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Kaip atskirti VPSP formas. VPSP teisinio 
reglamentavimo pokyčiai. 
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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

Sudėtinga rasti 
finansavimą naujiems 

infrastruktūros projektams
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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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VPSP požymiai

1
Planuojamo bendradarbiavimo  

ilgalaikiškumas

2
Planuojamų perduoti paslaugų 

kompleksiškumas

3 Poreikis investuoti į infrastruktūrą

4Rizikos perdavimas privačiam subjektui
Statybos, tinkamumo, paklausos rizikos

5 Privataus subjekto pajamos
Viešojo subjekto ir /ar vartotojų mokėjimai

Reikalingas valstybės / 
savivaldybės turtas (žemė, 

pastatai)

Projektavimas, statyba, priežiūra ir kt. paslaugos
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Sutartiniai santykiai

Rizika perduodama šaliai, geriau
suvaldančiai riziką
Viešasis subjektas nedalyvauja SPV
priimamuose sprendimuose, o veiklą
kontroliuoja pagal partnerystės sutartį

Viešasis subjektas su privačiu steigia 
juridinį asmenį
Rizika paskirstoma proporcingai turimų 
akcijų kiekiui
.Akcininkų santykiai reglamentuojami teisės 
aktais ir Viešasis sektorius aktyviai 
dalyvauja priimant sprendimus

Sutartinė partnerystė

Institucinė partnerystė

VPSP formos Lietuvoje
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Teisinės prielaidos VPSP
Savininkas
Ar turi teisę 
įgyvendinti VPSP?

Forma
Institucinė ar 

sutartinė VPSP?
VžPP ar koncesija?

Funkcija
Ar teisės aktais 
priskirta funkcija?

Apribojimai
Ar teisės aktai 
nustato 
apribojimus?

Atranka
Koks atrankos 
būdas? Konkursas / 
dialogas / derybos?
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VPSP būdai (formos) yra tik du:

VžPP ( angl. PFI)

1. Užsakovas ir pagrindinis mokėtojas – viešasis subjektas.
Paslauga vartotojams teikiama nemokamai (moka visi
mokesčių mokėtojai).

2. Privataus subjekto atranka vykdoma pagal Viešųjų pirkimų
įstatymą (ES Pirkimų direktyva) arba VPGSĮ (Pirkimų gynybos ir
saugumo srityje dirketyva).

3. Privačiam subjektui siekiama perduoti statybos ir tinkamumo
rizika. Paklausos rizika lieka viešajam subjektui. Sutartys
dažniau balansinės.

4. Sutarties terminas –turto gyvavimo ciklas, max. iki 25 m.
5. Turtas (išskyrus žemė) privačiam subjektui perduodamas pagal

panaudą arba patikėjimo teise. Naujai sukurtas turtas
perduodamas viešajam subjektui . Žemė išnuomojama.

6. Pagrindinis arba vienintelis mokėtojas – viešasis subjektas.

1. Užsakovas – viešasis subjektas, mokėtojas – paslaugos gavėjai
(galutiniai vartotojai).

2. Privataus subjekto atranka vykdoma pagal Koncesijų įstatymą (ES
Koncesijų direktyva)

3. Privačiam subjektui siekiama perduoti statybos, tinkamumo ir
paklausos riziką. Dalį paklausos rizikos gali pasilikti viešasis
subjektas. Sutartys dažniau nebalansinės.

4. Sutarties terminas – ne ilgiau, kaip investicijų atsipirkimo laikas.
5. Turtas perduodamas patikėjimo, nuomos, panaudos teise. Naujai

sukurtas turtas gali likti privataus subjekto nuosavybėje. Žemė
išnuomojama, galima subnuoma.

6. Mokestis gali būti mokamas tiek koncesininkui, tiek viešajam
subjektui, priklausomai nuo projekto atsiperkamumo ir viešojo
sektoriaus prisiimtos rizikos.

Koncesija
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Kitokios formos sutartys – „NE“ VPSP

Investicijų sutartis
(nereikia valstybės / savivaldybės turto; 
gamyba / pramonė)

Turto mainų sutartis
(Viešojoje teisėje nereglamentuojama, 
todėl negali būti taikoma)

Turto nuomos sutartis
(leidžiama tik iki 10 m., išskyrus išimtis)

Lizingo sutartis
(Viešojoje teisėje leidžiama tik prekėms)

Jungtinės veiklos sutartis
(Atitinka VPSP, kurią reglamentuoja 
Investicijų, Koncesijų ir Disponavimo 
įstatymai)

Tradiciniai viešieji pirkimai –
darbai + paslaugos
(Viešojoje teisėje nėra aiškiai atskirta kada 
VžPP, o kada tradicinis viešasis pirkimas)

1

2

3

4

5

6
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Turto nuoma
Nuomininko pareiga yra 

atlyginti (mokėti 
nuomos mokestį) už 

daikto naudojimą (CK 
6.487 str.)

Nuomotojas perduoda 
daiktines teises į daiktą 

nuomininkui

Nuomininko pareiga 
tinkamai išlaikyti daiktą 

(CK 6.493 str. 1 d.)

Daiktas naudojamas 
pagal paskirtį ir tikslą (CK 
6.483 str. 1 d., 6.486 str. 2 

d.)

Grąžinti daiktą 
nuomininkui pasibaigus 

nuomos sutarčiai (CK 
6.499 str. 1 d.)
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ESCO sutartys

Galimas tik esamos infrastruktūros atnaujinimas
ir/ar modernizavimas

Negalima plėtra (pvz. negalima gatvių
apšvietimo tinklo plėtra neapšviestose
gatvėse)

Sutartis negali būti trumpesnė nei 8 metai

Jei turto vertė padidėja daugiau nei 51 proc. 
Eurostat vertina pagal PPP vadovą

Vykdant sutartį atsirandantys sutaupymai turi 
būti didesni, nei numatomi mokėjimai / 
energijos sunaudojimo rizika perduodama 
privačiam partneriui
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VPSP ar tradicinis pirkimas?

Įtaka 
biudžeto 
deficitui

Trukmė
Rinkos 
tyrimas

Racionalus 
lėšų 

naudojimas

Gali būti 
„nebalansinė“ 

sutartis

Turto gyvavimo 
ciklas / investicijų 

atsipirkimas
Privalomas

IP vertinama 
socialinė 

ekonominė nauda

Turtas visuomet 
turi būti 

apskaitomas 
viešojo sektoriaus 

balanse

Daromas retai 
arba 

paviršutiniškai

Nevertinamas 
galimas 

pabrangimas bei 
ekonominė / 

socialinė nauda

Valstybės turtui –
iki 10 m., 

savivaldybių –
pagal jų tvarką

Tradicinio viešojo pirkimo atveju – kai perkamos kompleksiniai darbai, įranga ir paslaugos.

Būtina pagrįsti, 
kodėl trukmė virš 

3 m.
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VPSP ar tradicinis pirkimas?

Mokėtojas Mokėjimas 
Turto 

valdymas

Turto likutinė 
vertė

Viešasis subjektas, 
vartotojai, privatus 
subjektas (koncesijų 

atveju)

Tik užbaigus darbų 
etapą ir pradėjus 
teikti paslaugas

Privačiam 
perduodama 
patikėjimo, 

panaudos, nuomos 
teise.

Rizika perduodama 
privačiam subjektui

Kaip taisyklė tik 
viešasis subjektas

Neperduodamas Ši rizika visuomet 
lieka viešajam 

subjektui

Valstybės turtui –
iki 10 m., 

savivaldybių –
pagal jų tvarką

Tradicinio viešojo pirkimo atveju – kai perkamis kompleksiniai darbai, įranga ir paslaugos.

Darbų etapo metu
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VPSP statistika Lietuvoje 
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VPSP LIETUVOJE (iki 2021 m. gegužės 1 d.)

Įgyvendinamos VžPP sutartys 

Įgyvendinamos koncesijos sutartys

Įgyvendinamos VPSP sutartys

Sudaryta VPSP sutarčių

9

44

53

63
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Šiuo metu įgyvendinamos VPSP sutartys
VPSP LIETUVOJE PAGAL SRITIS (iki 2021 m. gegužės 1 d.)

53 VPSP 
sutarčių

10 sutarčių
Energetikos, įskaitant šilumos ir 

elektros energijos, naftos ir 
gamtinių dujų išgavimą, 

perdavimo, skirstymo, tiekimo 
srityje

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

10 sutarčių
Atliekų naudojimo, 
perdavimo ir tvarkymo 
srityje

2 sutartys
Švietimo srityje 

6 sutartys
Teisėsaugos ir viešojo

saugumo srityse

16 sutarčių
Kultūros, sporto, laisvalaikio 
leidimo, turizmo objektų, 
įrenginių ir kitos 
infrastruktūros srityje
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VPSP LIETUVOJE 2020 M. 

Parengti 
dokumentai 8

Paskelbta 
pirkimų 3

Vykdytos 
atrankos 5

Pasirašyta 
sutarčių 1

Finansinis 
užbaigimas 1
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VPSP EUROPOS SĄJUNGOJE 2020 M. PAGAL SRITIS
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Rengiami 
investicijų 

projektai 31

Rengiami 
pirkimo 

dokumentai 19

Skelbiami 
pirkimai 12

Planuojamų VPSP projektų skaičius 
2021 m. pagal etapus



19

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Gatvių / kelių modernizavimas

Gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas

Švietimo įstaigų modernizavimas

Sporto ir laisvalaikio vystymas

Ligoninių modernizavimas ir plėtra

Turizmas

Įkalinimo įstaigų modernizavimas ir plėtra

Planuojamų VPSP projektų skaičius 2021 m. pagal sritis
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Savivaldybių šiuo metu rengiami VPSP projektai

1 stoginių projektas
• Panevėžio sav. – koncesija
• 4 švietimo įstaigų modernizavimo/ rekonstrukcijos / 

statybos projektai
• Vilniaus m. sav. – VžPP – mokyklų VPSP programa
• Šilutės švietimo įstaigų pastatų modernizavimas – VžPP
• Ukmergės švietimo įstaigų pastatų modernizavimas – VžPP
• 4 sporto / laisvalaikio / turizmo projektai
• Kauno sporto Halės ir S. Dariaus ir S. Girėno stadiono 

valdymas - koncesija
• Kupiškio sveikatingumo centras – koncesija
• Jurbarko raj. sav. Raudonės pilis – koncesija
• Alytaus ledo arena - VžPP
• 3 transporto projektai
• Antakalnio ligoninės parkingas – koncesija
• Karklės parkingas - koncesija 
• Tauragės gatvių modernizavimas- VžPP
• 1 ligoninių modernizavimo ir plėtros projektas
• Klaipėdos raj. sav. ligoninės projektas - VžPP
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Valstybės  rengiami VPSP projektai 
Projekto pavadinimas Projektą 

įgyvendinanti 

institucija

VPSP projekto būsena

Įgyvendinama 

sutartis

Vykdoma atranka Rengiami dokumentai

Šiaulių kalėjimas Kalėjimų 

departamentas

Investicijų projektas 

pateiktas CPVA 

vertinimui 

Techninių sporto šakų komplekso „Nemuno žiedas“ 

projektas

Lietuvos sporto 

centras

Laukiama Vyriausybės 

sprendimo

Klaipėdos universiteto sporto infrastruktūros sukūrimo

projektas

Klaipėdos

Universitetas

Rengiamas investicijų 

projektas
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VPSP teisinis reglamentavimas. 
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VPSP teisinė bazė (ES)

ES  steigimo sutartis

Viešųjų pirkimų direktyva

Koncesijos sutarčių 
suteikimo direktyva

2004 m. žalioji knyga

ESA 2010

Valdžios sektoriaus deficito
ir skolos vadovas (MGDD)

VPSP (PPP) vadovas

Pirkimų gynybos ir saugumo 
srityje direktyva
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VPSP teisinė bazė (Lietuvos)

Investicijų įstatymas

Koncesijų įstatymas

Viešųjų pirkimų įstatymas

Valstybės ir savivaldybių 
turto valdymo, naudojimo ir 
disponavimo juo įstatymas; 
Žemės įstatymas

VPSP projektų rengimo ir
įgyvendinimo taisyklės 

Privačios iniciatyvos bei Rinkos tyrimo
Ir komunikacijos plano metodinės 
rekomendacijos ir kt.  

IP ir PK rengimo 
metodinės rekomendacijos

Privataus subjekto atrankos ir 
VPSP sutarties įgyvendinimo 
Metodinės rekomendacijos

Teisės aktai, 
reglamentuojantys 
institucijų funkcijas
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Ką reikia žinoti apie naują koncesijų suteikimo 
reglamentavimą
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 Koncesijos apibrėžimas

Koncesija – suteikiančiosios institucijos koncesininkui suteikiamas leidimas vykdyti ūkinę komercinę

veiklą, apimančia paslaugų teikimą ir (ar) darbų vykdymą, ir (ar) viešųjų paslaugų teikimą, kai

koncesininkas prisiima visą ar didžiąją dalį su tokia veikla susijusios rizikos, o jo atlygį sudaro:

1) tik teisės užsiimti atitinkama veikla suteikimas ir pajamos iš tokios veiklos arba

2) teisės suteikimas ir pajamos iš tokios veiklos kartu su suteikiančiosios institucijos mokamu

atlygiu, priklausomai nuo jos prisiimtos rizikos.

Pagal rūšis

Paslaugų koncesija Koncesija, kurios dalykas yra leidimas vykdyti ūkinę komercinę veiklą ir (ar) teikti

viešąsias paslaugas, organizuoti veiklos ar paslaugų teikimą

Darbų koncesija Koncesija, kurios dalykas yra leidimas vykdyti darbus ir eksploatuoti darbų rezultatus

Mišrioji koncesija / 

mišrioji sutartis

1. Koncesijos, kurių dalykas yra tiek darbai, tiek paslaugos, suteikiamos pagal tai

koncesijos rūšiai, kuriai priskiriamas pagrindinis atitinkamos sutarties dalykas, taikytinas

nuostatas.

Mišriųjų koncesijų atveju pagrindinis dalykas nustatomas atsižvelgiant į tai, kuri iš

atitinkamų paslaugų numatomų verčių yra didesnė.

2. Kai sutarties dalykas yra koncesija ir viešieji pirkimai (įskaitant pirkimus gynybos ir

saugumo srityje) – taikomas VPĮ arba VPAGSSĮ.



27

Suteikiančioji institucija
Projekte gali būti viena arba daugiau suteikiančiųjų institucijų

01 Valstybės / savivaldybės institucija

02Juridinis asmuo, kurio visa ar dalis veiklos nekomercinio / 
nepramoninio pobūdžio ir atitinka bent vieną iš KĮ 15 str. 1 d. 

2 p. nurodytų sąlygų

03 1 arba 2 punkte nurodytų asmenų susivienijimas 

04Juridinis asmuo, vykdantis vieną iš KĮ 2 priede nurodytų 
veiklų ir kuris yra kontroliuojamas 1, 2 arba 3 punkte 

nurodytų asmenų

05 Juridinis asmuo, turintis spec. ar išimtinę teisę vykdyti kurią 
nors KĮ 2 priede nurodytą veiklą 

/išimtys nurodytos 15 str. 1 d. 5 p./
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Ekonominės veiklos vykdytojas
Projekte gali būti vienas arba daugiau ekonominės veiklos vykdytojų

01 Fizinis asmuo

02Juridinis asmuo (privatus ir / ar viešas)

03 1 arba 2 punkte nurodytų asmenų grupė 
(konsorciumas)

04Laikini juridinių asmenų susivienijimai

kurie rinkoje siūlo vykdyti darbus ir (ar) sukurti 

darbą, tiekti prekes ar teikti paslaugas



29

Naujų teisės aktų projektai
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Kas bus keičiama Koncesijų įstatyme?

Numatomos paprastesnės procedūros 
supaprastintoms koncesijoms 

Išplečiami pašalinimo pagrindai

Aiškiau reglamentuota koncesijos sutarties 
pabaiga  

Įteisinami vidaus sandoriai 
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Koncesijos sutarties trukmė

Terminuotumas

 Trukmė turi būti ribota. 

 Nustatant trukmę atsižvelgiama į 
reikalaujamus darbus ir paslaugas. 

Maksimali trukmė

 Negali būti ilgesnė už laikotarpį, per 
kurį koncesininkas pagrįstai gali tikėtis 
atgauti įdėtas investicijas ir būtų gauta 
kapitalo grąža. 

 Turi būti nustatyta maksimali trukmė, 
nebent trukmė naudojama kaip 
pasiūlymų vertinimo kriterijus. 

Trukmės trumpinimas

 Gali būti trumpesnė už laikotarpį, 
reikalingą investicijoms susigrąžinti, 
jeigu suteikiančiosios institucijos 
mokama kompensacija nepanaikina 
koncesininko rizikos. 

 Jeigu investicijos atsiperka ir kapitalo 
grąža gaunama anksčiau, nei per 
sutartyje nustatytą laikotarpį. 

 Kai pasiekiama sutarties vertė

Investicijos, į kurias atsižvelgiama apskaičiavimo tikslais, apima:
(i) pradines investicijas (ii) investicijas, padarytas koncesijos vykdymo metu.


