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Mūsų darbas

• LR Koncesijų ir Investicijų įstatymo apibrėžta metodinę pagalbą teikianti institucija, 
• 2009 metais CPVA įgaliota LR Vyriausybės veikti kaip VPSP kompetencijos centras
• 2013 metais VPSP kompetencijos centras įgaliotas  LR Vyriausybės veikti kaip metodinės pagalbos centras ES SF finansuojamų 

investicijų projektų rengimui, vertinimui, atrankai 

METODINIS INVESTICIJŲ 
PROJEKTŲ IR VPSP 

PROJEKTŲ  RENGIMO IR 
ĮGYVENDINIMO 

PROCESŲ 
REGLAMENTAVIMAS 

KONSULTACINĖ 
PAGALBA PROJEKTŲ 

RENGĖJAMS, 
VERTINTOJAMS IR 

VYKDYTOJAMS

MOKYMAI PROJEKTŲ 
RENGĖJAMS, ATRANKOS 

KOMISIJŲ NARIAMS, 
SPRENDIMUS PRIIMANČIOMS 

IR KONTROLIUOJANČIOMS 
INSTITUCIJOMS

INICIATYVOS IR 
PASIŪLYMAI DĖL VPSP 

APLINKOS GERINIMO IR 
GERESNIO INVETSICIJŲ 

PLANAVIMO 
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VPSP projektų statistika (2010 – 2016)

Projektai yra įgyvendinami 

Rengė pirkimo dokumentus ir organizavo 
atranką .

Rengė investicijų projektus ir vertino VPSP 
galimybes

Institucijų kreipėsi dėl konsultacijų 
norėdamos inicijuoti VPSP projektus 
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22

60

95
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VPSP projekto kelionė

2011
Investicijų 
projekto 

parengimas 

2012
sprendimas dėl 
VPSP projekto 
įgyvendinimo 

2012
atrankos 

dokumentų 
rengimas

2013
pasiūlymų 
teikimas ir 
vertinimas

2014
derybos/ atranka

2015
pasiūlymai yra 

brangesni negu tikėtasi 
ir sutartys balanse

2016
formuojasi nuomonė 

kad VPSP yra 
brangu ir sunku

2010
projekto idėja, 

įtraukimas į 
planus 
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Pagrindinės problemos VPSP projektuose

Kompetencija ir resursai, dokumentų kokybė

Neaiški   paslaugos paklausa ir reikalavimai

Sprendimų kaita, politinė rizika

Visų partnerių nepasirengimas, didinantis kainą

Daug neišspręstų problemų aplinkoje
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O kaip už VPSP ribų?

6 metų VPSP kompetencijos centro darbo patirtis

3 metų Metodinės pagalbos centro darbo patirtis 

Valstybės kontrolės pastarųjų 5 metų ataskaitos

Finansinių instrumentų taikymo viešųjų investicijų 
projektams galimybių vertinimo patirtis

Tendencijų ir procesų ES ir pasaulyje nagrinėjimas  
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Valstybės kontrolės ir Kainų komisijos ataskaitos

Dideli paslaugos kainos skirtumai 
vartotojams:  vandens tiekimo kaina litais 
Neringoje  2014 m. 11.53 Lt /kub.m., 
Klaipėdoje - 4.52  Lt /kub.m; šilumos 
teikimo kaina Utenoje 16.58 ct/kWh., 
Prienuose 33,26 ct/kWh, nors 
investuojama į regioninę sanglaudą

2012–2015 m. šalyje buvo atidaryti 42 sektoriniai 
praktinio mokymo centrai, investuota apie 
118 mln. eurų. Planuota, kad mokymo centrai 
bus naudojami 16 val. per parą. Dabar - 60 
proc. centrų praktinis mokymas vyko iki 5 val. 
per dieną, o viename iš jų daugiau nei metus 
mokymai iš viso nebuvo vykdomi.

1996 – 2013 m. į vandentvarką taikant maksimalų 
paramos intensyvumą, į paslaugų kokybės 
gerinimą investuota apie 3,08 mlrd. litų, 
tačiau sektoriaus finansinis gyvybingumas 
nepasikeitė  - sektorius dirba nuostolingai, p 
sukurto turto panaudojimas nuolat mažėja ir 
šiuo metu tesiekia – 32 proc. (geriamojo 
vandens gavyba) ir 51 proc. (nuotėkų 
valymas)). 

Muziejų modernizavimo 2007–2015 metų
programa numatyta sutvarkyti 3 nacionalinių
muziejų 29 pastatus, 13 respublikinių muziejų 32 
pastatus, 26 savivaldybių muziejų 35 pastatus. 

Šiai dienai užbaigtų tvarkyti į programą įtrauktų
muziejų pastatų nėra. Muziejų pastatų
atnaujinimo darbai vykdomi 16 muziejų ir jų
padalinių. 

KODĖL?
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PARTNERYSTĖ

5?

1 elementas
Patikima paklausos 

prognozė ir ilgalaikiai 
strateginiai  tikslai. 

2 elementas
Tikslų ir išteklių balansas, 
strategijų finansinis 
pagrindimas 

4 elementas 
Geri projektai ir 

gebėjimai .

3 elementas 
Orientacija į paslaugą, 
aiškus paslaugos teikimo 
standartas ir kokybės 
rodikliai . 

Investicijų efektyvumo dėlionė 
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Ko (ne)galima tikėtis iš partnerystės su privačiu sektoriumi

Viešojo ir privataus sektorių partnerystė (VPSP) – tai ilgalaikis susitarimas tarp valdžios institucijos ir
privataus subjekto dėl viešosios paslaugos arba jos dalies perdavimo teikti privačiam subjektui, kartu
perduodant atitinkamą riziką, partneriui mokama tik pradėjus teikti kokybišką paslaugą.

• Partnerystė nepadės viešajam sektoriui apibrėžti sektoriaus politikos išspręsti viešojo sektoriaus
infrastruktūros, produktų ir paslaugų plėtros planavimo problemas, reikia mokytis planuoti patiems;

• Partnerystė nepadarys visuomenei nereikalingo projektą naudingu, bet gali dar padidinti naudingo
projekto teikiamą naudą, pakankamos konkurencijos sąlygomis, partnerystė gali užtikrinti galimybę
pasirinkti naudingiausią ir pažangiausią sprendimą;

• Partnerystė neatpigins investicijų, bet optimizuos viso turto gyvavimo ciklo kaštus, padės suvokti
tikruosius projekto ir paslaugos teikimo kaštus, nustatyti paslaugos kokybės standartus; suprasti ar
projektas yra finansiškai pakeliamas,

• Partnerystė iškelia į paviršių visus viešojo sektoriaus darbo trūkumus;
• Partnerystė orientuota į teisingą objektą – paslaugą ir jos kokybę;
• Partnerystė padės greičiau pasiekti strateginius tikslus ir užtikrinti paslaugų prieinamumą pritraukiant

resursus, užbaigti objektus;
• Partnerystė gali atlaisvinti valdžios subjektus nuo technologinių, turto valdymo, organizacinių ir

administracinių problemų, leidžia jiems susikoncentruoti ties geresniu paslaugos reglamentavimu ir
turiniu;
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Ką  darėme 2010-2016: investavome į projektų kokybę ir rengėjų  gebėjimus

Parengėme ir įteisinome viešųjų investicijų projektų  rengimo kokybės standartą

Supaprastinome, standartizavome ir automatizavome projektų 
finansinę, ekonominę ir rizikos analizę 

Parengėme, standartizavome  ir įteisinome VPSP 
partnerių atrankos dokumentų paketus 

Parengėme pasiūlymą dėl integruoto investicijų ir  VPSP planavimo,
įtraukėme į diskusijas LRV, FM, VRM,  AM

Mokėme ir konsultavome 

01

02

03

04

05
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Kas tikrai  NE padeda partnerystei -

Aiškios VPSP plėtros vizijos ir 
kryptingumo nebuvimas 

Teisinės aplinkos 
neapibrėžtumas 

Turto naudojimo 
nelankstumas

Tvarios finansinės aplinkos 
nebuvimas 

Nepritaikyta mokestinė 
aplinka

Kiek, kokios ir kodėl 
partnerystės reikia 
Lietuvai? 

Ar galima taikyti 
standartinį požiūrį 
nestandartinei situacijoje? 

Kaip žinoti, kokius  
teisės aktus taikyti 

Kaip valstybė apsaugo 
investuotojus ir 
dalinasi riziką?

Ar tikrai valstybei reikia
turto po 25 metų?
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Ką darysime: sieksime užtikrinti VPSP planų stabilumą ir integravimą į viešųjų 
investicijų planavimą   

Siūlysime gerinti VPSP finansinę aplinką: steigti   instrumentus, mažinančius VPSP investuotojų riziką, 
apsaugoti VPSP įsipareigojimus   nacionaliniame biudžete, nustatyti aiškius VPSP finansavimo limitus   

Siūlysime apibrežti VPSP taikymo ilgalaikius  prioritetus ir principu 
(atskiruose sektoriuose bei visoje ekonomikoje)

Siūlysime mažinti  teisinės ir mokestinės aplinkos neapibrėžtumą, 
didinti turto naudojimo lankstumą. Kursime naujus standartinius  dokumentų paketus. 

Siūlysime būdus didinti viešųjų investicijų finansinę grąžą, derinti 
viešas ir komercines veiklas, taikyti integruotą plėtrą  

MOKYSIME IR KONSULTUOSIME

01

02

03

04

05
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Apie ką verta diskutuoti?

Tai yra gyvenimo norma visame pasaulyje, 
greitai taps ir mūsų

Yra sričių kur VPSP naudinga, ir kur beprasmė

VPSP rinka yra tarptautinė, ir veiksmų 
stabilumas ir nuoseklumas daug pasako apie 
šalį 

Nediskutuokime, ar VPSP yra geris ar blogis. 

Pagalvokime, kur ir kodėl Lietuvai vertėtų 
naudoti VPSP kad paslaugos būtų geresnės. 

Apsisprendę – nesiblaškykime, nes tai 
diskredituoja Lietuvą kaip patikimą partnerę  

. 
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VIEŠOSIOS IR PRIVAČIOS 
PARTNERYSTĖS

KOMPETENCIJOS CENTRAS KONTAKTAI
+370 5 219 14 24 

KONTAKTAI
WWW.PPPLIETUVA.LT

KONTAKTAI
J.SARMAVICIENE@CPVA.LT


