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Planuojami pokyčiai viešosios ir 
privačios partnerystės srityje
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Ilgalaikis susitarimas tarp viešojo ir privataus sektorių (10-25)

dėl investicijų į viešųjų paslaugų teikimą (privatus finansuoja)

partneriams pasidalijant rizikomis (statybos, tinkamumo, 
paklausos)

Kas yra viešojo ir privataus 
sektorių partnerystė 

Viešasis partneris  moka privačiam partneriui  už turto projektavimą, statybą, 
eksploatavimą (ir paslaugų teikimą visuomenei) arba garantuoja kitokią 

investuotų lėšų grąžą

Europos Komisija pagrindiniu 
kriterijumi, skiriančiu 

PARTNERYSTĖS sutartis nuo kitų 
viešojo ir privataus sektorių 

sutarčių, laiko RIZIKOS, privačiam 
partneriui perdavimo  mastą.
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Projektavimo ir statybos 
kaštai 

Veiklos (paslaugos) kaštai 

Finansavimo kaštai

Mokesčiai 

Pelnas 

 Neaiškiai apibrėžti reikalavimai teikiamų paslaugų kokybei
 Nepagrįstai aukšti reikalavimai, kurių niekada nesilaikytų 

pats viešasis subjektas,  
 Žaliavų kaštų (šiluma, vanduo, elektra) įtraukimas į sutartį
 Aukšti reikalavimai turto būklei sutarties pabaigoje ir 

reinvesticijoms 
 Privačiam sektoriui nebūdingos rizikos perkėlimas 

 Investicijų nesaugumas 
 Praktikos ir statistikos nebūvimas
 Pelno kontrolės politikos nebūvimas

 Mokestinės aplinkos neaiškumas
 Turto nuosavybė projekto metu ir jam pasibaigus (viešojo ar 

privataus) 
 PVM taikymas paskolos ir investavimo kaštams 

 Unikalūs finansiniai produktai, nauja rinka
 VPSP perspektyvos neaiškumas, miglota finansinio produkto 

poreikio perspektyva
 Valstybės finansavimo rizikos dalinimosi politikos nebūvimas
 Kuriamo turto nuosavybė

 Perduodamo turto būklės neaiškumas
 Reikalavimai naudoti viešo subjekto techninį projektą
 Noras reguliuoti ir kontroliuoti technines statybų detales

Privataus sektoriaus 
pasiūlymo komponentai 

VPSP projekte

Pasiūlymo kainą didinantys faktoriai

Privataus partnerio pasiūlymas – tai 
ilgalaikis verslo planas
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Kas  padeda sėkmingai partnerystei -

Aiški  VPSP plėtros vizija ir 
kryptingumas   

Teisinės aplinkos 
apibrėžtumas 

Turto naudojimo  lankstumas

Tvarios finansinės aplinkos 
buvimas

Pritaikyta mokestinė aplinka

Kiek, kokios ir kodėl 
partnerystės reikia 
Lietuvai? 

Ar galima taikyti 
standartinį požiūrį 
nestandartinei situacijoje? 

Kaip žinoti, kokius  
teisės aktus taikyti 

Kaip valstybė apsaugo 
investuotojus ir 
dalinasi riziką?

Ar tikrai valstybei reikia
turto po 25 metų?
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VYKSTANTYS PROCESAI

STRATEGINIO PLANAVIMO PERTVARKA 

BIUDŽETO PLANAVIMO PERTVARKA

FINANSINIŲ INSTRUMENTŲ PLĖTRA

VIEŠŲ PASLAUGŲ TEIKIMO MODELIŲ PERŽIŪRA

GEBĖJIMŲ DIDINIMAS

01

02

03

04

05



6

KAIP TAI ĮTAKOS VPSP PERSPEKTYVAS

LEIS KURTI ILGALAIKIUS VPSP PLANUS / PROGRAMAS, UŽTIKRINS STABILUMĄ

LEIS VPSP PLANUOTI KAIP NUOLATINĮ TAM TIKRŲ PASLAUGŲ TEIKIMO BŪDĄ

SUDARYS DIDESNES GALIMYBES VERSLUI ĮSITRAUKTI
Į VIEŠŲ PASLAUGŲ TEIKIMĄ

LEIS APJUNGTI SMULKIUS SAVIVALDYBIŲ PROJEKTUS Į PROGRAMAS

SUMAŽINS  FINANSAVIMO KAŠTUS

01

02

03

04

05
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• Strateginio planavimo ir biudžeto formavimo sistemos pertvarka 
– XVII Vyriausybės prioritetas;

• Patvirtinti šie projektai:

• 1 projektas. Strateginio planavimo dokumentų sistemos 
optimizavimas;

• 2 projektas. Biudžeto išlaidų susiejimo su siekiamais rezultatais 
ir vidutinės trukmės planavimo stiprinimas;

• Pertvarkos darbus prižiūrės Strateginių projektų portfelio 
komisija.

Vyriausybės įsipareigojimai 
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Pertvarkos etapai

I etapas

2018-2019 m.

Pereinamasis laikotarpis - esamos strateginio planavimo ir 
biudžeto formavimo tobulinimas, siekiant efektyvesnio viešųjų 
išteklių paskirstymo ir kokybiškesnio atsiskaitymo už pasiektus 
tikslus.

II etapas 

2020-2021 m.

Naujos strateginio planavimo sistemos sukūrimas ir 
įgyvendinimas, naujų vidutinės trukmės biudžeto formavimo, 
programų sandaros principų įdiegimas, stiprinant orientaciją į 
rezultatus.  


