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LIETUVOJE
Naujasis Koncesijų reglamentavimas
Lietuva ruošiasi naujam Koncesijų reglamentavimui, kuris įsigalios nuo 2018 m. sausio 1 d. LR Seimas naujai Koncesijų
įstatymo redakcijai pritarė birželio 15 d. siekiant įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/23/ES dėl
koncesijos sutarčių suteikimo. CPVA yra įgaliota teikti išvadą dėl projekto socialinės ekonominės naudos.

Svarbiausios naujienos:


Išplečiamas suteikiančios institucijos apibrėžimas.



Nustatomi atvejai, kada Koncesijų įstatymas netaikomas.



Nustatoma, koks teisės aktas ir kokia apimtimi turi būti taikomas, jeigu planuojama sudaryti mišrias sutartis.



Įvedamas naujas koncesijos sutarties trukmės ribojimas.



Įvedamas koncesijos vertės skaičiavimas.



Numatoma galimybė suteikti koncesiją ir konkurencinio dialogo būdu.



Viešųjų pirkimų tarnyba įgaliota dalyvauti formuojant valstybės koncesijų politiką ir ją įgyvendinti.



Prieš sudarant koncesijų sutartį, būtina gauti Finansų ministerijos išvadą dėl koncesijos sutarties finansinių
sąlygų vertinimo fiskalinės drausmės reikalavimų.



Praplečiami turto perdavimo koncesininkui būdai.

Plačiau apie pakeitimus galite paskaityti paspaudę čia.
Naująją įstatymo redakciją galite rasti paspaudę čia.

Iki įstatymo įsigaliojimo, suinteresuotos institucijos ruošiasi naujiems pokyčiams. CPVA Viešosios ir privačios
partnerystės skyriaus ekspertai rudenį surengė 5 mokymus, per kuriuos įvairių institucijų darbuotojams buvo pristatyti
svarbiausi pokyčiai, kurie laukia viešojo sektoriaus rengiant ir įgyvendinant koncesijų projektus, taip pat Koncesijų
įstatymo įgyvendinimo kontrolė. Vilniuje ir Klaipėdoje vykusiuose mokymuose iš viso dalyvavo beveik 100 specialistų.
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Pirmoji Baltijos šalyse infrastruktūros konferencija
Didžiausia Baltijos šalyse privataus ir rizikos kapitalo fondų valdytoja „BaltCap“ ir teisės paslaugų grupė „Cobalt“ išsikėlė
ambicingą tikslą – surengti pirmąją Baltijos šalyse tarptautinę infrastruktūros konferenciją ir padaryti ją tradiciniu
renginiu. Tokio tipo renginiai pasaulyje labai paklausūs, tačiau aplinkinėse šalyse nieko panašaus suorganizuota dar
nebuvo. Vertinant dalyvių atsiliepimus po renginio matyti, kad idėja pasiteisino. Rugsėjo pabaigoje vykusioje
konferencijoje Infra2017 buvo išsamiai aptarta dabartinė Baltijos šalių infrastruktūros padėtis, perspektyvos, investicijų į
ją poreikis ir nauda ekonomikai, kalbėta, kaip apskritai auginti tvarius ir išmanius miestus, kai jau dabar didžioji dalis
vertės sukuriama tik sostinėse, o regionuose gyventojų skaičius traukiasi.

Renginyje daug dėmesio buvo skirta ir viešojo ir privataus sektorių partnerystės (VPSP) temai. Konferencijoje dalyvavę
atstovai iš įvairių šalių bei įmonių apžvelgė savas patirtis VPSP srityje. VPSP – vienas iš būdų, kaip pritraukti išteklių
infrastruktūros, skirtos visuomeninės gerovės ir ekonominės pažangos, kūrimui ir plėtrai. CPVA VPSP skyriaus ekspertai
renginyje surengė atskirą seminarą, kuriame buvo kalbama vien tik apie viešą ir privačią partnerystę. Jame plačiai
nuskambėjo vieno iš svarbiausių renginio svečių, Europos investicijų banko VPSP ekspertų centro vadovo Edward
Farquharson frazė apie VPSP: „Tai galima prilyginti plaktukui. Tai yra įrankis, kuris gali labai praversti atliekant tam tikrus
darbus, tačiau kai kuriose situacijose gali labai smarkiai pakenkti”.

Daugiau informacijos apie konferenciją, VPSP seminarą ir visų pranešėjų prezentacijas rasite paspaudę čia.
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Policijos departamento projektai vyksta pagal planą
Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (VRM), vykdydamas investuotojų atrankos procedūras dėl naujų
komisariatų pastatų Kaune ir Panevėžyje, spalio 9 d. paskelbė išankstinės kvalifikacinės atrankos rezultatus ir į kitą etapą
– teikti pasiūlymus dėl projektų įgyvendinimo – pakvietė po 5 labiausiai kvalifikuotus kandidatus kiekvienoje skelbiamų
derybų dalyje. Terminas pasiūlymų parengimui: 2018 m. sausio 9 d.

„Panašu, kad pirmasis Policijos departamento viešosios ir privačios partnerystės projektas – naujas komisariatas ir
areštinė Vilniuje uždavė gerą toną. Susidomėjimą naujais projektais Kaune ir Panevėžyje išreiškė iki šiol didžiausias
skaičius verslo atstovų. Tikimės, kad 2018-aisiais turėsime dar dvi pasirašytas partnerystės sutartis, bus įdomu sekti ir
tolimesnę šių projektų eigą“ , - sako CPVA VPPS ekspertė Neringa Pažūsienė, kuri kartu su kolege Darija Rasachackiene
konsultuoja Policijos departamento atstovus projektų rengimo bei privačių subjekto atrankos klausimais.

Daugiau informacijos apie šį etapą rasite paspaudę čia.
Informaciją apie Kauno komisariatą rasite paspaudę čia.
Informaciją apie Panevėžio komisariatą ir areštinę rasite paspaudę čia.

Yra naujienų ir kitame VRM projekte - lapkričio 23 d. Vilniuje simbolinės kapsulės įkasimo ceremonija pradėtos naujos
policijos areštinės statybos Birželio 23-osios gatvėje šalia Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato. Statybos
truks dvejus metus, o 15 metų policija tęs partnerystę su privačiu investuotoju ir išsipirks šiuos pastatus. Per visą
sutarties laikotarpį privatus investuotojas rūpinsis ir pastatų valdymu bei priežiūra. 7,6 tūkst. kvadratinių metrų pastate
bus įrengta 100 vietų areštinė bei policijos komisariato administracinės patalpos. Tai pirmasis Lietuvoje bendras
policijos ir privataus verslo projektas. Beveik 56 mln. eurų vertės sutartis dėl šių statybų VPSP būdu su nekilnojamojo
turto plėtros bendrovės „MG valda“ dukterine įmone pasirašyta 2015 metų pabaigoje.

Informaciją apie projektą rasite paspaudę čia.
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Lietuvos miestuose gatvės bus šviesesnės!
Šiemet net kelios šalies savivaldybės vienu metu ėmėsi gatvių apšvietimo projektų. Investicinius projektus dėl gatvės
apšvietimo gerinimo šiuo metu rengia Plungės rajono, Švenčionių rajono ir Telšių rajono specialistai. Visų trijų rajonų
savivaldybės siekia modernizuoti gatvių apšvietimo tinklus, įdiegti inovatyvius sprendimus ir sumažinti energijos
vartojimą. Planuojama tokių VžPP projektų trukmė 20-25 metai.

„Gatvių apšvietimo problemą viešos ir privačios partnerystės būdu sprendžia ne tik Lietuvos savivaldos. Štai šiaurės
Italijos Brešos provincija šį lapkritį paskelbė privataus partnerio paiešką, kuris imtųsi gatvių apšvietimo projektų keliuose
miestuose, o Milano provincija iki kitų metų sausio mėnesio taip pat laukia pasiūlymų gatvių apšvietimo projektams,
kurių vertė, skaičiuojama, sieks daugiau nei 17 mln. eurų, sutarties trukmė planuojama 20 metų. Smagu, kad ir Lietuvoje
imamasi ne statyti gatvių žibintus pavienėse gatvėse, o ruošiami projektai viso rajono tinklams“, - sako CPVA VPP
skyriaus viršininkė Jekaterina Šarmavičienė.

Informaciją apie Plungės rajono projektą rasite čia.
Informaciją apie Švenčionių rajono projektą rasite čia.
Informaciją apie Telšių rajono projektą rasite čia.
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Automobilių statymo problemos Santaros klinikų miestelyje jau sprendžiamos
Gruodžio 1 dieną įsigaliojo Santariškių parkavimo infrastruktūros sukūrimo ir paslaugų teikimo koncesijos sutartis, kurią
SAM balandžio mėnesį pasirašė su viešąjį konkursą laimėjusia bendrove „Latuna“ bei jos įsteigta projekto
bendrove „Santariškių parkavimo paslaugos“. Tai dar vienas valstybės projektas, įgyvendinamas viešojo ir privataus
subjektų partnerystės būdu. Per artimiausius metus bendradarbiaujant viešajam ir privačiam sektoriui, bus
aktyviai sprendžiama automobilių statymo problema Santaros klinikų miestelyje – čia prasideda naujų automobilių
statymo vietų kūrimas. Planuojama, kad iki 2019 m. bus sukurta daugiaaukščių bei antžeminių stovėjimo aikštelių
infrastruktūra su 507 atnaujintomis ir dar 2250 naujų automobilių stovėjimo vietų.

Daugiau informacijos apie projektą rasite čia.
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EUROPOJE
Būdai socialinio būsto problemoms spręsti
Kelios Europos šalys – Belgija, Škotija ir kt. viešos ir privačios partnerystės būdą pritaikė sprendžiant socialinio būsto
problemas. Ši tema itin aktuali Lietuvai – mūsų šalyje socialinio būsto nuolat trūksta, o Valstybės kontrolės atliktas
auditas parodė, kad paramos būstui aprūpinimo sistema mūsų šalyje buksuoja.

Auditoriai atkreipia dėmesį, kad šiuo metu šalyje nėra išskiriama, kurioms asmenų grupėms sudėtingiausia savarankiškai
susirasti būstą, kurios iš jų yra labiausiai pažeidžiamos. Naujos paramos priemonės – būsto nuomos ar išperkamosios
būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos – asmenims taip pat nėra patrauklios. Auditoriai turi pastabų ir dėl
savivaldybių socialinio būsto fondo plėtros projektų, finansuojamų ES lėšomis, atrankos.

Daugiau apie Valstybės kontrolės atliktą auditą galite paskaityti čia.

Kitas atvejis – nesutarimai tarp valdžios atstovų ir gyventojų. Štai 2016-aisiais dalis Panevėžio daugiabučių namų
bendrijų pirmininkų sukilo prieš iniciatyvą statyti socialinį būstą vietoje apleistos „Verdenės“ mokyklos. Tačiau,
pavyzdžiui, Škotijoje, prieš priimant sprendimus, kurie spręstų socialinio būsto problemas, visi projektai buvo ilgai
derinti su vietos bendruomenėmis tol, kol buvo rasta tinkamiausia išeitis. Tad kaip škotai sprendžia šias problemas?

Neseniai Škotijoje paskelbta apie naujo finansavimo instrumento – specialaus fondo, skirto gyvenamosios vietos
stokojantiems žmonėms, įkūrimą. Šis fondas leis būstais aprūpinti žmones pigiau. Škotijos atvejis įdomus tuo, kad
siekiant aprūpinti gyventojus socialiniu būstu, nėra susitelkiama beveik vien į naujų daugiabučių statybas, kaip dažnai
yra Lietuvoje. Ieškant šios jautrios socialinės problemos sprendimų, Škotijoje buvo išnagrinėta daug įvairių alternatyvų.
Paaiškėjo, kad statyti naujus būstus socialiai remiamiems asmenims – tik vienas iš variantų. Taip pat tokius būstus
galima pirkti, nuomotis, dalintis. Nuo šiol kiekvienas būsto savininkas, kuris gali pasiūlyti savo erdvę specialių poreikių
žmonėms, gali užsiregistruoti į sukurtą registrą ir galbūt iš jo patalpos bus pagal poreikį išnuomotos. Visa tai
finansuojama iš specialiojo naujo fondo. Škotijos valdžia taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad dažnai socialiai remiamiems
žmonėms reikia ne tik būsto gyventi, bet ir paletės įvairių gydymo paslaugų, jiems reikia pritaikyti infrastruktūrą. Į tai
taip pat yra atsižvelgiama sudarant sandorius dėl socialinio būsto. Kokias investicijas socialiniam būstui numato Škotija?
Pavyzdžiui, Renfruširo srityje, kuri yra 24 pagal dydį Škotijoje ir joje gyvena apie 175 tūkst. žmonių, 2019/19 – 2022/23
metų periodui numatoma skirti apie 56 mln. eurų (50 mln. svarų sterlingų) ir kasmet suteikti apie 200 būstų. Visoje
Škotijoje siekiama per penkerius metus suteikti 50 tūkst. būstų.

Daugiau informacijos apie būsto programą Škotijoje rasite čia.
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PASAULYJE
Kanada – pavyzdys visam pasauliui
Kanadoje įsteigtas Kanados infrastruktūros bankas, kurio paskirtis yra didinti verslo investicijas į svarbius projektus. Šiuo
metu Kanadoje yra 267 VPSP projektai, o tų, kurių sutartys jau įsigaliojusios, vertė siekia daugiau nei 80 mlrd. eurų (123
mlrd. Kanados dolerių). Skaičiuojama, kad viešos ir privačios partnerystės būdu įgyvendinami projektai leido Kanadai
sutaupyti beveik 18 mlrd. Eurų (27 mlrd. Kanados dolerių) ir leido sukurti 115 tūkst. darbo vietų. Matydama viešosios ir
privačios partnerystės kuriamą vertę, Kanada nusprendė nemažinti pagreičio – būtent todėl ir buvo įkurtas Kanados
infrastruktūros bankas, kuris didins investicijų projektų pasiūlymų skaičių ir leis dienos šviesą išvysti tiems, kuriems
galbūt būtų pritrukę lėšų dar pačioje pradžioje tik ruošiant dokumentaciją. Šiuo metu Kanada yra laikoma viena iš
pavyzdinių šalių, kuriose VPSP reglamentavimas ir vykdymas itin gerai išvystytas. Tiesa, sėkmė Kanados neaplankė per
vieną naktį – vieša ir privati partnerystė čia vyksta jau 25 metus.

Daugiau apie Kanados VPSP sistemą skaitykite čia.

CPVA VIEŠOSIOS IR PRIVAČIOS PARTNERYSTĖS
KOMPETENCIJŲ CENTRAS
Esame vieta, kur galite gauti visą jums aktualią informaciją apie Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystę (VPSP) iš
vienų rankų. Čia susibūrusi ekspertų komanda rengia metodines rekomendacijas, skirtas visiems viešųjų investicijų
projektų planavimo ir įgyvendinimo etapams, vertina VPSP dokumentus, konsultuoja projektų vykdytojus. Taip pat
organizuojame mokymus, kaupiame bei skleidžiame gerąją kitų šalių VPSP patirtį.
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Daugiau apžvalgų ir naujienų visada rasite

www.ppplietuva.lt

