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UAB “Nacionalinių projektų rengimas” – partneriai Nerijus
Juškaitis ir Rūta Kastanauskienė
Advokatų kontora Sorainen– advokatas Vidas Rudokas
UAB “Esika” – direktorius Vygintas Jakas
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Palangos aplinkkelio tiesimo ir eksploatacinės priežiūros
vykdymo projektas
Socialinio būsto statyba ir ūkio priežiūros vykdymas Alytuje
Vilniaus miesto Balsių mokyklos statybos ir ūkio priežiūros
vykdymo projektas
Pravieniškių 1-ųjų pataisos namų teritorijoje esančių
nenaudojamų pastatų rekonstravimo į kalėjimą ir ūkio
priežiūros vykdymo projektas
Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos
komisariato Vilniaus miesto 1-ojo ir 5-ojo policijos
komisariatų pastato Vilniuje, P. Vileišio g. statyba, areštinės
Vilniuje, Birželio 23-iosios g. 10, statyba ir šių pastatų ūkio
priežiūros vykdymas
Vilniaus universiteto vaikų ligoninės naujo korpuso statyba
ir ūkio priežiūros paslaugų teikimas











LR Ūkio ministerijos užsakymu rengiame 6
pilotinius projektus ir VPP projektų rengimo
metodiką bei praktinį vadovą
Projektai rengiami vadovaujantis LR
vyriausybės 2009-11-11d. patvirtintomis
„Viešojo ir privataus sektorių partnerystės
projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis”
Projektai rengiami švietimo, transporto,
visuomenės saugumo, sveikatos apsaugos,
socialinio būsto sektoriuose

Projekto iniciatorius – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo
ministerijos.
Projektu siekiama nutiesti Palangos miesto aplinkkelį nuo Vydmantų sankryžos iki
Palangos oro uosto ir perduoti eksploatacinės priežiūros paslaugų teikimą
privačiam subjektui.
Projekto parengtumas: parengtas ir patvirtintas specialusis planas, techninis
projektas, beveik baigta žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra
Projektu sprendžiama problema: Palangos mieste su magistraliniais keliais A13
Klaipėda-Liepoja ir A 11 Šiauliai - Palanga sutampa miesto Klaipėdos plento ir
Kretingos gatvės. Tranzitinio transporto srautai šiomis gatvėmis nuolat didėja. o tai
prieštarauja miesto kurorto statusui ir funkcijoms.
Pagrindiniai planuojamo tiesti Palangos aplinkkelio duomenys:
Kelio kategorija – II
Kelio sankasos plotis – 12,5 m
Eismo juostų skaičius – 2
Eismo juostų plotis – 3,75 m
Kelio dangos plotis - 9,0 m, iš jų važiuojamoji dalis 7,5 m ir 2 kraštinės saugos juostos po
0,75m
◦ Aplinkkelio ilgis – 8,25 km
◦
◦
◦
◦
◦

Projekto iniciatorius – Alytaus rajono savivaldybė
Alytaus mieste yra apie 100 socialinių būstų,
poreikio analizė parodė, kad trūksta dar 250
socialinių būstų – t.y. apie 11833 m2 gyvenamojo
ploto.
Projekto parengtumas:



◦ 2009 m. parengta galimybių studija. Pagal jos išvadas
socialinis būstas galėtų būti statomas vienoje vietoje,
šalia ką tik užbaigto vieno socialinio daugiabučio.
Siūloma statyti tris devynaukščius daugiabučius namus.
◦ Pradėtas rengti sklypo Statybininku ir Jurgiškių gatvių
sankryžoje detalusis planas. Sklypo plotas 2,92 ha.







Projekto iniciatorius – Vilniaus miesto savivaldybės
administracija
Projektu siekiama pastatyti Balsiuose, Bubilo ir Kryžiokų
Sodų 7-tosios gatvių sankryžoje, 828 vietų mokyklą ir
perduoti Balsių mokyklos ūkio priežiūros paslaugų teikimą
privačiam subjektui
Projekto įgyvendinimui pasirengta – sutvarkyti žemės
nuosavybės klausimai, parengtas ir patvirtintas mokyklos
statybos techninis projektas.
Projektu siekiama spręsti problema: Verkių seniūnijoje
veikia dvi mokyklos, abi jos perpildytos (dirba II
pamainom), mokyklos seniūnijos teritorijos požiūriu
mokyklos išsidėstę pakraštyje aptarnaujamos teritorijos,
Balsių gyventojams iki artimiausios mokyklos - virš 10
km. (mokinius reikalaujama pavėžėti, jei jiems iki
artimiausios mokyklos daugiau kaip 3 km)
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Projekto iniciatorius – Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos.
Pravieniškių 1-ųjų pataisos namų atskiroje lokalinėje teritorijoje yra
nenaudojamų, nebaigtų statyti pastatų, kuriuos rekonstravus galima įrengti
kalėjimą. Šiuo metu Lietuvoje nėra atskiro kalėjimo. Asmenys, kuriems
teismas nustatė bausmę atlikti kalėjime, laikomi Lukiškių ardymo
izoliatoriuje – kalėjime. Šis projektas yra vienas iš projekto “Lukiškių tardymo
izoliatoriaus – kalėjimo iškėlimo iš Vilniaus miesto centrinės dalies”
sprendinių.
Pagrindiniai planuojamo projekto duomenys:



◦ Vilniaus miesto 1-ajam ir 5-ajam policijos komisariatams nepakanka tarnybinių
patalpų tinkamam funkcijų vykdymui, reikiamoms pareigūnų ir darbuotojų darbo
sąlygoms užtikrinti
◦ Parengtas techninės užduoties projektavimui projektas. Techninio projekto nėra.
Pastatas būtų statomas Vilniuje, P. Vileišio gatvėje žemės sklype. Preliminarus
investicijų poreikis - 14 200 tūkst. litų.


◦ 1998 m. pradėta pastatų rekonstrukcija. Atlikta dalis darbų: rekonstruota dalis
aptvėrimų, visų pastatų stogai, pakeisti langai, kalėjimo korpuse atlikti kamerų
bendrieji statybiniai darbai. Rekonstrukcijos darbai sustabdyti 2003 metais dėl lėšų
trūkumo.
◦ Objekto užbaigimui būtini darbai:


Techninio projekto sprendimai yra pasenę ir šį dokumentą būtina atnaujinti.



Reikia atlikti rekonstrukcijos darbus ir įrengti kalėjimo, sveikatos priežiūros, buities, virtuvės,
administracijos, sargybos būstinės korpusus, užbaigti aptvėrimų rekonstrukciją ir aplinkos
tvarkymo darbus

Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus
miesto 1-ojo ir 5-ojo policijos komisariatų pastato Vilniuje, P. Vileišio g.
statyba.

Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato areštinės
Vilniuje, Birželio 23-iosios g. 10, statyba.
◦ Šiuo metu Vilniaus m. VPK areštinė įsikūrusi iš Kultūros ministerijos nuomojamose
seno vienuolyno patalpose. Nuomotojas jau seniai prašo išsikelti iš šių patalpų. Jos
yra tiek savo dislokacija, tiek architektūriniais-planiniais sprendimais, fiziniais ir
moraliniais aspektais netinkamos miesto areštinei.
◦ Naujai areštinei vieta parinkta greta rekonstruojamų patalpų naujam Vilniaus m.
Vyriausiojo policijos komisariatui Birželio 23-iosios g.10 (buvusi Grąžtų gamykla).
2007 m. buvo parengtas griovimo projektas, pagal kurį nugriautas buvęs gamybinis
korpusas ir parengta aikštelė naujos Areštinės statybai.
◦ Techninis projektas parengtas, jį dar galima koreguoti, leidimas statybai negautas.

◦ Objekto užbaigimui būtinų darbų vertė (preliminariais skaičiavimais) siektų apie 18
mln. Lt














Projekto iniciatorius – LR Sveikatos apsaugos
ministerija
VšĮ “Vilniaus universiteto vaikų ligoninės” filialas
ir centrai įsikūrę keliose, viena nuo kitos
nutolusiose Vilniaus miesto vietose. Dalies
pastatų būklė neatitinka funkcinių ir techninių
ligoninėms keliamų reikalavimų.
Žemės sklype Santariškių g. 7 planuojama
pastatyti naują vaikų ligoninės korpusą ir į jį
perkelti konsultacinę polikliniką, pediatrijos
centrą ir vaiko raidos centrą ir kiti ligoninės
skyriai, šiuo metu esantys Santariškių 4 pastatai.
Šiuo metu rengiamas techninis projektas.

Neparengtas detalusis planas ir nesuformuotas žemės sklypas
Savivaldybei nėra suteikta žemė
Nėra teisinės galimybės suteikti naujai statomo socialinio būsto
nuosavybės teisės privačiam subjektui
Privačiam subjektui perduodamos veiklos ir rizikos:
◦ Projektavimas
◦ Statyba
◦ Turto administravimas
◦ Viešųjų paslaugų teikimas


















Žemės sklypai panaudos teisėmis perduoti biudžetinei įstaigai
“Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos”
Neužbaigtas žemės paėmimo visuomenės poreikiams procesas
(vienas sklypas)
Parengtas statybos techninis projektas
Valdžios subjekto identifikavimas
Šiuo metu nėra teisinių galimybių perduoti naujai sukuriamą turtą
privačiam subjektui
Nėra žemės sklypų suteikimo privačiam subjektui praktikos
Privačiam subjektui perduodama veikla ir rizikos:
◦ Projektavimas (parengto projekto koregavimas)
◦ Statyba
◦ Turto administravimas

Žemės sklypas perduotas Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn
ir gautas statybos leidimas
Pradėtos privataus subjekto atrankos procedūros
Valdžios subjekto identifikavimas
Privačiam subjektui perduodamos veiklos ir rizikos:
◦ Statyba
◦ Turto administravimas
◦ Viešųjų paslaugų (dalies) teikimas
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Esami pastatai nuosavybės teise priklauso valstybei, patikėjimo teisėmis
perduoti biudžetinei įstaigai “Pravieniškių I-ieji pataisos namai”
Žemės sklypas panaudos teisėmis perduotas biudžetinei įstaigai
“Pravieniškių I-ieji pataisos namai”
Valdžios subjekto identifikavimas
Nesutvarkyti esamų pastatų nekilnojamojo turto registro duomenys
Žemės sklypo dalis nėra atidalinta
Nėra žemės suteikimo praktikos
Pasibaigęs statybos leidimo galiojimas
Privačiam subjektui perduodamos veiklos ir rizikos:
◦ Projektavimas (parengto projekto koregavimas)
◦ Statyba (dalies esamų statinių rekonstrukcija)
◦ Turto administravimas
◦ Viešųjų paslaugų (dalies) teikimas

Žemės sklypas suteiktas panaudos teisėmis VšĮ “Vilniaus
universiteto vaikų ligoninė”
Pastatai patikėjimo teise perduoti Sveikatos apsaugos ministerijai,
panaudos teise suteikti VšĮ “Vilniaus universiteto vaikų ligoninė”
Baigiamas rengti statybos techninis projektas
Yra pasirašyta sutartis su AB “Turto bankas” dėl turto atnaujinimo
Valdžios subjekto identifikavimas
























Nėra žemės suteikimo praktikos
Privačiam subjektui perduodamos veiklos ir rizikos:
◦ Statyba
◦ Turto administravimas
◦ Viešųjų paslaugų (dalies) teikimas

◦ Daugiabučių namų priežiūros paslaugos
◦ Komunalinių paslaugų priežiūra ir teikimas
◦ Teritorijos valymo ir atliekų tvarkymo paslaugos

Aplinkkelio ilgis - 8,25 km
Užimama teritorija – 27 ha
Investicijos - 23 mln. Lt
BOT 2 + 23 metai
VšPP mokestis – 3 mln. Lt pa. VGN 12%,
Teikiamos paslaugos:
◦ Nuolatinė priežiūra (Kelių priežiūros vadovas (Kelių
direkcija, 2009 04 17, įsakymas Nr. V-107)):

Sklypo dalies atidalijimas

Statinių bendras plotas - 10.400 m²
Sklypo plotas 2,9 ha
Investicijos – 22 mln. Lt
Statyba + pilna apdaila (virtuvės baldai)
DBFO 1 + 2 + 22 metai
VšPP mokestis – 3 mln. Lt pa. VGN 12%,
Teikiamos paslaugos:

Komisariatams skirtas žemės sklypas panaudos teisėmis suteiktas
Vilniaus apskrities VPK
Areštinei skirtas sklypas panaudos teisėmis suteiktas Vilniaus
apskrities VPK
Parengtas areštinės statybos techninis projektas
Neišregistruotas nugriautas areštinės pastatas
Valdžios subjekto identifikavimas
Nėra žemės suteikimo praktikos
Privačiam subjektui perduodamos veiklos ir rizikos:
◦ Projektavimas (komisariatų pastato atveju)
◦ Statyba
◦ Turto administravimas
◦ Viešųjų paslaugų (dalies) teikimas

Kelio ženklų ir ženklinimo atnaujinimas
Želdinių priežiūra
Avarijų padarinių likvidavimas
Sankasų tvarkymas
Atitvarų pakeitimas

◦ I ir II remontas – paviršiaus išlyginamasis sluoksnis
◦ III remontas – dangos atnaujinimas







Bendras plotas - 11.352 m²
Investicijos - 30 mln. Lt
BOOT 2 + 23 metai
VšPP mokestis – 5 mln. Lt pa. VGN 12%,
Teikiamos paslaugos:
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Moksleivių maitinimo paslaugos
Saugumo, higienos ir apsaugos paslaugos
Pastatų, įrenginių ir turto priežiūros paslaugos
Smulkių ūkinių darbų atlikimas
Komunalinių paslaugų priežiūra ir teikimas
Pastatų, teritorijos valymo ir atliekų tvarkymo paslaugos
Teritorijos priežiūros paslaugos
Bendruomenės renginių organizavimo paslaugos
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Bendras plotas - 4.753 m²
Investicijos - 18 mln. Lt
DBFO 0,5 + 1,5 + 23 metai
VšPP mokestis – 2,5 mln. Lt pa. VGN 12%,
Teikiamos paslaugos:
◦ Pastatų, įrenginių ir turto priežiūros paslaugos
◦ Komunalinių paslaugų priežiūra ir teikimas
◦ Pastatų, teritorijos valymo ir atliekų tvarkymo
paslaugos
◦ Teritorijos priežiūros paslaugos
















Bendras plotas – 2.417 / 2.713 m²
Areštinė – 3 aukštai, 131 vietos kameros
Komisariatai – 4 aukštai, 234 darbo vietos
Investicijos - 25 mln. Lt
BOOT / DBFO 2 + 23 metai / 3 + 22 metai
VšPP mokestis – 4 mln. Lt pa. VGN 12%,
Teikiamos paslaugos:
◦
◦
◦
◦
◦

Statinių bendras plotas - 33.540 m²
Sklypo plotas 11,6 ha
Investicijos – 140 mln. Lt
BOOT 2 + 23 metai
VšPP mokestis – 8,6 mln. Lt pa. VGN 12%,
Teikiamos paslaugos:

Kredito
institucijos
Investuotojas arba
investuotojų grupė

◦ Maitinimas
◦ Pastatų priežiūra (valymas, apsauga, įrangos priežiūra)
◦ Nespecializuotos ir kai kurios medicininės įrangos
įrengimas bei atnaujinimas
◦ Vaikų mokyklos (dienos centras) administravimas
◦ Konferencijų centro administravimas
◦ Automobilių saugyklos administravimas



Tarpininkaujant Ūkio ministerijai, rengiant metodiką
ir pilotinius projektus, vyko konsultacijos su:
◦ EIB įkurtos institucijos EPED (European PPP Expertise
centre)atstovais
◦ Lietuvoje veikiančiais komerciniais bankais
◦ Privataus sektoriaus atstovais – galimais investuotojais



Projektavimas (1-ojo ir 5-ojo policijos komisariatų)
Pastatų, įrenginių ir turto priežiūros paslaugos
Aprūpinimas baldais ir įranga
Pastatų, teritorijos valymo ir atliekų tvarkymo paslaugos
Teritorijos priežiūros paslaugos

Ūkio ministerijos atstovas Tadas Jagminas, ministro
visuomeninis konsultantas investicijų skatinimo klausimais,
tel. 85 2624640, el.paštas t.jagminas@ukmin.lt

SPV (Partnerystės
sutarties vykdymui
įsteigta bendrovė)

Valdžios subjektas

Partnerystės sutartis



UAB “Nacionalinių projektų rengimas”
◦ Partneris Nerijus Juškaitis
A. Vivulskio g. 6/8 -36, 03221 Vilnius
◦ Tel. 8 5 210 74 88, +370 699 25244
◦ E. p. nerijus@npr.lt
◦



UAB “Esika”
◦
◦
◦
◦



Direktorius Vygintas Jakas
A.Goštauto g. 40A, LT-01112 Vilnius
Tel. +370 5 2490497, +370 699 92111
El. paštas: vygintas@eika.lt

Advokatų kontora Sorainen ir partneriai
◦ Advokatas Vidas Rudokas
◦ Jogailos 4, LT-01116 Vilnius,

◦ Tel. +370 61 400 035
◦ El. paštas: vidas.rudokas@sorainen.lt

4

