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VPSP sutarties įsigaliojimas visa apimtimi (finansinis 
užbaigimas)
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Pasirašius VPSP sutartį

1
VPSP sutartis verčiama į anglų kalbą ir per FM 
teikiama Statistikos departamentui ir Eurostatui 
vertinti.

2Detaliai susirašyti ką turi atlikti VS ir ką PS

3
Paskirti komisijos narius (VPSP sutarties 52
p.) ir suorganizuoti pirmą komisijos posėdį

4
Komisija renkasi 2 kartus per mėnesį ir 

vertina išankstinių  sutarties įsigaliojimo 
sąlygų įgyvendinimą

5
VPSP sutarties įsigaliojimas visa apimtimi 
patvirtinamas sutarties šalių raštais

VPSP sutarties įsigaliojimo terminas nustatytas sutartyje – pvz.: 180 d. 

Numatyta galimybė pratęsti xxx d. 
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Dokumentai, teikiami Eurostato vertinimui

1 Pasirašyta sutartis (liet.k)

2Pasirašytos sutarties vertimas į anglų 
kalbą

3 Finansinis veiklos modelis (anglų ir 
lietuvių kalbomis)

4Rekonstrukcijos atveju - turto  likutinė 
vertė ir Investicijos

Sutartį ir priedus pradėti versti iki VPSP sutarties pasirašymo. Dokumentus Eurostatui pateikti 

per 30 d. po VPSP sutarties pasirašymo
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• Sutartyje numatyto Prievolių įvykdymo užtikrinimo pateikimas.

• Projektavimo, rangos, įrangos pirkimo ir paslaugų teikimo sutarčių su Pasiūlyme nurodytais

Subtiekėjais sudarymas (sutarčių kopijos pateikiamos Valdžios subjektui);

•[Jei taikoma Konkurencijos tarybos leidimo koncentracijai gavimas arba Investuotojo ar Privataus

subjekto laisvos formos raštas, kad toks leidimas nėra reikalingas (pateikiamas Valdžios subjektui);]

•[Jei taikoma Žemės sklypų panaudos sutarčių nutraukimas;]

•[Jei taikoma Žemės sklypų nuomos sutarčių sudarymas (sutarties kopijos pateikiamos Valdžios

subjektui);]

•[Jei taikoma Trečiųjų asmenų sutikimų dėl su jais susijusių Nuomos sutarties sudarymo gavimas (jei

reikalinga) (sutikimų kopijos pateikiamos Valdžios subjektui);]

•Jei taikoma Panaudos sutarties su Valdžios subjektu dėl Perduodamo turto sudarymas;]

•[Jei taikoma Susitarimų su Finansuotoju sudarymas (sutarties kopijos pateikiamos Valdžios subjektui;]

• [Jei atliekami Darbai Darbų atlikimui pradėti / jei Darbai neatliekami Paslaugų teikimui pradėti]

Privataus subjekto vardu reikiamų leidimų, licencijų ir sertifikatų gavimas ir / ar atnaujinimas

(dokumentų kopijos pateikiamos Valdžios subjektui);]

•[Jei taikoma Sutartyje numatytų Draudimo sutarčių sudarymas (sutarties kopijos pateikiamos Valdžios

subjektui);]

Išankstinės VPSP sutarties įsigaliojimo sąlygos
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VIEŠOSIOS IR PRIVAČIOS 
PARTNERYSTĖS

KOMPETENCIJOS CENTRAS KONTAKTAI
+370 5 219 14 24 

KONTAKTAI
WWW.PPPLIETUVA.LT

KONTAKTAI
N.PAZUSIENE@CPVA.LT

I.DŽENKAUSKAITE@CPVA.LT

L.JUSKAITE-PECUL@CPVA.LT

Geri sprendimai atsiranda iš patirties, o patirtis iš blogų 
sprendimų ...


