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Viešojo ir privataus sektorių 
bendradarbiavimo galimybės
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Iššūkis valstybei / savivaldybei

Kaip surasti daugiau išteklių infrastruktūros plėtrai ir
sumažinti jos funkcionavimo bei palaikymo išlaidas, nes:

Viešasis sektorius 
disponuoja ribotais 

ištekliais

Nusidėvėjusios 
infrastruktūros palaikymas 

brangiai kainuoja

Naujos infrastruktūros 
poreikis
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Problemų sprendimo būdai / finansavimas

Valstybės / savivaldybės biudžeto lėšos –
ribotos galimybės

ES investiciniai fondai – ribotos galimybės

Skolinimasis – ribotos galimybės; biudžeto 
deficito didinimas

Vieša ir privati partnerystė – ilga ir „brangi“ 
kelionė į „Marsą“

Nieko nedaryti – visuomenės 
nepasitenkinimas; grėsmė, kad neperrinks 
kitai kadencijai
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Investuotojams aktualūs veiksniai

Konsultacija su rinka nuo ankstyvo projekto 
inicijavimo etapo. Nuolatinis projekto 
viešinimas.

Įgyvendinami tik tokie projektai, kurie neša 
socialinę ekonominę naudą (CPVA išvada) 

Naujos galimybės nuo 2018.01.01 įsigaliojus 
Koncesijų įstatymo naujai redakcijai

Privačios iniciatyvos institutas

VPSP projektų finansavimo užtikrinimas; 
„nebalansinės“ sutartys (FM išvada)
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Teisinio reglamentavimo pokyčiai 2017/2018 metais

Konkurencijos įstatymas

– nuo 2017 m. liepos 1 d.

Vietos savivaldos įstatymas

– nuo 2017 m. liepos 1 d.

Koncesijų įstatymas

– nuo 2018 m. sausio 1 d.
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Koncesijų reglamentavimo pokyčiai

Poilsio / laisvalaikio 

organizavimo srityje

Kūno kultūros ir sporto plėtojimo 
srityje

Turizmo srityje Šilumos tiekimo srityje

Komunalinių atliekų tvarkymo 

srityje

Bendrojo ekonominio 
intereso paslaugos 

kitose srityse

Nuo 2018 m. sausio 1 d. savivaldybės arba jų kontroliuojami juridiniai asmenys turi organizuoti koncesijų konkursus
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Vietos valdžios projektai

VPSP projektų rengimas ir tvirtinimas

CPVA išvada 
dėl socialinės –

ekonominės 
naudos

Savivaldybės 
kontrolieriaus 

išvada

Savivaldybės 
tarybos 

sprendimas dėl 
tikslingumo

Pirkimo 
dokumentų 
parengimas

(CPVA nuomonė)

Pirkimo vykdymas 
/ galutinės 

sutarties projekto 
parengimas

Finansų ministerijos 
išvada (Eurostatas ir 

galimybė prisiimti 
įsipareigojimus)

IP ir PK 
parengimas

Savivaldybės 
kontrolieriaus išvada

Savivaldybės tarybos 
sprendimas dėl VPSP 

sutarties projekto

VPSP sutarties 
pasirašymas

VPSP sutarties 
įgyvendinimas

Pirkimo 
paskelbimas

Tik jeigu skiriasi 
sąlygos nuo 

pradinio tarybos 
sprendimo
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VPSP sutartys

VPSP Lietuvoje (2017 m. gruodžio 31 d.)

45 VPSP 
sutartys

7 sutartys
Energetikos, įskaitant šilumos ir 

elektros energijos, naftos ir 
gamtinių dujų išgavimą, 

perdavimo, skirstymo, tiekimo 
srityje

11 sutarčių
Viešojo transporto 
infrastruktūros, kelių, tiltų, 
tunelių, parkavimo ir kitos kelių 
transporto infrastruktūros 
srityje

11 sutarčių
Atliekų naudojimo, 
perdavimo ir tvarkymo 
srityje

1 sutartis
Švietimo srityje 

1 sutartis
Teisėsaugos srityje 14 sutarčių

Kultūros, sporto, laisvalaikio 
leidimo, turizmo objektų, 
įrenginių ir kitos 
infrastruktūros srityje
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Savivaldybių šiuo metu rengiami VPSP projektai
6 projektai - gatvių apšvietimas ir gatvių modernizavimas

• Panevėžio m. sav. - VžPP
• Plungės rajono sav. - VžPP
• Telšių rajono sav. - VžPP
• Švenčionių rajono sav. - VžPP
• Raseinių rajono sav. - VžPP
• Ukmergės raj. sav. – VžPP (gatvės)

2 projektai - turizmas
• Šiaulių rajono sav. – koncesija
• Merkinės turizmo plėtra - koncesija

2 projektai – mokyklų renovacija
• Kauno raj. sav. (2 mokyklos) – VžPP
• 8 projektai - sportas / laisvalaikis
• Klaipėdos daugiafunkcis kompleksas - koncesija
• Lazdynų baseinas (Vilniaus m. sav.) - koncesija
• Baseinas Kelmės rajono sav. - koncesija
• Dariaus ir Girėno baseinas Kaune – koncesija
• Kauno raj. laisvalaikio / poilsio kompleksas – koncesija
• Kauno raj. baseinas – koncesija arba VžPP
• Kauno Šilainių sporto kompleksas (baseinas) – koncesija
• Aukštaitijos sporto komplekso rekonstrukcija (Panevėžio m. 

sav.) - koncesija

2 projektai - kitos sritys

• Raseinių kapinės – koncesija

• Ukmergės buvusio karinio 
miestelio konversija - koncesija
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Valstybės šiuo metu rengiami / vyksta atrankos VPSP 
projektai

1. Kauno komisariato sukūrimas ir priežiūra - VžPP

2. Panevėžio komisariato ir areštinės sukūrimas ir priežiūra - VžPP

3. Lietuvos kariuomenei skirtos infrastruktūros sukūrimas ir 
priežiūra (2 projektai) - VžPP

4. Vilniaus / Kauno / Palangos oro uostų modernizavimas ir 
išvystymas – koncesija

5. Policijos sulaikytų automobilių nutempimo paslauga –
koncesija / VžPP
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VIEŠOSIOS IR PRIVAČIOS 
PARTNERYSTĖS

KOMPETENCIJOS CENTRAS KONTAKTAI
+370 5 2514 399

KONTAKTAI
www.ppplietuva.lt

KONTAKTAI
n.pazusiene@cpva.lt


