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Eurostato reikalavimai VPSP sutartims

Eurostato parengtas „Vyriausybės deficito ir skolos vadovas“ (MGDD) 
https://www.ppplietuva.lt/lt/teises-aktai?page=3

Eurostato ir EPEC parengtas „VPSP statistinio vertinimo vadovas“ 
https://www.ppplietuva.lt/lt/teises-aktai?page=1 

Eurostato ir EPEC parengtas „Energetinio efektyvumo sandorių statistinio vertinimo vadovas“
https://www.ppplietuva.lt/lt/teises-aktai?page=1

Eurostato sutarties vertinimo patikros lentelė

https://www.ppplietuva.lt/lt/teises-aktai?page=3
https://www.ppplietuva.lt/lt/teises-aktai?page=1
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Ką reiškia „Off balance“ / „On balance“

Turto vertė

„On balance sheet“ atveju skola „kabo“ tol, kol pilnai su privačiu 
subjektu neatsiskaitoma už investicijas
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Viešosios ir privačiosios partnerystės skyrius

VPSP sutarties Įtaka skolai ir deficitui

Tinkamumo rizika Paklausos rizika

Statybos rizika

Jei VPSP atveju privačiam partneriui perduodama didžioji 
dalis rizikų, tai yra:

+
ir/arba

Viešojo sektoriaus įsipareigojimai (turtas) gali būti klasifikuojami „už 
balanso“*

* Yra dar papildomų vertinamų aspektų: išankstiniai mokėjimai, turto likutinė vertė, 
mokėjimo mechanizmas
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EUROSTAT reikalavimai VžPP projektams

Valdžios subjektas – TIK
valdžios sektoriui priskirtas 

subjektas

Privatus subjektas – NE
valdžios sektoriui 

priskirtinas juridinis asmuo 

Privataus subjekto pajamos 
– daugiau kaip 50 proc. iš VS

PS perduodamas turtas. 
Perduodamų darbų pobūdis ir 
apimtis (daugiau, kaip 50 proc.

pradinės turto vertės)

Turto ekonominio tarnavimo laikas -
ilgiau nei sutarties terminas; 

sutarties terminas – ne mažiau kaip 
10 m.

Privalomos perduodamos paslaugos 
– turto priežiūra; antrinės paslaugos 
(valymas, šiukšlių išvežimas ir pan.)

1
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3

4

5

6
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EUROSTAT reikalavimai koncesijų projektams

Privataus subjekto pajamos 
– daugiau kaip 50 proc. iš 

vartotojų

Privatus subjektas – NE
valdžios sektoriui 

priskirtinas juridinis asmuo 

PS gali būti perduodamas jau 
sukurtas turtas (netaikoma 51 

proc. taisyklė). 

Gali būti nustatyti PS mokėjimai 
VS (traktuojama kaip nuomos 

mokestis) 

Sutarties terminas – iki šiol nėra 
apsispręsta kaip skaičiuoti

1

2

3

4

5

6 VS negali garantuoti minimalių 
pajamų
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Kas gali būti privačiu subjektu?

Partneris

Viešasis 
juridinis asmuo 
(VšĮ, AB, UAB) 

Privatus 
juridinis asmuo 

(AB, UAB)

I. Kapitalas

II. Rinkos 
dalyvis

III. Prekiniai 
santykiai su 

valstybe

I. 1.1. Valstybė / savivaldybė tiesiogiai 
arba netiesiogiai turi mažiau kaip 50 
proc. akcijų. 

1.2. Neturi veto teisės, auksinės 
akcijos teisės. 

1.3. Neturi teisės rinkti, atšaukti 
valdybos narių.

2.1. Veikia, kaip rinkos dalyvis ir 
pajamų iš rinkos gauna daugiau, kaip 
50 proc.

2.2. Pagrindinės paslaugos / produktai 
nėra teikiamas išskirtinai vyriausybei / 
savivaldybei.

3.1. Sutartys su vyriausybe / 
savivaldybės adm. yra prekybinės, 
taikomos rinkos kainos (parduoda 
paslaugas, kaip rinkos dalyvis). 

3.2. Vyriausybė / savivaldybė nėra 
nustačiusi išskirtinių funkcijų, kurias 
gali teikti tik subjektas.
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Valstybės / savivaldybės įsteigtas subjektas

 

Ar subjektas įsteigtas 
vyriausybės pagalbinėms 
paslaugoms / funkcijoms 

teikti? 

Ar subjekto paslauga / 
produkcija parduodama / 

skirta tik vyriausybei? 

Ar subjektas yra vienintelis 
paslaugų / produkcijos 
teikėjas vyriausybei? 

Subjektas priskiriamas 
valdžios sektoriui 

Ar rinkoje yra kitų, privačių 
subjektų, galinčių teikti 

tokias pačias paslaugos / 
produkciją? 

Ar subjekto paslaugų / 
produkcijos kainos atitinka 

rinkos kainas?  

Subjektas laikomas 
valstybine korporacija, bet 

nepriskiriamas prie  
valdžios sektoriui? 

Ar subjekto paslauga / 
produkcija parduodama / 

skirta tik vyriausybei? 

Ar subjektas yra vienintelis 
paslaugų / produkcijos 
teikėjas vyriausybei? 
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Projektavimas ir statyba

Vėlavimo ir projektavimo / statybos kainos 
padidėjimo rizika perduota PS

Nustatytos baudos už vėlavimą (automatiškai 
taikomos)

VS kontroliuoja statybų eigą. 

Nustatyti aiškūs / detalūs darbų tikrinimo / 
vertinimo kriterijai. Darbai gali būti priimti tik 
su neesminiais neatitikimais  

Projektuoja PS. Statybos leidimą išima PS. 
Darbams taikoma 51 proc. taisyklė.
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Papildoma antraštė įrašoma čia

Paslaugų teikimas

Turi būti aiškus paslaugų teikimo planas

Teikiamos mėnesinės, metinės ataskaitos

VS pareiga tikrinti ir kontroliuoti (ne tik 
ataskaitas) 

Minimali paslaugų apimtis – infrastruktūros 
priežiūra / remontas.
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Papildoma antraštė įrašoma čia

Mokėjimai Privačiam subjektui

Mokėjimai pradedami tik pradėjus teikti 
paslaugas.

Nekompensuoja visų CAPEX išlaidų per 2 – 3
metus nuo infrastruktūros sukūrimo.

Nustatyti aiškūs kriterijai, kaip bus vertinami 
užbaigti darbai

Išskaitų mechanizmas – mokama tik už tinkamas 
paslaugas. Išskaitos taikomos automatiškai. Negali 
būti nustatytos išskaitų „lubos“.
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Papildoma antraštė įrašoma čia

Mokėjimai Privačiam subjektui

Galima taikyti atidėjimo periodą – iki 6
mėn.

„Nulinis tinkamumas – nulinis mokėjimas 
(angl. k. „zero availability – zero payment“

Tinkamumo mokėjimo principas (angl. k. availability
payment) arba paklausos mokėjimo principas (amgl. 
k. demand payment)

Atleidimo atvejai – turi būti baigtinis sąrašas ir 
gali priklausyti tik nuo VS ar kitų institucijų 
veiksmų, nenugalimos jėgos aplinkybių

Kompensavimo įvykiai – turi būti baigtinis sąrašas ir kompensuojama tik dėl VS 
veiksmų, kitų institucijų veiksmų ir jeigu padidėja investicijos, sąnaudos ar sutrumpėja 
paslaugų teikimo terminas (negaunama investicijų grąža, nurodyta FVM)
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Papildoma antraštė įrašoma čia

Mokėjimai Privačiam subjektui

Kainų keitimas tik dėl indeksacijos

Kainų keitimas atliekant rinkos tyrimą (kas 3
metus) – tik dėl „antrinių paslaugų“, pvz.: 
maitinimo, valymo ....
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Papildoma antraštė įrašoma čia

Sutarties nutraukimo atvejai. Kompensacijų dydžiai

Nustatomas sutarties pažeidimo ištaisymo 
terminas. 

Dėl PS kaltės – baigtinis sutarties pažeidimų 
sąrašas; max. kompensavimo suma negali būti 
didesnė kaip grąžinamo turto vertė
Dėl VS kaltės – baigtinis sutarties pažeidimų sąrašas; 
gali būti nustatyta, kad ne mažesnė, kaip likusi 
paskolos (-ų) dalis ir mokėjimai subtiekėjams, 
baudos
Dėl nenugalimos jėgos - baigtinis sutarties pažeidimų 
sąrašas; gali būti nustatyta, kad ne mažesnė, kaip 
likusi paskolos (-ų) dalis 

Šalių susitarimu ar VS sprendimu – gali būti 
nustatyta kompensacija, kaip ir nenugalimos 
jėgos atveju.



14

Kiti Eurostato reikalavimai

Negali būti numatyta privačiam subjektui 
pareiga dalintis pelnu / pajamomis ir 
sutaupymais refinansavimo atveju (keičiant 
banką, finansavimo sąlygas ir pan.)

Pelnu gali dalintis tik tuo atveju, jeigu paklausa 
padidėja išskirtinai dėl valstybės / savivaldybės 
sprendimo konkrečiame projekte (pvz.: mokamo 
kelio atkarpoje pastato viešą infrastruktūrą ir 
padidina kelio naudotojų skaičių; arba iki 5 proc.  

Aiškios taisyklės, kaip tikrinamas / vertinamas 
grąžinamas turtas
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Valstybės / savivaldybės finansavimas

Negalimos garantijos, paskolos, 
dotacijos / subsidijos

Galima finansuoti ES lėšomis 
(privačius subjektus)

Valstybės / savivaldybės 
refinansavimas galimas tik esant 
finansiniai krizei
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PERTRAUKA 15 MIN.
“.
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VPSP procedūra nuo A iki Z

Investicijų projekto  ir partnerystės klausimyno rengimo metodikos
https://www.ppplietuva.lt/lt/metodikos-ir-leidiniai

Techninė užduotis investicijų projekto ir partnerystės klausimyno  rengimo paslaugų pirkimui 
https://www.ppplietuva.lt/lt/leidiniai/rekomenduojama-technine-uzduotis-investiciju-projektu-
rengimo-paslaugu-pirkimui

Techninė užduotis atrankos sąlygų rengimo paslaugų pirkimui
https://ppplietuva.lt/lt/leidiniai/rekomenduojama-technine-uzduotis-atrankos-salygu-rengimo-
paslaugu-pirkimui

https://www.ppplietuva.lt/lt/metodikos-ir-leidiniai
https://www.ppplietuva.lt/lt/leidiniai/rekomenduojama-technine-uzduotis-investiciju-projektu-rengimo-paslaugu-pirkimui
https://ppplietuva.lt/lt/leidiniai/rekomenduojama-technine-uzduotis-atrankos-salygu-rengimo-paslaugu-pirkimui
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Kodėl būtina iš anksto ruoštis VPSP projektams

“.

31
19

13

44

100

183

2010 - 2020 metų laikotarpiu

2021 m. planuojama rengti

Sudarytos sutartys

Vykdyta pirkimų

Neparengti pirkimo dokumentai (nors IP buvo)

Neužbaigta rengti IP

Viso planuota rengti / įgyvendinti (2010 - 2020 m)
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Centrinės valdžios projektai

VPSP projektų rengimas ir tvirtinimas

CPVA išvada dėl 
partnerystės 

socialinės 
ekonominės naudos

VPSP komisija (per 
FM)

LRV / LRS 
sprendimas dėl 

projekto 
tikslingumo

Pirkimo dokumentų 
rengimas

CPVA nuomonės dėl 
pirkimo dokumentų 

gavimas

Pirkimo 
paskelbimas / 

galutinio sutarties 
projekto 

parengimas

FM išvada. VPSP 
sutarties 

pasirašymas

IP ir PK 
parengimas
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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 
(180 d. + 1 m.)/ 

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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Veiksmų planas - forma 

Veiksmas Atsakinga 
institucija,  

asmuo

Preliminar
us 

įvykdymo 
terminas

Faktinis 
įvykdymo 
terminas

Komentaras

Poreikių identifikavimas ir konsultacijos su rinka
(kokios paslaugos, kokia apimtimi, kokio turto
reikėtų ir pan.)

Iki ... Turimos infrastruktūros sąrašas,
infrastruktūros trūkumas; paslaugų kokybė /
pakankamumas, jų poreikis; prioritetų
nustatymas; preliminarus investicijų poreikis;
demografiniai pokyčiai; verslo
suinteresuotumas; rinkos apklausa ir kt.

Teritorijų planavimo dokumentų peržiūra Iki ... Identifikuoti esamus žemės sklypo
apribojimus (paskirtis, dydis, užstatymas,
aukštingumas, kas šiuo metu naudojasi ir
pan.)

Grunto tyrimai ir kitos būtinos ekspertizės Iki Ne vėliau, kaip iki derybų / dialogo

Inžineriniai tinklai - vandentiekis, elektra, šiluma ir
kt.

Iki Poreikis, esamas galingumas / prieinamumas.

VPSP projekto įtraukimas į strateginius planus,
jeigu nėra šiuo metu numatyta

Iki ...

IP pirkimas (pirkimo sąlygų parengimas,
paskelbimas, procedūrų vykdymas)

Iki ....
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Dokumentai, kuriuos reikia parengti ir klausimai, kuriuos reikia spręsti
Projekto planavimas

 Veiksmų plano parengimas

 Projekto vadovo paskyrimas

 Viešinimo / komunikacijos planas

Investicijų planavimas

 Investicijų projekto (IP) 
parengimas

 IP skaičiuoklės parengimas

Partnerystės planavimas

 Partnerystės klausimyno (PK) 
parengimas

 PP rodiklių skaičiuoklės parengimas

 Finansinių galimybių vertinimo 
lentelės parengimas (3 priedas)

Dažniausiai daromos klaidos rengiant IP ir PK

 IP. 1. Netinkamai atliktas rinkos tyrimas – tiek dėl paslaugos paklausos, tiek dėl projekto patrauklumo investuotojams ir 
finansuotojams. 2. Įvertinamos ne visos išlaidos. 3. Įvertinamos ne visos investicijos ar jų dydis. 3. Kainoms pagrįsti naudojami 
pasenę komerciniai pasiūlymai. 

 PK. 1. Neatitinka IP nurodytos informacijos. 2. Nenurodomas visas turtas, kuris turi būti  perduotas ar sukurtas, pvz.: kilnojamas 
turtas (įranga, baldai), inžinierinė infrastruktūra. 3. Nenurodoma PS perduodamo turto likutinė vertė (aktualu Eurostato 
vertinimui, jeigu turtas bus rekonstruojamas). 4. Nenurodomos visos paslaugos, perduodamos PS.5. Neatliktos konsultacijos su 
rinka ir neįvertinamas verslo suinteresuotumas ir galimybė įgyvendinti projektą. 6. Neįvertinama VS komandos kompetencija ir 
poreikis įsigyti išorės konsultantų paslaugas. 7. Neteisingas rizikų paskirstymas. 8. Neįvertinamas pirkimo būdas. 
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Dokumentai, kuriuos reikia parengti ir klausimai, kuriuos reikia spręsti
Pirkimo planavimas

 Pirkimo būdo parinkimas

 Pirkimo terminų nustatymas

 Pirkimo grafiko parengimas

 Kompetencijų poreikis

 Pirkimo komisijos sudarymas

Pirkimo dokumentų rengimas

 Naudoti standartinius 
dokumentus

 Pirkimo apimtis negali skirtis 
nuo IP / PK apimties

Pirkimo procedūrų vykdymas

Dažniausiai daromos klaidos planuojant pirkimą ir rengiant pirkimo dokumentus

 1. Neįvertinama kompetencija, patirtis ir projekto sudėtingumas pasirenkant pirkimo būdą 2. Manoma, kad per 6 – 9 mėn. atliks 
procedūras 3. Nepasiliekamas „rezervas“ pratęsti terminus (pvz.: paraiškų / pasiūlymų pateikimui). 3. Neįvertinamas komisijos 
narių užimtumas / atostogos ir pan. 4. Ką kviesti į komisiją? 

 1. Pasitikima konsultantais, kurie parengia PD ne pagal standartus. 2. Pamirštama sutikrinti su IP / PK. 3. Atsiranda papildomų
„pageidavimų koncertų“. 

 1. Komisijoje dirba pora asmenų, kiti domisi tik kai vyksta posėdžiai. 2. Laiku nevykdomos užduotys, nuolatinis vėlavimas. 3. 
Įsitikinimas, kad dalyviai žino geriau, ko reikia viešajam subjektui. 

 Funkcijų / atsakomybės 
pasidalinimas

 Laikymasis pirkimo grafiko

 Bendradarbiavimas su 
dalyviais


