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Investicijų skatinimas VPSP srityje. 

VPSP skatinimo programos

projekto pristatymas

Arnoldas Burkovskis, LR ūkio viceministras 
2009-12-10, Vilnius

VPSP investicijų privalumai

• Ilgalaikės investicijos;

• Palyginti konservatyvus rizikos pobūdis;

• Stabilus pinigų srautas pagrįstas ilgalaikėmis 
sutartimis;

• Nedidelė koreliaciją su ekonomikos ir verslo 
ciklais;

• Pagrindinės rizikos paskirstytos ilguoju laikotarpiu.

Kodėl VPSP?

• Pagerintas projektų vykdymas;

• Padidinta investicijų į infrastruktūrą nauda;

• Ekonomikos skatinimas;

• Infrastruktūros finansavimo išlaidos paskirstomos per 
visą turto naudojimo laikotarpį;

• Ilgalaikis požiūris į viešojo sektoriaus turto valdymą;

• Tinkamai pasidalintos rizikos.

Prielaidos VPSP projektų įgyvendinimui

• Ekonomikos skatinimo poreikis;

• Viešųjų paslaugų restruktūrizacijos potencialas; 

• Viešųjų paslaugų kokybės gerinimo poreikis;

• Nepakankamas viešosios infrastruktūros finansavimas;

• Viešosios infrastruktūros atnaujinimo poreikis;

• Palankios sąlygos infrastruktūros projektų įgyvendinimui.

Viešosios ir privačios partnerystės taikymo galimybės

Viešojo sektoriaus lūkesčiai

• Įrankis viešojo sektoriaus reformai;

• Padidinta viešųjų paslaugų kokybė; 

• Nuoseklus kokybiškų paslaugų teikimas;

• Privataus sektoriaus efektyvumas ir inovacijos;

• Užtikrintas socialinės infrastruktūros atnaujinimas;

• Sumažinta įtampa viešojo sektoriaus biudžete.

Infrastruktūros finansavimo poreikis

Eil. 

Nr.
Sritis

Investicijų poreikis, 

mln. Lt
Projektų
skaičius

Objektų
skaičius

1. Švietimas 2924 80 692

2. Transporto infrastruktūra 1311 48 261

3. Kultūra 836 32 130

4.
Sveikatos priežiūra ir socialinė 
apsauga

692 55 273

5. Sportas 394 22 38

6.
Viešoji tvarka ir visuomenės 
apsauga

205 21 49

7. Socialinis būstas 60 10 10

Iš viso 6425 268 1453
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VPSP skatinimo iniciatyvų patirtis

• Teisinė bazė pradėta kurti nuo 1996 m.;

• 2004-06 m. BPD periode 11 VPSP projektų;

• 2007-13 m. ES SF perspektyvoje iki 17 VPSP 
projektų;

• 6 pilotinių VPSP projektų parengimo priemonė.

VPSP pilotiniai projektai

1. Vilniaus universiteto vaikų ligoninės naujo korpuso statyba
ir eksploatavimas;

2. Vilniaus Balsių mokyklos statyba ir eksploatavimas;

3. Daugiabučių namų, skirtų socialiniam būstui statyba ir
administravimas Alytuje;

4. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato areštinės
bei 1-ojo ir 5-ojo policijos komisariatų statyba ir
eksploatavimas.

5. Pravieniškių 1-ųjų pataisos namų teritorijoje esančių
nenaudojamų pastatų rekonstravimas į kalėjimą ir
eksploatavimas.

6. Palangos m. aplinkkelio statyba ir priežiūra.

Esminiai sėkmės veiksniai

VPSP

strategija

Politinė 

valia ir parama

Ilgalaikių 

finansinių 
įsipareigojimų

vykdymas

Metodinė

pagalba ir 
kompetencija

Efektyvi

teisinė 
aplinka

VPSP skatinimo programa

Tikslas:
• Konsoliduoti viešojo ir privačiojo sektorių išteklius į veiklą, 

susijusią su viešosios infrastruktūros modernizavimu.

Uždaviniai: 

• Užtikrinti integruotą VPSP projektų paruošimą;

• Didinti VPSP projektų finansavimo galimybes;

• Kurti ir tobulinti VPSP projektų skatinimo sistemą.

Priemonių planas 2010-2012 metams.

VPSP atrankos problematika

Socialinis poreikis:

• Projektų atranka socialinio reikalingumo požiūriu.

Ekonominės naudos kriterijus: 

• Kaštų – naudos kriterijus projektui;

• Alternatyvaus finansavimo galimybė;

• Finansinės projekto rizikos ir projekto trukmė.

Finansavimo struktūros problema ir nuosavas indėlis 

Priemonių planas

1.    Užtikrinti integruotą VPSP projektų paruošimą:

1.1. Sektorių analizė identifikuojant VPSP planus pagal sritis;

1.2. Potencialių ir vykdomų projektų duomenų bazė;

1.3. Tipinės VPSP projektų dokumentų formos; 

1.4. Parama VPSP projektų galimybių studijų parengimui;

1.5. El. portalas VPSP projektų derinimui.
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Priemonių planas

2.    Didinti VPSP projektų finansavimo galimybes:

2.1. Ilgalaikių finansinių įsipareigojimų vykdymo mechanizmas;

2.2. Įsipareigojimų apskaitos registras;

2.3. Mišraus kapitalo VPSP fondas;

2.4. Bendradarbiavimas su finansinėmis institucijomis;

2.5. Centralizuota privačių subjektų atrankos priemonė.

Priemonių planas

3.    Kurti ir tobulinti VPSP projektų skatinimo sistemą:

3.1. Bandomieji projektai;

3.2. Mokymai ir seminarai;

3.3. Konsultacinė veikla ir metodinė informacija;

3.3. Gerosios praktikos skleidimas;

3.4. Teisės aktų tobulinimas;

3.5. Taikomieji darbai ir studijos.

Siekiami rezultatai

• Ilgalaikiai VPSP investicijų planai ir kryptys;

• Ekonominės naudos viešąjam sektoriui gavimas;

• Efektyvus VPSP projektų rengimo procesas;

• VPSP rinkos suformavimas;

• Tolygus investicijų paskirstymas regionuose.

Ačiū už dėmesį!


