projekte susidurta su gerų partnerystės santykių 
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sukūrimo problematika. Glaudūs partnerystės principais grįsti sutarties šalių ryšiai – vienas iš projekto sėkmės garantų, 

juos sukurti projekto komandai tapo tikslu ir iššūkiu.  

Balsių mokykla – iš Vilniaus miesto balsių mokyklos statybos ir ūkio priežiūros vykdymo projekto laimi ir visuomenė, 

ir savivaldybė – vietoj numatyto 800 vaikų skaičiaus, poreikis lankyti mokyklą išaugo iki 1300 mokyklinukų. Privatus 

subjektas aptarnaują patalpas, nereikalaudamas papildomo atlygio dėl išaugusio mokinių skaičiaus. Projektas su kaupu 

patvirtino investicijų į ugdymo infrastruktūrą užmiesčiuose reikalingumą.  

 

 

VPSP SKAIČIAI 2018 M. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VPSP MUGĖS – KASMETINE TRADICIJA TAPSIANTIS RENGINYS 

  

2018 m. įvyko net dvi mugės, kurios subūrė į vieną vietą ir skatino keistis informacija ir diskutuoti VPSP rinkos dalyvius. 

2018 m. kovo mėn. įvykusi mugė - pirmoji VPSP mugė. Jos metu pristatyti Panevėžio, Ukmergės, Kauno miesto ir Kauno 

rajono savivaldybės inicijuojami projektai.  

Antrosios mugės metu savo projektus investuotojams pristatė Krašto apsaugos ministerija, Vilniaus miesto savivaldybė, 

Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono savivaldybės. 

 

Abiejose mugėse sudalyvavo virš 150 besidominčiųjų VPSP rinka – valdžios ir savivaldos subjektų, potencialių 

investuotojų, finansuotojų, ekspertų. 

Mugės – tai puiki galimybė pristatyti VPSP projektus, siekiant jais sudominti investuotojus, finansuotojus, konsultantus 

ir užsitikrinti didesnį dalyvių skaičių atrankose. Partnerystė yra stiprus ir ilgalaikis įsipareigojimas tiek viešam, tiek 

privačiam sektoriui. Kuo daugiau bendrausime tokiame formate, o ne teismuose, tuo daugiau turėsime sėkmingų 

pavyzdžių, kuriuos galėsime parodyti ne tik mūsų visuomenei, bet ir tarptautinei bendruomenei“ – taip mugę pristatė 

CPVA ekspertė N. Pažūsienė. 
 

19 743 650 Eur   

kapitalo investicijos 
įgyvendinant Centrinės 

valdžios projektus 
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didžiausias 
paraiškų 
skaičius  

projekte 

 

22 VPSP  
projektai 

30 mėn.  

vidutinė projekto 
rengimo trukmė  

iki sutarties pasirašymo 

 

30 m.  
ilgiausia VPSP sutarties 

trukmė 
 

48 VPSP 
sutartys 
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VPSP REGULIAVIMAS 

 Nuo 2018 m. įsigaliojo nauja Koncesijų įstatymo redakcija, Investicijų įstatymo pakeitimai. 

2018 m. viduryje pakeistos taisyklės, nustatančios VPSP suteikimo tvarką (projekto eigą), partnerystės dokumentų 

derinimą su institucijomis (LRV 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimas Nr. 1480). Pagal šią taisyklių redakciją, CPVA 

teikia išvadas dėl projekto socialinės ekonominės naudos, Finansų ministerija vertina fiskalines sutarčių sąlygas. 

Svarbu, kad rengdama projektą institucija įsitikintų, ar projekto  įsipareigojimai realūs, suvoktų ateities rizikas ir 

pasiruoštų jas valdyti. 
 

ĮDOMU. KONKURENCIJOS KLAUSIMAI  

 2018 m. pabaigoje Vilniaus miesto savivaldybė miesto Tarybos sprendimu jau pastatyto Fabijoniškių baseino 

operatoriumi paskyrė savo pavaldžią bendrovę VšĮ „Sveikas miestas“. Vilniečius pradžiuginusią žinią ne itin palankiai 

sutiko Konkurencijos taryba, kuri pradėjo tyrimą dėl galimo konkurencijos ribojimo (baseino valdymas paskirtas 

neskelbus konkurencingos procedūros).  
 

VPP PROJEKTŲ NAUJIENOS EUROPOJE: NUO KRITIKOS IKI 
SĖKMĖS PAVYDŽIŲ 
 

VPSP EUROPOS RINKA. STATISTIKA 

 Europos Investicijų Banko Europos Viešosios privačios partnerystės centras (EPEC) apžvelgė Europos 

viešosios privačios partnerystės rinką. Lyderiaujančiomis šalimis VPSP projektų verte/skaičiumi išlieka 

Turkija, Prancūzija, Didžioji Britanija.  2018 m. skaičiai: 

• Finansinį uždarymą pasiekė 39 VPSP projektai, kurių bendra vertė sudaro 14,6 milijardų EUR. 

• 2018 m. VPSP projektų vertė sumažėjo 4 proc. lyginant su 2017 m. 

• 2018 m. VPSP projektų skaičius sumažėjo 11 proc. lyginant su 2017 m. 

• Aktyviausia VPSP rinka buvo Turkijoje (pagal projektų vertę) ir Prancūzija (pagal projektų skaičių). 

• 10 šalių sudarė bent vieną VPSP projektą. 

• Transporto sektorius buvo didžiausias pagal VPSP projektų vertę, švietimo sektorius - pagal skaičių. 

• Pusės sudarytų VPSP sandorių pagrindinis mokėtojas buvo Vyriausybė. 
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                             Vertė (milijardai Eur)                                                                                         Projektų skaičius 

 

2 pav. VPSP PROJEKTAI PAGAL VERTĘ IR SKAIČIŲ,  2018 M. 

 

JUNGTINĖ KARALYSTĖ – AR VPSP PROJEKTAI GYVUOS? 

 Jungtinė Karalystė (JK), dešimtmečiais užėmusi lyderio pozicijas VPP  projektuose Europoje, susidūrė su iššūkiais dėl 

tolimesnės PFI (private finance initiative) plėtros po to, kai bankrotą paskelbė 450 viešojo sektoriaus objektuose 

(kalėjimuose, ligoninėse, kelių infrastruktūroje) veikiantis privatus partneris Carillion. 2016 m. tarptautinei verslo 

gigantei Carillion 1,72 mlrd. svarų viešojo sektoriaus sutartys atnešė 234 mln. svarų  nuostolio. Ar Carillion bankroto 

atveju remiantis galima kritikuoti patį PFI modelį? Remiantis spaudoje skelbiama informacija ir nuomonėmis, 

Carillion bankrotą galėjo lemti ir pernelyg rizikingi verslo sprendimai1. Pavyzdžiui, 2014 m. bendrovė pasirašė 15 mln. 

kasmet jai nuostolio darančią kalėjimų infrastruktūros sutartį - anuomet abi pusės neįvertino rizikos masto.  

2018 m. JK kancleris Philip Hammond savo kalboje pareiškė, būdamas kancleriu niekad nesudarysiantis PFI sutarčių. 

Tačiau tuo pačiu kancleris pabrėžė, kad viešojo privataus sektoriaus partnerytės naudojimas tikslingas, kai tai atneša 

naudą mokesčių mokėtojams. Taigi, panašu, kad JK, kuri ir dėl Brexit šiandien dar negali prognozuoti finansavimo 

galimybių (kadangi išstojus iš ES lieka neaiškus Europos Investicijų banko finansavimo klausimas) ieškos naujų 

partnerystės formų, kurios veiktų efektyviau. 

JK prieš kelis metus, t.y., 2012 m., jau tobulino PFI modelį ir perėjo prie PFI2. Anuomet PFI modelis buvo įvardintas 

kaip pernelyg brangus, nelankstus ir neaiškus. Reformuoti modelį imtasi be detalios naudos-išlaidų analizės, keliant 

tikslus – platesnės finansavimo galimybės (pvz., įtraukiant pensijų fondus), didesnis lankstumas, finansinis 

skaidrumas. 

                                                                        

1 https://www.building.co.uk/focus/analysis-carillion-by-numbers/5094583.article 

https://www.building.co.uk/focus/analysis-carillion-by-numbers/5094583.article
https://www.building.co.uk/focus/analysis-carillion-by-numbers/5094583.article
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2018 m. sausio mėn. paskelbtoje JK Nacionalinio Audito Tarnybos ataskaitoje (ataskaita buvo rengta iki Carillion 

bankroto) buvo išanalizuota privataus finansavimo nauda ir įtaka, apžvelgta PFI modelio reforma ir PFI2 modelio 

ypatumai. Buvo išskirti esminiai PFI2 modelio skirtumai nuo PFI: reikalaujamas viešojo sektoriaus dalyvavimas per 

akcijas nuosavam kapitale, skelbiama kapitalo grąža (skaidrumas), viešojo sektoriaus tam tikrų rizikų prisiėmimas 

(teisinio reglamentavimo, komunalinių mokesčių išlaidos, taršos mokesčio), atrankos proceso trukmės ribojimas 

(maksimaliai 18 mėn.), skatinama finansavimo konkurencija. Atliekant PFĮ modelio reformą, buvo siūloma keisti 

finansinę modelio struktūrą, siekiant kad viešasis sektorius didintų dalyvavimo nuosavu kapitalu dalį iki nuo 10 iki 25 

proc. (tuo tarpu paskolos dalis mažinama), tačiau  šiuo metu veikiančiame PFI2 ši struktūra liko nepakitusi – 

projektuose 90 proc. sudaro paskola, 10 proc. – viešojo sektoriaus kapitalas.   

 

TURKIJA – VPSP AMBICIJOS VYKDANT INFRASTRUKTŪROS POKYČIUS 

  

VPP konferencijos, vykusios 2018 lapkričio 5-9 d. metu Stambule, Turkijoje, Lietuvos VPSP ekspertus maloniai nustebino 

konferencijos šeimininkų – Turkijos atstovų, patirtis ir ambicijos VPP projektų srityje. Įspūdį padarė sutvarkyta institucinė 

bei teisinė aplinka bei sėkmingas didelių projektų startas. Ir valstybės požiūris į partnerystę - Turkijos Finansų ministerija 

kapitalo augimą sieja su ekonominiu augimu, todėl investicijos į kapitalą laikomos ateities investicijomis.  

 

Turkija pradėjo naudoti VPP modelį, siekdama pritraukti privatų sektorių pasenusios (seniai neatnaujinamos) 

infrastruktūros vystymui bei naujos kūrimui: tiltai ir keliai, ligoninės ir mokyklos. Šiuo metu įspūdingi investicijų skaičiai 

į sveikatos srities projektus – vyksta 33 sveikatos priežiūros įstaigų atnaujinimas, 21 sutartis jau pasirašyta (12 mlrd. JAV 

dolerių).  

 

Įspūdingi Turkijos VPP projektai:  

 

Europos-Azijos tunelis: jungia Aziją ir Europos žemynus. Vertė 1.2 mlrd. JAV dolerių, statybos pradžia 2011 m., 

ekploatavimas pradėtas 2016 m., trukmė - 26 m. 

 

 

Gebze-Orhangazi-İzmir Motorway:  400 km kelias jungia Istanbulą, Bursą ir İzmir, Izmit Bay Suspension tiltas – 4-tas 

ilgiausias tiltas pasaulyje, Samanlı Tunnel- ilgiausias tunelis turkijoje. Vertė - 6.3 mlrd. JAV dolerių, statybos pradžia 

2015 m., ekploatavimas pradėtas, pilnai bus vykdomas 2019 m., trukmė - 15 m.  
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2018 m. pasirašyti dar dviejų greitkelių projektai, kurių bendra vertė – 5,6 mlrd. JAV dolerių: Ankara-Niğde Motorway 

 ir Çanakkale 1915 Bridge & Motorway. 

 

VPSP PROJEKTŲ NAUJIENOS EUROPOJE 

 INFRASTRUKTŪRA SOCIALINIAM APGYVENDINIMUI 

Viešoji privati partnerystė pasitelkiama infrastruktūros socialinių paslaugų, susijusių su apgyvendinimu*, vystyti – 

Airijos, Anglijos, Belgijos, Portugalijos valdžios institucijos rengiasi privačiam partneriui patikėti statybos, 

finansavimo ir pastatų priežiūros paslaugas: 

Airija – pasitvirtino Socialinio apgyvendinimo VPSP programą (Social Housing PPP Programme) ir jos įgyvendinimo 

tvarkaraštį: dėl 543 būstų keturiuose regionuose VPSP sutartis jau pasirašoma, kito etapo 450 būstų šešiuose 

regionuose projektas šiuo metu atrankos etape; 

Belgija – rengiamas 117 būstų ir 2 mokymo ir laisvalaikio paslaugų centrų projektavimo, statybos, finansavimo ir 

priežiūros projektas Antverpeno mieste (antras pagal dydį miestas Belgijoje). Projektas skirtas infrastruktūros 

senjorų globos paslaugoms (assisted living) sukūrimui; 

Portugalija – paskelbė antrą būsto koncesiją – privatus partneris turės pastatyti 71 pastatus, iš kurių 49 – gyvenamus 

būstus už prieinamą kainą (affordable housing). Planuojama koncesiją suteikti 35-75 metams. 

 

*Socialinės paslaugos, susijusios su apgyvendinimu, gali apimti įvairias paslaugas – tai ne tik socialiniai būstai nepasiturintiems, bet ir 

apgyvendinimo bei susijusios paslaugos neįgaliesiems ar pagyvenusiems asmenims, kitoms tikslinėms grupėms (asmenims, turintiems įvairių 

priklausomybių, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų ir pan.): savarankiško gyvenimo namai, grupinio gyvenimo namai, laikino gyvenimo namai, globos 

namai ir kt. Valstybės įgyvendina įvairias apgyvendinimo schemas. 

 

TRANSPORTO INFRASTRUKTŪRA 

Serbijos Vyriausybė skyrė 25 m. koncesiją Vinci Airports Serbia ir pasiekė finansinį uždarymą dėl Belgrado oro uosto 

Belgrade Nikola Tesla Airport statybos, priežiūros ir plėtros (finansuotojai: The International Finance Corporation 

(IFC), the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), Deutsche Investitions); 

Slovakijos Vyriausybė patvirtino oro uosto MR Štefánik Airport in Bratislava projektą ir ruošiasi skelbti privataus 

partnerio atranką  30 m. koncesijai suteikti. 

Baltarusijos Transporto ir Susisiekimo Ministerija bendradarbiaudama su valstybine įmone Belavtostrada ir Europos 

Rekonstrukcijos ir Plėtros Banku, skelbs M-10 Motorway partnerystės projektą 20 m. 85.25km. kelio statybai, 

finansavimui ir priežiūrai. 
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LAISVALAIKIO IR SPORTO CENTRAI 

Airija jau pradeda gyvendinti Nacionalinio Vystymosi Plane ir Nacionalinėje Sporto Programoje 2018-2017 m. 

išdėstytus siekius – visoje valstybėje didinti sporto infrastruktūrą. Airijos Vyriausybė teikia finansavimą 

nacionalinėms ir regioninėms institucijoms iš specialiai tam įsteigto fondo lėšų (the new Large Scale Sport 

Infrastructure Fund (LSSIF)). 

Prancūzija. Du miestai paskelbė vandens laisvalaikio centro koncesijas: Ville de Maurepas (63 mln. 30 m.) ir Bordeaux 

Métropole.  

Vokietija. Duisburg miestas paskelbė sporto ir vandens laisvalaikio infrastruktūros miesto pietinėje dalyje 

projektavimo, statybos, finansavimo ir priežiūros projektą. 

Norvegija. Harstad Savivaldybė paskelbė naujo kinoteatro ir bibliotekos VPSP projektą 25 m. 
 

SVEIKATOS SRITIES PROJEKTAI 

Rumunija. Paskelbtas Bukarešto klinikos the Calistrat Grozovici Multifunctional Clinic 139mln.Eur. vertės projektas: 

636 lovos dviejuose pastatuose, ambulatorijos, laboratorijos, tyrimo centrai, studijų infrastruktūra ir kt. 

Turkija. Europos Rekonstrukcijos ir Plėtros Bankas paskelbė konsultantų Turkijos sveikatos projektams atranką. 

Turkija vykdo 29 ligoninių VPSP projektus, iš kurių 21 ligoninių partnerystės sutartys jau pasirašytos. 
 

Vertinant 2018 metų kitų Europos šalių VPSP sudarytų sutarčių pavyzdžius, galima matyti, kad: 

- Šalys taiko VPSP pačiose įvairiausiose srityse, gana populiarūs yra ir socialinės srities VPSP projektai; 

- Mažų savivaldybių projektų nepatrauklumo investuotojams iššūkius šalys sprendžia rengdamos 

nacionalines programas, taip sumažindamos projektų rengimo ir partnerių atrankos kaštus savivaldybėms 

ir didindamos projektų patrauklumą investuotojams; 

- Šalys stengiasi problemas spręsti kompleksiškai ir organizuotai, nepalikdamos savivaldybės likimo valiai 

privačių partnerių paieškoje tose srityse, kur partnerystė gali sudaryti galimybę greičiau išspręsti opias 

problemas ir užtikrinti reikalingas paslaugas ir infrastruktūrą per trumpesnį laiką. 
 


