PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2009 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 1K-489
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2015 m.
kovo 20 d. įsakymo Nr. 1K-112 redakcija)

INFORMACIJOS APIE VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ PARTNERYSTĖS
PROJEKTŲ RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO EIGĄ TEIKIMO TAISYKLĖS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Informacijos apie viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir
įgyvendinimo eigą teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja informacijos apie viešojo ir
privataus sektorių partnerystės (toliau – partnerystė) projektų rengimo ir įgyvendinimo eigą teikimą
Lietuvos Respublikos finansų ministerijai (toliau – Finansų ministerija) ir VšĮ Centrinei projektų
valdymo agentūrai (toliau – CPVA), nustato teikiamos informacijos apimtis, formą, pateikimo
terminus, partnerystės projektus įgyvendinančių institucijų atsakomybę.
2. Taisyklės taikomos partnerystės projektus įgyvendinančioms institucijoms.
3. Partnerystės projektus įgyvendinančios institucijos CPVA teikia informaciją, nurodytą
Taisyklių II skyriuje, elektroniniu paštu info@ppplietuva.lt, išskyrus atvejus, kai CPVA atskiru
prašymu nurodo kitą informacijos pateikimo būdą, o Finansų ministerijai informaciją, nurodytą
Taisyklių III ir IV skyriuose, elektroniniu paštu vpsp@finmin.lt, išskyrus atvejus, kai Finansų
ministerija atskiru prašymu nurodo kitą informacijos pateikimo būdą.
4. Taisyklių II–IV skyriuose nurodytos ataskaitos rengiamos dėl kiekvieno partnerystės
projekto atskirai. Jos ir jų priedai (aiškinamasis raštas, dokumentų kopijos) teikiami kartu su
partnerystės projektus įgyvendinančios institucijos rengiamu lydraščiu PDF formatu. PDF formatu
pateikiami dokumentai turi būti pasirašyti partnerystės projektą įgyvendinančios institucijos vadovo
ar jo įgalioto asmens, lydraščiui turi būti suteiktas registracijos numeris.
5. Taisyklių nurodyta tvarka teikiami duomenys apie atliktus mokėjimus ir investicijas
nurodomi, įskaičiuojant pridėtinės vertės mokestį.
6. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos
Lietuvos
Respublikos investicijų įstatyme, Lietuvos Respublikos koncesijų įstatyme ir Viešojo ir privataus
sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1480 „Dėl viešojo ir privataus
sektorių partnerystės“ (toliau – VPSP taisyklės).
II SKYRIUS
ATASKAITOS APIE SPRENDIMŲ PRIĖMIMĄ, RENGIANT IR ĮGYVENDINANT
VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ PARTNERYSTĖS PROJEKTUS, RENGIMAS IR
TEIKIMAS
7. Partnerystės projektus įgyvendinančios institucijos Taisyklių I skyriuje nustatyta tvarka
CPVA teikia Ataskaitą apie sprendimų priėmimą, rengiant ir įgyvendinant viešojo ir privataus
sektorių partnerystės projektus (toliau – Ataskaita apie sprendimus), kurios forma pateikiama
Taisyklių 1 priede.
8. Partnerystės projektus įgyvendinančios institucijos Ataskaitą apie sprendimus rengia ir
teikia CPVA ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo (pavyzdžiui, paskelbus informaciją
apie privataus subjekto atrankos procedūrą, pasirašius partnerystės sutartį ir kitais atvejais) priėmimo
dienos, užpildžius reikalingą Ataskaitos apie sprendimus stulpelį.
9. Ataskaitoje apie sprendimus nurodoma:
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9.1. eilutėje „Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto pavadinimas“ – partnerystės
projekto pavadinimas, nurodytas Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar
savivaldybės tarybos sprendime dėl projekto įgyvendinimo, priimtame vadovaujantis VPSP
taisyklėmis (toliau – sprendimas dėl projekto įgyvendinimo) arba kitame teisės akte, kai partnerystės
projektas rengiamas pagal iki 2010 m. sausio 1 d. galiojusius teisės aktus, reglamentuojančius partnerystę;
9.2. 1 stulpelyje – sprendimo dėl projekto įgyvendinimo priėmimo data;
9.3. 2 stupelyje – nuoroda į sprendimo dėl projekto įgyvendinimo oficialiai skelbiamą tekstą;
9.4. 3 stulpelyje – pirkimų paskelbimo data;
9.5. 4 stulpelyje – nuoroda į skelbimo apie pirkimą tekstą;
9.6. 5 stulpelyje – sprendimo dėl pirkimų laimėtojo priėmimo data;
9.7. 6 stulpelyje – pirkimų laimėtojo pavadinimas;
9.8. 7 stulpelyje – partnerystės sutarties sudarymo data;
9.9. 8 stulpelyje – šalių, pasirašiusių partnerystės sutartį, pavadinimai;
9.10. 9 stulpelyje – partnerystės projekto finansavimo sutarties pasirašymo data (pildoma, kai
tokia projekto finansavimo sutartis yra pasirašoma);
9.11. 10 stulpelyje – šalių, sudariusių finansavimo sutartį, pavadinimai (pildoma, kai tokia
projekto finansavimo sutartis yra pasirašoma);
9.12. 11 stulpelyje – partnerystės sutarties keitimo data. Jei partnerystės sutarties keitimų
buvo ne vienas, nurodomos visos partnerystės sutarties keitimo datos;
9.13. 12 stulpelyje – partnerystės sutarties nutraukimo arba galiojimo pasibaigimo data.
10. Partnerystės projektus įgyvendinančios institucijos kartu su Ataskaita apie sprendimus
teikia:
10.1. partnerystės sutarties ir jos priedų kopijas, kai teikiama Ataskaita apie sprendimus su
užpildytais 7 ir 8 stulpeliais;
10.2. partnerystės sutarties keitimų kopijos, kai teikiama Ataskaita apie sprendimus su
užpildytu ar papildytu 11 stulpeliu.
III SKYRIUS
SUDARYTŲ VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ PARTNERYSTĖS SUTARČIŲ IR JŲ
VYKDYMO ATASKAITOS RENGIMAS IR TEIKIMAS
11. Partnerystės projektus įgyvendinančios institucijos kasmet iki sausio 31 d. Taisyklių I
skyriuje nustatyta tvarka Finansų ministerijai teikia Sudarytų viešojo ir privataus sektorių
partnerystės sutarčių ir jų vykdymo ataskaitą, kurios forma pateikiama Taisyklių 2 priede.
12. Sudarytų viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutarčių ir jų vykdymo ataskaitoje
nurodoma:
12.1. eilutėje „Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto pavadinimas“ – partnerystės
projekto pavadinimas, nurodytas sprendime dėl projekto įgyvendinimo arba kitame teisės akte, kai
partnerystės projektas įgyvendinamas pagal iki 2010 m. sausio 1 d. galiojusius teisės aktus,
reglamentuojančius partnerystę;
12.2. eilutėje „Viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutarties dalykas“ – partnerystės
sutarties dalykas, dėl kurio sudaryta partnerystės sutartis;
12.3. eilutėje „Viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutarties rūšis“ – koncesijos sutartis
arba valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartis;
12.4. eilutėje „Viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutarties šalis“ – šalių, pasirašiusių
partnerystės sutartį, pavadinimai;
12.5. eilutėje „Viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutarties įsigaliojimo data“ –
partnerystės sutarties įsigaliojimo data, nurodyta partnerystės sutartyje (jei sutarties įsigaliojimas
siejamas su tam tikrų veiksmų atlikimu, nurodoma tų veiksmų atlikimo data, pavyzdžiui, garantinio
rašto pateikimo data);
12.6. eilutėje „Viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutarties pabaigos data“ –
partnerystės sutarties galiojimo pabaigos data, nurodyta partnerystės sutartyje;
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12.7. eilutėje „Ataskaitinis laikotarpis“ – paskutiniai metai, einantys prieš Sudarytų viešojo ir
privataus sektorių partnerystės sutarčių ir jų vykdymo ataskaitos teikimo laikotarpio pabaigą
(pavyzdžiui, jei ataskaita teikiama iki 2015 m. sausio 31 d., ataskaitinis laikotarpis yra 2014 metai);
12.8. 1 stulpelyje – bendra partnerystės projekto vertė eurais, nurodyta sprendime dėl
projekto įgyvendinimo, arba „-“, kai partnerystės projektas įgyvendinamas pagal iki 2010 m. sausio 1 d.
galiojusius teisės aktus, reglamentuojančius partnerystę;
12.9. 2 stulpelyje – partnerystės sutartyje nurodyta statybos darbų laikotarpio pradžia metų ir
mėnesio tikslumu;
12.10. 3 stulpelyje – partnerystės sutartyje nurodyta statybos darbų laikotarpio pabaiga metų
ir mėnesio tikslumu;
12.11. 4 stulpelyje – partnerystės sutartyje numatytų kapitalo investicijų suma eurais;
12.12. 5 stulpelyje – pagal partnerystės sutartį koncesininko ar privataus subjekto
ataskaitiniais metais investuota suma eurais;
12.13. 6 stulpelyje – pagal partnerystės sutartį koncesininko ar privataus subjekto per visą
partnerystės sutarties vykdymo laikotarpį bendra investuota suma eurais, įskaičiuojant ir sumą,
nurodomą pagal Taisyklių 12.12 papunktį;
12.14. 7 stulpelyje – partnerystės projektą įgyvendinančios institucijos mokėjimų
koncesininkui ar privačiam subjektui pradžia metų ir mėnesio tikslumu;
12.15. 8 stulpelyje – partnerystės projektą įgyvendinančios institucijos mokėjimų
koncesininkui ar privačiam subjektui pabaiga metų ir mėnesio tikslumu;
12.16. 9 stulpelyje – partnerystės projektą įgyvendinančios institucijos ataskaitiniais metais
sumokėta koncesininkui ar privačiam subjektui suma eurais;
12.17. 10 stulpelyje – partnerystės projektą įgyvendinančios institucijos per visą partnerystės
sutarties vykdymo laikotarpį bendra sumokėta koncesininkui ar privačiam subjektui suma eurais,
įskaičiuojant ir sumą, nurodomą pagal Taisyklių 12.16 papunktį;
12.18. 11 stulpelyje – koncesininko ar privataus subjekto ataskaitiniais metais partnerystės
projektą įgyvendinančiai institucijai sumokėta suma eurais;
12.19. 12 stulpelyje – koncesininko ar privataus subjekto per visą sutarties vykdymo
laikotarpį partnerystės projektą įgyvendinančiai institucijai bendra sumokėta suma eurais,
įskaičiuojant ir sumą, nurodomą pagal Taisyklių 12.18 papunktį;
12.20. 13 stulpelyje – partnerystės projektą įgyvendinančios institucijos per ataskaitinius
metus pritaikytų baudų koncesininkui ar privačiam subjektui už netinkamą prisiimtų pagal
partnerystės sutartį įsipareigojimų vykdymą suma eurais.
13. Sudarytų viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutarčių ir jų vykdymo ataskaitos 4–6 ir 9–
13 stulpeliuose įrašoma „0“, jeigu koncesininkas ar privatus subjektas atitinkamais metais ar iš viso
neinvestavo lėšų arba neatliko mokėjimų projektą įgyvendinančiai institucijai, arba partnerystės projektą
įgyvendinanti institucija atitinkamais metais ar iš viso neatliko mokėjimų koncesininkui ar privačiam
subjektui, arba partnerystės projektą įgyvendinanti institucija atitinkamais metais netaikė baudų
koncesininkui ar privačiam subjektui.
14. Partnerystės projektus įgyvendinančios institucijos kartu su Sudarytų viešojo ir privataus
sektorių partnerystės sutarčių ir jų vykdymo ataskaita Finansų ministerijai teikia koncesininko ar
privataus subjekto teikiamos partnerystės sutarties įgyvendinimo metinės ataskaitos, kai ji yra
teikiama pagal partnerystės sutarties sąlygas, kopiją ir aiškinamąjį raštą, kuriame nurodoma:
14.1. trumpa informacija apie partnerystės projekto įgyvendinimo eigą (pavyzdžiui, kokie
darbai per ataskaitinį laikotarpį atlikti, kokios paslaugos per ataskaitinį laikotarpį suteiktos, ar
vėluojama įgyvendinti partnerystės projektą pagal partnerystės sutartyje nustatytus terminus, jei
vėluojama, nurodomos priežastys, lėmusios vėlavimą);
14.2. per ataskaitinį laikotarpį įvykę partnerystės sutarties keitimo, nutraukimo ar
pasibaigimo faktai;
14.3. per ataskaitinį laikotarpį partnerystės projektą įgyvendinančios institucijos pagal
partnerystės sutartį investuotos lėšos ar turtas;
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14.4. trumpa informacija apie baudų (mokėjimų sumažinimų), pritaikytų per ataskaitinį
laikotarpį, priežastis (pagrindus);
14.5. prireikus, papildoma informacija apie partnerystės projekto įgyvendinimą.
IV SKYRIUS
ATLIKTŲ KAPITALO INVESTICIJŲ ATASKAITOS RENGIMAS IR TEIKIMAS
15. Valdžios ir privataus subjektų partnerystės (toliau – VžPP) projektus įgyvendinančios
institucijos Taisyklių I skyriuje nustatyta tvarka Finansų ministerijai teikia Atliktų kapitalo investicijų
ataskaitą, kurios forma pateikiama Taisyklių 3 priede, iki kiekvieno mėnesio 20 dienos. VžPP
projektus įgyvendinančios institucijos pirmąją Atliktų kapitalo investicijų ataskaitą teikia
įsigaliojusius VžPP sutarčiai, o paskutinę Atliktų kapitalo investicijų ataskaitą – pasibaigus VžPP
sutartyje numatyto turto sukūrimo (statybos ar rekonstrukcijos) laikotarpiui.
16. Atliktų kapitalo investicijų ataskaita neteikiama, kai atliekami pagal VžPP sutartį sukurto
turto remonto darbai.
17. Atliktų kapitalo investicijų ataskaitoje nurodoma:
17.1. eilutėje „Valdžios ir privataus subjektų partnerystės projekto pavadinimas“ –
partnerystės projekto pavadinimas, nurodytas sprendime dėl projekto įgyvendinimo arba kitame
teisės akte, kai partnerystės projektas įgyvendinamas pagal iki 2010 m. sausio 1 d. galiojusius teisės
aktus, reglamentuojančius partnerystę;
17.2. eilutėje „Valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutarties įsigaliojimo data“ – VžPP
sutarties įsigaliojimo data, nurodyta VžPP sutartyje (jei VžPP sutarties įsigaliojimas siejamas su tam
tikrų veiksmų atlikimu, nurodoma tų veiksmų atlikimo data, pavyzdžiui, garantinio rašto pateikimo
data);
17.3. eilutėje „Ataskaitinis laikotarpis“ – metai ir mėnuo, einantis prieš Atliktų kapitalo
investicijų ataskaitos teikimo mėnesį (pavyzdžiui, jei ataskaita teikiama iki 2015 m. sausio 20 d.,
ataskaitinis laikotarpis yra 2014 metų gruodžio mėn.);
17.4. 1 stulpelyje – VžPP sutartyje numatytų kapitalo investicijų suma eurais;
17.5. 2 stulpelyje – turto sukūrimo darbų (statybos ar rekonstrukcijos) laikotarpio pradžia
metų ir mėnesio tikslumu;
17.6. 3 stulpelyje – turto sukūrimo darbų (statybos ar rekonstrukcijos) laikotarpio pabaiga
metų ir mėnesio tikslumu;
17.7. 4 stulpelyje – pagal VžPP sutartį privataus subjekto per ataskaitinį mėnesį investuota
suma eurais;
17.8. 5 stulpelyje – pagal VžPP sutartį privataus subjekto per visą laikotarpį nuo VžPP
sutarties įsigaliojimo bendra investuota suma eurais, įskaičiuojant ir sumą, nurodomą pagal Taisyklių
17.7 papunktį.
18. Atliktų kapitalo investicijų ataskaitos 4 ir (arba) 5 stulpeliuose įrašoma „0“, jeigu privatus
subjektas ataskaitinį mėnesį ar iš viso lėšų neinvestavo.
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
19. Finansų ministerija ir CPVA turi teisę prašyti, kad partnerystės projektus įgyvendinančios
institucijos pateiktų papildomą informaciją apie partnerystės projektų rengimo ar įgyvendinimo eigą.
Partnerystės projektus įgyvendinančios institucijos prašomą informaciją teikia Finansų ministerijai
arba CPVA pagal prašyme nurodytą ataskaitos formą (jei nurodoma) prašyme nurodytu būdu iki
nurodyto laikotarpio, kuris negali būti trumpesnis nei 5 darbo dienos nuo prašymo gavimo dienos.
20. Partnerystės projektus įgyvendinanti institucija atsako už Ataskaitoje apie sprendimus,
Sudarytų viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutarčių ir jų vykdymo ataskaitoje ir Atliktų
kapitalo investicijų ataskaitoje pateikiamus duomenis.
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21. Jeigu kuriose nors partnerystės projektą įgyvendinančios institucijos CPVA arba Finansų
ministerijai pateiktose Taisyklių II–IV skyriuose nurodytose ataskaitose ar kitame dokumente
(aiškinamajame rašte, lydraštyje ir kituose) buvo nurodyti neteisingi duomenys, partnerystės projektą
įgyvendinanti institucija nedelsdama Taisyklių 3 punkte nustatyta tvarka informuoja apie pastebėtą
klaidą ir pateikia teisingus duomenis. Informacija pateikiama partnerystės projektus įgyvendinančios
institucijos oficialiame rašte PDF formatu.
___________________

