
2021 M. RENGIAMI VPSP PROJEKTAI  

(informacija nurodoma pagal valstybės/ savivaldybių institucijų pateiktus duomenis) 

 

Nr. Projekto pavadinimas Projektą 

įgyvendinanti 

institucija 

VPSP1 

būdas 

VPSP projekto etapas 

VPSP 

projekto 

rengimas 

Privataus 

partnerio 

atrankos 

paskelbimas 

1.  Alytaus daugiafunkcės ledo 

arenos  infrastruktūros 

statybos, įveiklinimo ir 

pritaikymo visuomenės 

reikmėms projektas  

Alytaus miesto 

savivaldybės 

administracija 

VŽPP2 X3 X 

2.  Anykščių miesto gatvių 

apšvietimo sistemos 

modernizavimas  

Anykščių 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

VŽPP X  

3.  Anykščių švietimo įstaigų 

modernizavimas  

Anykščių 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

VŽPP X  

4.  Universalaus sporto 

komplekso statyba Joniškio 

rajono savivaldybėje 

(sporto infrastruktūros plėtra)  

Joniškio rajono 

savivaldybės 

administracija 

VŽPP X  

5.  Raudonės pilies valdymo, 

naudojimo ir priežiūros 

projektas  

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Koncesija X  

6.  Gatvių apšvietimo 

modernizavimas Kaišiadorių 

rajono savivaldybėje  

Kaišiadorių 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

VŽPP X  

7.  Rumšiškių kultūros namų ir 

Kaišiadorių ligoninės pastatų 

atnaujinimas  

Kaišiadorių 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

VŽPP X  

8.  „Šiaulių tardymo izoliatoriaus 

iškėlimas iš miesto centrinės 

dalies į Šiaulių r. sav., Ginkūnų 

sen., Malavėniukų k.“  

Kalėjimų 

departamentas 

prie Lietuvos 

Respublikos 

VŽPP X X 

                                                           
1 Viešojo ir privataus sektorių partnerystė 
2 Valdžios ir privataus sektorių partnerystė 
3 Šiuo ženklu pažymima, kurie projekto etapai planuojami 2021 m. 



Nr. Projekto pavadinimas Projektą 

įgyvendinanti 

institucija 

VPSP1 

būdas 

VPSP projekto etapas 

VPSP 

projekto 

rengimas 

Privataus 

partnerio 

atrankos 

paskelbimas 

teisingumo 

ministerijos 

9.  Žalgirio arenos rekonstrukcija 

įrengiant daugiafunkcio 

vandens sporto centrą Nemuno 

saloje (Kaune)  

Kauno miesto 

savivaldybės 

administracija 

Koncesija X  

10.  Kauno miesto sporto paskirties 

pastato esančio Kovo 11-osios 

g. 26 (Kaune) Ledo rūmų 

statyba  

Kauno miesto 

savivaldybės 

administracija 

Koncesija X  

11.  Kauno sporto halės ir S. 

Dariaus ir S. Girėno stadiono 

valdymo modelis  

Kauno miesto 

savivaldybės 

administracija 

Koncesija X X 

12.  Klaipėdos m. švietimo įstaigų 

modernizavimas (bus atrinkti 

2—3 l./d ir 1-2 mokyklos)  

Klaipėdos 

miesto 

savivaldybės 

administracija 

VŽPP X  

13.  Klaipėdos universitetinės 

ligoninės pastatų 

modernizavimas energijos 

paslaugų tiekėjo taupymo 

pagrindu  

Klaipėdos 

miesto 

savivaldybės 

administracija 

VŽPP X  

14.  Sporto komplekso vystymas 

Klaipėdos universiteto 

miestelyje  

Klaipėdos 

Universitetas 

Koncesija X  

15.  Klaipėdos rajono savivaldybės 

gyvenviečių kelių ir gatvių 

apšvietimo sistemos plėtra  

Klaipėdos 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

VŽPP X X 

16.  Automobilių statymo erdvių su 

higienos patalpomis plėtra 

Karklės kaime  

Klaipėdos 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Koncesija X X 

17.  „Sporto ir sveikatingumo 

centro Kupiškio mieste 

įrengimas“  

Kupiškio 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

VŽPP X X 

18.  Marijampolės daugiafunkcis 

centras  

Marijampolės 

miesto 

savivaldybė 

VŽPP X  



Nr. Projekto pavadinimas Projektą 

įgyvendinanti 

institucija 

VPSP1 

būdas 

VPSP projekto etapas 

VPSP 

projekto 

rengimas 

Privataus 

partnerio 

atrankos 

paskelbimas 

19.  Molėtų rajono sporto paskirties 

infrastruktūros plėtra ir 

valdymas  

Molėtų rajono 

savivaldybės 

administracija 

Koncesija X  

20.  Poilsio namų „Auska“ 

pritaikymas tikslinių grupių 

poreikiams  

Palangos 

miesto 

savivaldybės 

administracija 

Koncesija X  

21.  Keleivių laukimo paviljonų ir 

reklaminių vitrinų, reklaminių 

stovų Panevėžio mieste 

įrengimo ir eksploatavimo 

paslaugų tiekėjo parinkimas  

Panevėžio 

miesto 

savivaldybės 

administracija 

Koncesija X  

22.  Panevėžio miesto 

universaliosios sporto arenos 

valdytojo parinkimas  

Panevėžio 

miesto 

savivaldybės 

administracija 

Koncesija X  

23.  Šilutės rajono visuomeninių 

pastatų energetinio 

efektyvumo didinimas  

Šilutės rajono 

savivaldybės 

administracija 

VŽPP X X 

24.  Sąlygų verslo ir turizmo plėtrai 

sudarymas (poilsio ir 

laisvalaikio namų statyba)  

Širvintų rajono 

savivaldybės 

administracija 

Koncesija X  

25.  Šiaulių arenos valdymo 

perdavimas  

Šiaulių miesto 

savivaldybės 

administracija 

Koncesija X X 

26.  Tauragės savivaldybės gatvių 

infrastruktūros 

modernizavimas privačios 

partnerystės būdu  

Tauragės 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

VŽPP X X 

27.  Trakų rajono savivaldybės 

ikimokyklinio / 

priešmokyklinio ugdymo 

paslaugų prieinamumo 

didinimas  

Trakų rajono 

savivaldybės 

administracija 

VŽPP X  

28.  Lentvario miesto gatvių 

apšvietimo modernizavimas  

Trakų rajono 

savivaldybės 

administracija 

VŽPP X X 

29.  Ukmergės rajono švietimo 

įstaigų energetinio efektyvumo 

didinimas“ valdžios ir 

privataus subjektų partnerystės  

Ukmergės 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

VŽPP X X 



Nr. Projekto pavadinimas Projektą 

įgyvendinanti 

institucija 

VPSP1 

būdas 

VPSP projekto etapas 

VPSP 

projekto 

rengimas 

Privataus 

partnerio 

atrankos 

paskelbimas 

30.  Karinio miestelio konversija Ukmergės 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Koncesija X  

31.  Vilniaus mokyklų atnaujinimo 

projektas  

Vilniaus 

miesto 

savivaldybės 

administracija 

VŽPP X X 

32.  Automobilių parkavimo erdvių 

plėtra VšĮ Vilniaus miesto 

klinikinės ligoninės ir VšĮ 

Antakalnio poliklinikos 

teritorijose  

Vilniaus 

miesto 

savivaldybės 

administracija 

Koncesija X  

33.  Daugiafunkcinio Lazdynų 

sveikatingumo centro įkūrimas  

Vilniaus 

miesto 

savivaldybės 

administracija 

Koncesija X X 

34.  Ledo rūmų įkūrimas  

 

Vilniaus 

miesto 

savivaldybės 

administracija 

Koncesija X 

 

 

 

35.  Sporto ir laisvalaikio centro 

statyba Vilniaus r. Rudaminos 

ir Nemėžio seniūnijose  

Vilniaus rajono 

savivaldybės 

administracija 

Koncesija X  

 

 


