
1

2021 / 2022 m. VPSP apžvalga

Neringa Pažūsienė
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2021 / 2022 m. VPSP statistika
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Iki 2021 m. gruodžio 31 d. įgyvendinamos VPSP sutartys
VPSP Lietuvoje pagal sritis. 

50 VPSP 
sutarčių

10 sutarčių
Energetikos, įskaitant šilumos ir 

elektros energijos, naftos ir 
gamtinių dujų išgavimą, 

perdavimo, skirstymo, tiekimo 
srityje

5 sutartys
Viešojo transporto 
infrastruktūros, kelių, 
tiltų, tunelių, parkavimo ir 
kitos kelių transporto 
infrastruktūros srityje

9 sutarčių
Atliekų naudojimo, 
perdavimo ir tvarkymo 
srityje

3 sutartys
Kariuomenės veikla 15 sutarčių

Kultūros, sporto, laisvalaikio, 
turizmo leidimo objektų, 
įrenginių ir kitos 
infrastruktūros srityje

2 sutartys
Švietimo srityje

3 sutartys
Teisėsaugos srityje

Iš jų VžPP sutarčių – 9, koncesijų - 41

3 sutartys
Uostų ir prieplaukų 

infrastruktūros srityje
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ŠIUO METU ĮGYVENDINAMŲ VPSP SUTARČIŲ TRUKMĖ PAGAL SRITIS

0 5 10 15 20 25 30

Atliekų naudojimo, perdirbimo ir tvarkymo

Energetikos

Kelių transporto infrastruktūros

Kultūros, sporto, laisvalaikio leidimo objektų, įrenginių…

Uostų ir prieplaukų infrastruktūros

Švietimo

Viešojo transporto infrastruktūra

Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos

Turizmo objektų, įrenginių ir kitos infrastruktūros

Kariuomenės veikla

Trukmė metais
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VPSP LIETUVOJE 2021 M. 

Parengta investicinių 
projektų VPSP 

įgyvendinimui, 19

Paskelbta pirkimų , 3

Pasirašytos VPSP 
sutartys; 4

Įsigaliojusios VžPP 
sutartys, 3
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2021 m. įsigaliojusių VžPP sutarčių skaičius Europos Sąjungoje

Prancūzija

Vokietija

Lietuva

Italija

Čekija

Ispanija

Graikija

Latvija

Austrija

Serbija

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Savivaldybių artimiausiu metu planuojami VPSP projektai

• Visuomeninių pastatų energetinio 
efektyvumo didinimo projektai:

• Klaipėdos miesto savivaldybėje;
• Šilutės rajono savivaldybėje;
• Anykščių rajono savivaldybėje;
• Kaišiadorių rajono savivaldybėje.
• Sporto ir laisvalaikio projektai:
• Klaipėdos miesto savivaldybėje;
• Kauno miesto savivaldybėje;
• Vilniaus miesto savivaldybėje;
• Vilniaus rajono savivaldybėje;
• Molėtų rajono savivaldybėje;
• Joniškio rajono savivaldybėje.
• Projektas teisėsaugos srityje – Šiaulių 

tardymo izoliatoriaus statyba.
• Gatvių apšvietimo projektas - Klaipėdos 

rajono savivaldybėje.
• Automobilių parkavimo infrastruktūros 

projektas Vilniaus miesto savivaldybėje.
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Pirkimų etapas

Pasirengimo etapas

Koncesijos

VžPP

Pirkimų etapas Pasirengimo etapas Koncesijos VžPP

2022 m. 15 19 10 9

2021 m. 13 35 17 18

VPSP planavimas

2022 m. 2021 m.
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0 1 2 3 4 5

2021 m

2022 m

2021 m 2022 m

VžPP 3 3

Koncesijos 0 2

VPSP sutarčių sudarymas ir finansinis užbaigimas

VžPP Koncesijos

CAPEX Nac. stadiono projekto – 95 
mln. EUR. 

Vidutinis CAPEX kitų VPSP projektų 
12 mln. EUR.
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Teisinės sistemos pokyčiai, naujovės
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Planuojami teisiniai pokyčiai

Koncesijų įstatymo komentaras

Koncesijų įstatymo pakeitimas 

Strateginio valdymo teisės aktų pakeitimas 
(VPSP planavimo susiejimas su nauja strateginio 
valdymo sistema; ilgalaikis planavimas)

VPSP taisyklių pakeitimas (konsolidavimas, 
procedūrų supaprastinimas)

Eurostato Valdžios sektoriaus deficito ir skolos vadovo 
(MGDD) ir VPSP vadovo pakeitimai (koncesijos ir VžPP)
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COVID-19 ir karo Ukrainoje įtaka VPSP projektų 
įgyvendinimui
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Iššūkis ir problemos, su kuriomis šiuo metu susiduriame įgyvendindami VPSP Lietuvoje

1 Ekonominės veiklos apribojimai

2Auganti infliacija

3 Statybos medžiagų tiekimo sutrikimas

4Žmogiškųjų išteklių trūkumas
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EKONOMINĖS VEIKLOS APRIBOJIMAS (COVID – 19)

2020–2021 metais ekonominė veikla Lietuvoje buvo apribota dėl COVID-19. Dėl šios priežasties buvo 
pakeistos 6 koncesijos sutartys:

Sutarčių, 

kuriose buvo 

pritaikytos 

nenugalimos 

jėgos sąlygos, 

skaičius

Sutarčių, 

kuriose buvo 

pritaikytos 

Atleidimo 

atvejo 

nuostatos, 

skaičius

Sutarčių, 

kuriose buvo 

pritaikytos 

Kompensavimo 

įvykio 

nuostatos, 

skaičius

Sutarčių, 

kuriose buvo 

sumažintas 

arba 

sustabdytas 

koncesininko 

mokestis 

valstybės 

institucijoms, 

skaičius

Sutarčių, 

kuriose turto 

nuoma buvo 

sumažinta arba 

sustabdyta, 

skaičius

Sutarčių, 

kuriose buvo 

pritaikytos 

kitos 

priemonės, 

skaičius

5 5 - 3 4 1
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AUGANTI INFLIACIJA IR STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ TIEKIMO SUTRIKIMAi

2021-2022 metais dėl COVID-19 ir karo Ukrainoje Lietuvoje išaugo infliacija (2022 m. vasario mėn.
infliacija viršijo 15%), sutriko statybinių medžiagų tiekimas. Dėl šios priežasties privatūs partneriai,
įgyvendinantys VžPP sutartis (statybos etapas), paprašė valdžios institucijų pakeisti sutartį:

Sutarčių, 

kuriose buvo 

pritaikytos ar

planuojama

pritaikyti

nenugalimos 

jėgos sąlygos, 

skaičius

Sutarčių, 

kuriose buvo 

pritaikytos ar 

planuojama 

pritaikyti 

Atleidimo 

atvejo 

nuostatos, 

skaičius

Sutarčių, 

kuriose buvo 

pritaikytos ar 

planuojama 

pritaikyti  

Kompensavimo 

įvykio 

nuostatos, 

skaičius

Sutarčių, 

kuriose buvo 

sumažintas 

arba 

sustabdytas 

privataus 

partnerio 

mokestis 

valstybės 

institucijoms, 

skaičius

Sutarčių, 

kuriose turto 

nuoma buvo 

sumažinta arba 

sustabdyta, 

skaičius

Sutarčių, 

kuriose buvo 

pritaikytos ar 

planuojama 

pritaikyti  kitas 

priemones, 

skaičius

4 4 2 - - 1



16

AUGANTI INFLIACIJA IR STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ TIEKIMO SUTRIKIMAI

2021 - 2022 m. dėl COVID-19 ir karo Ukrainoje infliacija Lietuvoje išaugo (2022 m. vasario mėn.
infliacija viršijo 15%), taip pat sutriko statybinių medžiagų tiekimas. Dabartinėms pirkimo
procedūroms įtakos turėjo šios priežastys:

VPSP būdas Nutrauktų atrankos

procedūrų skaičius

Atrankos procedūrų, 

kuriose yra rizika, kad 

procedūra bus 

nutrauktos, skaičius

Atrankos procedūrų, 

kurių metu valdžios 

institucijos peržiūrėjo 

(padidino) ar planuoja

peržiūrėti mokėjimus 

privačiam partneriui, 

skaičius.
VžPP 1 1 1

Koncesijos - 1 1 

Šiuo metu privataus partnerio atrankos procedūros vykdomos 5 VPSP projektuose.
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Planuojamos priemonės planuojamuose VPSP pirkimuose

Galimas indeksavimas ateityje

1. Indeksuojama tik tam tikra dalis Metinio
atlyginimo – statybos (skaičiuojamoji) kaina ir
su papildoma paskola susijusio išlaidos.

2. Indeksuojama tik kai infliacija yra didesnė, kaip
pvz.: 5 proc.

3. Indeksavimas neįtakoja statybos ir tinkamumo
rizikų pasidalinimo.

4. Vienkartinis indeksavimas, parengus techninį
projektą.

Kompensavimas

1. Papildomas Kompensavimo įvykių
sąrašas.

2. Papildomas nenugalimos jėgos sąrašas.
3. Papildomas Atleidimo įvykių sąrašas.
4. Tikslinama kompensavimo formulė.

Sutarties termino pratęsimas 
(koncesijose)

1. Perskaičiuojamas VPSP sutarties
terminas atsižvelgiant į padidėjusias
investicijas.

2. Perskaičiuojama koncesijos sutarties
vertė.

3. Vykdoma investicijų atsipirkimo
stebėsena.

Sutarties pakeitimas

Galimas tik tuo atveju, jeigu:
1. neviršija 10 proc. pradinės sutarties

vertės;
2. neįtakoja Eurostato vertinimo;
3. didinamos tik statybos sąnaudos.
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Neringa Pažūsienė

E-mail: n.pazusiene@cpva.lt

www.ppplietuva.lt 


