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Į VADAS
Uždarojo akcinė bendrovė Jurbarko autobusų parkas planuoja įgyvendinti
Jurbarko autobusų stoties rekonstrukcijos projektą. Siekiant parinkti optimalų
projekto įgyvendinimo ir finansavimo šaltinių modelį, šioje galimybių
studijoje atliekama glausta viešojo transporto sektoriaus aplinkos analizė,
apžvelgiamas viešojo susisiekimo paslaugų organizavimas Jurbarko rajono
savivaldybėje. Remiantis sukauptais duomenimis, atliekamas autobusų stoties
infrastruktūros poreikio įvertinimas bei pateikiama viešojo susisiekimo
infrastruktūros objekto plėtros Jurbarko rajono savivaldybėje galimų
finansavimo šaltinių analizė, įskaitant ES paramos mechanizmus bei teisiškai
galimas taikyti viešojo ir privataus sektorių partnerystės formas: koncesiją,
valdžios ir privataus subjektų partnerystę, atidėtus viešuosius pirkimus ir kitas
lanksčias bendradarbiavimo su privačiu sektoriumi formas.
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1 G LAUSTA VIEŠOJO TRANSPORTO SEKTORIAUS APLINKOS
ANALIZĖ
Transportas yra viena iš svarbiausių ir didžiausių šalies ūkio šakų,
užtikrinančių efektyvią šalies vidaus rinką, keleivių aptarnavimą, užsienio
prekybos ir tranzito paslaugų teikimą. Kelių transportas yra išskirtinė Lietuvos
transporto sistemos sritis, kadangi automobilių keliais vežama apie pusė visų
krovinių ir 98 proc. keleivių 1 . Kelių transporto priemonės skirstomos į
keleivines ir krovinines. Keleivinėms transporto priemonėms priskiriamos
motorinės ir elektrinės transporto priemonės, pagamintos keleiviams vežti.
Tai autobusai, troleibusai, lengvieji automobiliai, lengvieji automobiliai taksi.
Kelių transporto priemonės, autobusų stotys ir stotelės, krovinių vežimo
stotys (terminalai), tiesiogiai su jais susiję pastatai ir įrenginiai nuosavybės
teise gali priklausyti Lietuvos valstybei, savivaldybėms, Lietuvos Respublikos
ir užsienio fiziniams bei juridiniams asmenims, kitoms užsienio
organizacijoms. Nuosavybės teisė į autobusų stotis, priklausančias valstybei ar
savivaldybėms bei valstybės ar savivaldybės kontroliuojamiems juridiniams
asmenims, negali būti perleista kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims,
kitoms užsienio organizacijoms2.
Visuomeninis transportas kelionių struktūroje yra vienas iš svarbiausių, nes jo
poveikis aplinkai, poreikis infrastruktūrai yra nepalyginamai mažesnis nei
lengvųjų automobilių. Keleivių, vystančių reguliariais reisais vietinio,
tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutais, aptarnavimui miestuose ir
didesnėse gyvenvietėse steigiamos autobusų stotys, kurių veiklos sfera apima:






autobusų ekipažų priešreisinio patikrinimo ir tarpreisinio poilsio organizavimą;
autobusų išvykimo bei atvykimo laiko kontrolę;
bilietų keleiviams pardavimą, informacijos teikimą;
bagažo saugojimo paslaugą;
kitą, su keleivių aptarnavimu susijusią veiklą.
Ši pagrindinė autobusų stočių paskirtis negali būti keičiama. Autobusų stotis
gali būti juridinis asmuo arba juridinio asmens struktūrinis padalinys.
Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos
duomenimis, Lietuvoje veikia 51 autobusų stotis, kurių sąrašas pateikiamas
pirmame priede. Keleiviams aptarnauti skirtų stotelių miestuose,
gyvenvietėse ir keliuose įrengimą ir priežiūrą reguliuoja Susisiekimo
ministerijos patvirtintos Keleivių ir bagažo vežimo taisyklės.
Vertinant šalies autobusų stotis pagal suteiktas kategorijas, daugiausia yra
žemiausios – IV kategorijos – autobusų stočių (37 proc. visų šalies autobusų
stočių arba 19 autobusų stočių), šiek tiek mažiau – II ir III kategorijos
1

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2010 metų veiklos
ataskaita, 2011-02-18 Nr. 21B-2
2
Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas Nr. I-1628.
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(atitinkamai 25 proc. visų šalies
šalies autobusų stočių arba 13 stočių ir 29 proc.
visų šalies autobusų stočių arba 15 stočių), mažiausiai stočių yra suteikta I –
aukščiausia – kategorija: 8 proc. visų šalies autobusų stočių arba 4 stotims.
Svarbiausi kvalifikaciniai reikalavimai, keliami atitinkamoms autobusų stočių
kategorijoms, pateikiami antrame priede.
Lietuvos automobilių kelių direkcijos duomenimis, valstybinės reikšmės
automobilių keliuose 2010 metais buvo 12.045 autobusų sustojimo aikštelės.
VĮ „Regitra“ duomenimis, 2010 metais Lietuvoje
Lietuvoje buvo įregistruoti 14.644
autobusai, kurie sudarė 0,7 proc. visų šalies kelių transporto priemonių.
Vertinant dešimties metų laikotarpį, 2000 metais šalyje autobusų buvo 5,7
proc. arba 898 autobusais daugiau nei 2010 metais. Taigi pastarąjį dešimtmetį
dešimtm
fiksuojama autobusų skaičiaus mažėjimo tendencija.
Pav. 1 Autobusų skaičiaus kitimo dinamika, 20002000 -2010 m.
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Šaltinis: Transportas ir ryšiai, 2009 m., Vilnius, 2010 m.

Keleivinių kelių transporto priemonių – autobusų – skaičius 2009 metais
Jurbarko rajono savivaldybėje siekė 120 autobusų, naujai įregistruoti buvo 6
autobusai. Vertinant 2001-2009
2001 2009 metų laikotarpį, autobusų skaičius Jurbarko
rajono savivaldybėje nuosekliai mažėjo: 2001 metais šių kelių transporto
priemonių buvo 155 arba 20 proc. daugiau nei 2009 metais. Tačiau
pažymėtina, kad didėjo naujai registruotų autobusų skaičius: 2007 metais
naujai registruotų autobusų rajone buvo 5, 2008 metais: 3, 2009 metais: 6.
VĮĮ „Regitra“ duomenimis, 2011 metų liepos 1 d. Jurbarko rajono
savivaldybėje buvo 119 autobusų3, iš kurių 48 autobusai, svėrę iki 5 tonų, ir
71 autobusas, kurio svoris buvo didesnis nei 5 tonos. Analizuojamais metais
autobusai sudarė 0,5 proc. visų rajone įregistruotų
įregistruotų kelių transporto
priemonių. Vertinant vienerių metų laikotarpį, autobusų skaičius Jurbarko
rajono savivaldybėje beveik nekito: 2010 m. sausio 1 d. duomenimis,
Jurbarko rajono savivaldybėje buvo įregistruota 118 autobusų arba vienu
autobusu mažiau
maži nei 2011 metais.
3

Šį skaičių sudaro transporto priemonių keleiviams vežti, turinčių daugiau kaip 8 sėdimas vietas keleiviams ir 1 sėdimą
vietą vairuotojui, kurių techniškai leistina pakrautos transporto priemonės
priemonės (bendroji) masė ne didesnė kaip 5 t
(autobusas) ir didesnė kaip 5 t (autobusas) suma.
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Analizuojant turimus autobusus pagal amžių, 2009 metais šalyje daugiausia
buvo registruota autobusų, kurie pagaminti prieš 10 metų (10.621 autobusas),
mažiau autobusų, kurie pagaminti prieš 5-10
10 metų (1.504 autobusai). Labai
nedidelę dalį,
dalį, lyginant su visais autobusais, sudarė tie autobusai, kurie
pagaminti prieš 2-5
2 5 metus ir kurių amžius yra iki 2 metų.
Pav. 2 Autobusų skaičius pagal amžių, 2009 m.
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Šaltinis: Transportas ir ryšiai, 2009 m., Vilnius, 2010 m.

2009 metais naujai registruotų autobusų šalyje buvo 434, daugiausia kurių
buvo pagaminta „Mercedes-Benz“
„Mercedes Benz“ (26,3 proc. visų autobusų), „Iveco“ (16
proc. visų autobusų). Remiantis Statistikos departamento duomenimis, 2010
metais naujai registruotų autobusų skaičius
skaičius padidėjo 19 proc. – minėtais
metais buvo naujai užregistruoti 538 autobusai.
Nors bendrasis autobusų skaičius šalyje mažėjo, tačiau vertinant keleivių
srautą, jis intensyvėjo. 2009 metų duomenimis4, Lietuvoje autobusais buvo
pervežta 266.342,1 tūkst.
tūkst. keleivių (lyginant su 2000 metais, keleivių,
važiuojančių autobusais, padaugėjo 3 proc. arba 8.003,6 tūkst. keleivių).
Pav. 3 Keleivių vežimas autobusais, 2000-2009
2000 2009 m.
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Šaltinis: Transportas ir ryšiai, 2009 m., Vilnius, 2010 m.

Analizuojant keleivių vežimą autobusais reguliariais reisais pagal susisiekimo
maršrutus, 2009 metais daugiausia keleivių važiavo vietinio (miesto)
4

Transportas ir ryšiai, 2009 m., Vilnius, 2010 m.
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susisiekimo maršrutais: 85 proc. visų keleivių, žymiai mažiau – vietinio
(priemiestinio) susisiekimo maršrutais:
maršrutais: 11,3 proc. visų keleivių, tolimojo
susisiekimo maršrutais: 3,5 proc. visų keleivių, mažiausiai – tarptautinio
susisiekimo maršrutais: vos 0,1 proc. visų keleivių.
Pav. 4 Keleivių vežimas autobusais reguliariais reisais pagal
paga susisiekimo
maršrutus, 2007-2009
2007
m., tūkst.
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Šaltinis: Transportas ir ryšiai, 2009 m., Vilnius, 2010 m.

2009 metais Jurbarko rajono savivaldybėje autobusais keliavo 563,2 tūkst.
keleivių. Vertinant 2000-2009
2000 2009 metų laikotarpį pastebima keleivių mažėjimo
tendencija: 2000 metais Jurbarko rajono savivaldybėje buvo vežta 750,2
tūkst. keleivių (arba 25 proc. daugiau nei 2009 metais).
Pav. 5 Keleivių vežimas autobusais Jurbarko rajono savivaldybėje 20002000
2009 m., tūkst.
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Šaltinis: Statistikos departamentas prieLRV

Pastebėtina, kad keleivių, važiavusių autobusais, skaičius sumažėjo ir
Tauragės apskrityje, kur 2000 metais keliavusių autobusais buvo 16 proc.
daugiau nei 2009 metais. Panaši situacija pastebima ir kitose apskrities
savivaldybėse: 2000 metais, palyginti su
su 2009 metais, keleivių važiavusių
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autobusais, Tauragės rajono savivaldybėje buvo 33 proc. daugiau (tik Šilalės
rajono savivaldybėje analizuojamu laikotarpiu pastebima keleivių skaičiaus
didėjimo tendencija: 2009 metais keliavusių autobusais buvo 38 proc.
daugiau nei 2000 metais).
Vidutiniškai vienam keleiviui Jurbarko rajono savivaldybėje tenka 13,3
kelionių autobusu. Šis rodiklis vertinant 2000-2009 metų laikotarpį išliko
panašus (2000 metais vienam keleiviui teko 13,2 kelionių autobusu).
Pav. 6 Keleivių vežimas autobusais, Jurbarko rajono savivaldybėje, 20002009 m.
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Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV.

Jurbarko rajono savivaldybėje fiksuojamas didelis maršrutų skaičius. 2009
metais Jurbarko rajono keleivius aptarnavo 106 maršrutai, kurie sudarė
daugiau nei pusę visų Tauragės apskrities maršrutų (56 proc.). Lyginant su
kitomis apskrities savivaldybėmis, Jurbarko rajono maršrutų skaičius
didžiausias: 70 proc. didesnis už Šilalės rajono savivaldybės maršrutų skaičių,
50 proc. didesnis už Tauragės rajono savivaldybės maršrutų skaičių5.
Dideli maršrutų skaičiaus poreikį lemia strateginė Jurbarko rajono padėtis.
Jurbarko rajono savivaldybės teritorija yra išsidėsčius pasienio regione ir yra
susijusi glaudžiais infrastruktūriniais, socialiniais, ekonominiais ryšiais su
Tauragės, Kauno ir Marijampolės apskričių teritorijomis, taip pat ir su Rusijos
Federacijos Kaliningrado sritimi.
Nors Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos nekerta magistraliniai, o tik
krašto ir rajoniniai keliai (žr. paveikslėlyje žemiau ir trečiame priede),
transporto infrastruktūros plėtros srityje aktuali ne tik vietos ar regioninė
plėtra, tačiau svarbu užtikrinti ir viso regiono transportinius ryšius su
Lietuvos ir Europos Sąjungos bei Kaliningrado srities susisiekimo tinklu.
5

Statistikos departamentas nepateikia duomenų apie Pagėgių savivaldybės maršrutų skaičių.

9

[Jurbarko autobusų stoties rekonstrukcija: alternatyvių finansavimo šaltinių analizė]

Jurbarko rajono savivaldybės bendrajame plane, remiantis
Respublikos teritorijos bendrojo plano sprendiniais, numatyta:

Lietuvos

 krašto kelio Nr.141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda ruožo Jurbarkas-Klaipėda reikšmę kelti
iki magistralinio kelio reikšmės;
 krašto kelio Nr.147 Tauragė-Jurbarkas reikšmę kelti iki magistralinio kelio reikšmės.
Pav. 7 Valstybinės reikšmės kelių žemėlapis.

Šaltinis: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie susisiekimo ministerijos, 2009.

Tinkamos keleivių aptarnavimui infrastruktūros nebuvimas neleidžia tikėtis
pakankamai patogios, šiuolaikinės ir konkuruojančios viešojo transporto
paslaugos. Taigi, įvertinus magistralinių kelių plėtros perspektyvas, Jurbarko
rajono savivaldybės strateginę padėtį ir viešojo susisiekimo maršrutų skaičiaus
ir keleivių jais augimo perspektyvas, būtina moderni, tarptautinių maršrutų
aptarnavimui tinkama viešojo transporto infrastruktūra. Kaip numatyta
Ilgalaikėje Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijoje, patvirtintoje
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 692,
turi būti atnaujinamas Jurbarko rajono savivaldybės keleivinio transporto
priemonių parkas ir eismo organizavimo technologijos, pritaikant miesto ir
tarpmiestinį viešąjį maršrutinį transportą ir jo stotis vietos ir tarptautiniais
maršrutais važiuojančių keleivių aptarnavimui, keleivių dviračiams
(neišardytiems), vaikų ir invalidų vežimėliams vežti ir laikyti.
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2 V IEŠOJO SUSISIEKIMO PASLAUGŲ ORGANIZAVIMAS J URBARKO
RAJONO SAVIVALDYBĖJE
Jurbarko rajono savivaldybėje viešojo susisiekimo paslaugas teikia
savivaldybės įmonė – Uždaroji akcinė bendrovė Jurbarko autobusų parkas,
veikianti V. Kudirkos g. 35, Jurbarko mieste. Bendrovės pagrindinė veikla
yra keleivių vežimas (keleivių pervežimai bei kitos su tuo susijusios
paslaugos fiziniams ir juridiniams asmenims miesto, priemiestiniais,
tarpmiestiniais ir tarptautiniais maršrutais). Jurbarko autobusų stotis įrengta
Vydūno g. 7, Jurbarko mieste (žr. paveikslėlį). Keleivių ir moksleivių
pervežimui naudojami 35 įmonės autobusai.
Pav. 8 UAB Jurbarko autobusų parko ir stoties padėtis žemėlapyje.











Jurbarko autobusų stotis priklauso III kategorijai ir atitinka žemiau išvardytus
kvalifikacinius reikalavimus:
Dispečerinė tarnyba yra bendra su kita tarnyba;
Keleivių informavimo tarnyba yra bendra su kita tarnyba;
Kasų darbo laiką nustato stoties administracija;
Bilietų keleiviams pardavimo rūšis – einamasis;
Bagažinės tarnybos nėra;
Smulkių siuntų vežimo tarnyba;
Įrengti bendri keleivių įlaipinimo peronai;
Įrengti bendri keleivių išlaipinimo peronai;
Įrengta bendra autobusų stovėjimo aikštelė.
Iš Jurbarko autobusų stoties autobusai išvyksta šiomis kryptimis:
 Kauno
 Kalnėnų
11
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Girdžių
Eržvilko
Tauragės
Šakių
Raseinių
Klaipėdos (šia kryptimi vieną kartą per dieną išvyksta autobusas tarptautiniu maršrutu – į
Karaliaučių (Kaliningradą RUS)
Taip pat iš autobusų stoties išvyksta autobusai, važiuojantys 23 vietiniais
(miesto) susisiekimo maršrutais. Be to, iš autobusų stoties Kauno ir Klausučių
kryptimis važiuoja mikroautobusai (susisiekimo paslaugas teikia privatūs
vežėjai). Detalesnė informacija apie maršrutus pateikiama ketvirtame ir
penktame prieduose.
Įvertinant didelį autobusų srautą (didžiausias maršrutų skaičius apskrityje) bei
siekiant pagerinti viešojo susisiekimo paslaugų prieinamumą ir kokybę
Jurbarko rajone tiek vietiniais, tiek tolimojo susisiekimo maršrutais
keliaujantiems keleiviams, būtina atnaujinti viešojo susisiekimo infrastruktūrą
– modernizuoti autobusų stotį. Dėl minėtų objektyvių priežasčių planuojami
atnaujinimo darbai turi apimti tokių elementų įrengimą, kurie būtini I ar II
kategorijos autobusų stoties veiklai plėtoti. Siekiant įrengti aukštesnės
kategorijos (I arba II) autobusų stotį, būtina atlikti šiuos darbus ir teikti
išvardytas paslaugas:

Svarbiausi kvalifikaciniai reikalavimai I
kategorijos autobusų stočiai

Svarbiausi kvalifikaciniai reikalavimai II
kategorijos autobusų stočiai

Įrengta atskira dispečerinė tarnyba

Įrengta atskira dispečerinė tarnyba

Įrengta atskira keleivių informavimo tarnyba

Įrengta keleivių informavimo tarnyba, kuri gali
būti bendra su kitomis tarybomis

Kasos privalo veikti nuo pirmojo iki paskutiniojo
reisų išvykimo iš stoties

Kasų darbo laiką nustato stoties administracija

Bilietai keleiviams privalo būti parduodami
einamuoju, išankstiniu būdu, taip pat grįžimui,
be to, turi būti sudaryta galimybė bilietus
užsisakyti telefonu

Bilietai keleiviams privalo būti parduodami
einamuoju ir išankstiniu būdais

Įrengta atskira bagažinės tarnyba

Įrengta bagažinės tarnyba, kuri gali būti bendra
su kita tarnyba

Įrengta atskira smulkių siuntų tarnyba

Įrengti atskiri keleivių įlaipinimo peronai

Įrengti atskiri keleivių įlaipinimo peronai

Įrengti atskiri keleivių išlaipinimo peronai

Įrengti atskiri keleivių išlaipinimo peronai

Įrengta atskira autobusų stovėjimo aikštelė

Įrengta atskira autobusų stovėjimo aikštelė
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Įvertinus tai, kad šalyje tik keturioms autobusų stotims, kurios yra
didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir
Vilniuje), yra suteikta aukščiausia (pirmoji) kategorija, daroma prielaida, kad
Jurbarko rajone autobusų srautas yra mažesnis, keleivių skaičius menkesnis,
todėl būtų tikslinga įrengti susisiekimo infrastruktūrą, būtiną antrajai
autobusų stoties kategorijai gauti.
Taigi, siekiant pagerinti Jurbarko autobusų stoties infrastruktūrą ir taip
prisidėti prie viešojo susisiekimo paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimo,
būtina atlikti žemiau išvardytas veiklas:
1) Įrengti atskirą dispečerinę tarnybą (šiuo metu yra bendra)
2) Sudaryti sąlygas keleiviams įsigyti bilietus ne tik einamuoju, bet ir išankstiniu būdu (šiuo
metu bilietai parduodami tik einamuoju būdu)
3) Įrengti bagažinės tarnybą, kuri gali būti bendra su kita tarnyba
4) Įrengti atskirus keleivių įlaipinimo peronus
5) Įrengti atskirus keleivių išlaipinimo peronus
6) Įrengti atskirą autobusų stovėjimo aikštelę
7) Pritaikyti stoties infrastruktūrą keleivių dviračiams (neišardytiems), vaikų ir invalidų
vežimėliams vežti ir laikyti6.

Be to, siekiant, kad sukurta viešojo susisiekimo infrastruktūra atitiktų ES
keliamus reikalavimus, sukurta infrastruktūra turi būti pritaikyta
neįgaliesiems.
Atnaujintoje Jurbarko autobusų stotyje turi būti teikiamos žemiau išvardytos
nuolatinės priežiūros paslaugos:
 Keleivių laukiamojoje salėje turi būti patalpinti iš stoties išvykstančių ir į ją atvykstančių
transporto priemonių eismo tvarkaraščiai, betarpiškai susijusių su stotimi maršrutų schema,
išrašai iš teisės aktų, nustatančių lengvatas keleiviams.
 Bilietų kasose ir bagažinėse turi būti skelbiamas jų darbo laikas, nurodytos darbuotojų
pavardės, bilietų kasos turi būti sunumeruotos.
 Stoties teritorijoje esančiuose keleivių peronuose turi būti įrengti maršrutų krypčių
pavadinimai ir patalpinti eismo tvarkaraščiai. Transporto priemonių atvykimo į stotį vietoje
turi būti transporto priemonių atvykimo tvarkaraštis.
 Reguliaraus susisiekimo maršrutų stotelėse turi būti iškabinti ir atnaujinti tvarkaraščiai. Su
tuo susijusios išlaidos yra apmokamos visų vežėjų pagal tarpusavio susitarimą (sutartį).
Svarbu pažymėti, kad stotelių vietas reguliaraus susisiekimo maršrutuose nustato
kompetentinga įstaiga, suderinusi su kelio (gatvės) savininku (valdytoju), o įrengia ir
nustatyto pavyzdžio sustojimo ženklus pastato kelių organizacijos (kelių (gatvių) savininkai
(valdytojai) savo lėšomis. Miestų maršrutuose, taip pat miestų ribose netarifines
(nenumatytas kainininkuose) tolimojo susisiekimo maršrutų stoteles įrengia ir sustojimo
ženklus pastato miestų arba rajonų savivaldybėms pavaldžios gatves tvarkančios

6

Numatyta remiantis Ilgalaike Lietuvos transporto sistemos plėtros strategija, patvirtinta
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 692.
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organizacijos, o keleiviams skirtą informaciją jose – savivaldybių nustatyta tvarka pateikia
vežėjai.
Taigi apibendrinant būtų galima teigti, kad viešosios susisiekimo
infrastruktūros atnaujinimo Jurbarko rajone veiklų sąrašas turėtų apimti:
 Jurbarko autobusų stoties atnaujinimo (rekonstrukcijos ir/ar statybos) darbus:
•

autobusų stoties pastato statyba ir įrengimas, numatant patalpas laukiamajai salei,
dispečerinės, keleivių informavimo, bagažinės tarnyboms, bilietų kasoms,
sanitariniams mazgams, maitinimo ir spaudos punktams;

•

atskirų keleivių įlaipinimo peronų įrengimas;

•

atskirų keleivių išlaipinimo peronų įrengimas;

•

atskiros autobusų stovėjimo aikštelės įrengimas;

•

dviračių, vaikų ir invalidų vežimėlių laikymo ir saugojimo infrastruktūros
įrengimas7.
Įvertinus įgyvendintų autobusų stočių statybos ir rekonstrukcijų patirtį
Lietuvoje, galima daryti prielaidą, kad preliminari Jurbarko autobusų stoties
rekonstrukcijos projekto kaina minėta apimtimi būtų apie 2,5 – 3 mln. litų.
Vadovaujantis bendraisiais ekonominiais normatyvais statinių statybos
skaičiuojamųjų kainų nustatymui projektavimo ir kitų inžinerinių paslaugų
kaina siektų 180-200 tūkst. litų.

 Autobusų stoties priežiūros ir valdymo paslaugas:


autobusų sustojimo stotelių priežiūra, aptarnavimas pagal Susisiekimo
ministerijos patvirtintų Keleivių ir bagažo vežimo taisyklių reikalavimus;



autobusų stoties pastato ir teritorijos priežiūra, aptarnavimas, atliekų
tvarkymas;



vandens tiekimo,
administravimas;



inžinerinių tinklų bei komunalinio ūkio priežiūra ir aptarnavimas;



priešgaisrinės ir civilinės saugos užtikrinimas;



smulkių ūkinių pagalbinių darbų atlikimas;



visų šioje pastraipoje išvardytų darbų administravimas (ataskaitų teikimas,
procesų valdymas bei jų kontrolės vykdymas);

nuotekų

šalinimo,

elektros

ir

šilumos

tiekimo

 Kitas, su keleivių aptarnavimu susijusias, komercines paslaugas

7

Numatyta remiantis Ilgalaike Lietuvos transporto sistemos plėtros strategija, patvirtinta
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 692.

14

3 G ALIMI FINANSAVIMO ŠALTINIAI VIEŠOJO SUSISIEKIMO
INFRASTRUKTŪRAI J URBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖJE
ATNAUJINTI
Siekiant gauti reikiamas investicijas viešojo susisiekimo infrastruktūrai
Jurbarko rajone atnaujinti – Jurbarko autobusų stočiai modernizuoti bei jos
priežiūros paslaugų teikimui užtikrinti, būtų galima pasinaudoti šiais
finansavimo šaltiniais:
 ES struktūrinių fondų ir kitų finansinių mechanizmų parama (Lietuvos Lenkijos Rusijos
bendradarbiavimo per sieną programa ir kitos)
 Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės sutartimis:
• Valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartimi
• Koncesijos sutartimi
• Vykdant atidėtus viešuosius pirkimus
 Kitomis bendradarbiavimo su privačiu sektoriumi formomis vystant komercinius objektus
Pirmuoju atveju, autobusų stoties atnaujinimo projektą įgyvendintų Jurbarko
autobusų parkas arba Jurbarko rajono savivaldybės administracija (galimai
kartu su partneriu – Jurbarko autobusų parku), prisiimdama atsakomybę už
tinkamą paramos įsisavinimą ir užsibrėžtų rezultatų pasiekimą bei projekto
tęstinumo užtikrinimą. Antruoju atveju, būtų sudaroma viešojo ir privataus
sektorių partnerystės sutartis – Jurbarko autobusų stotį atnaujintų ir jos
priežiūros paslaugas teiktų konkurso būdu atrinkta privataus sektoriaus
įmonė. Trečiuoju atveju – viešoji infrastruktūra galėtų būti vystoma kartu
komerciniais objektais (prekybos centrais, biurų pastatais). Žemiau aptariamas
kiekvienas iš išvardytų finansavimo šaltinių, įvertinant kiekvieno jų
pranašumus ir trūkumus.

3.1 ES

STRUKTŪRINIŲ FONDŲ IR KITŲ FINANSINIŲ MECHANIZMŲ PARAMA

Šalies savivaldybės, pasinaudodamos regioninio planavimo priemonėmis,
2007-2013 m. finansinės paramos laikotarpiu įgyvendino(-a) miestų
atgaivinimo, viešųjų erdvių kompleksinius plėtros, pažeistų teritorijų
regeneracijos projektus, tame tarpe buvo modernizuojami ir didesnės svarbos
infrastruktūriniai objektai. Pagal VP3-1.1-VRM-01-R priemonę „Regioninių
ekonomikos augimo centrų plėtra” buvo įgyvendintas ir Tauragės autobusų
stoties rekonstrukcijos ir aplinkos sutvarkymo projektas (VP3-1.1-VRM-01R-71-006), kuriam buvo skirta 2 482 975,95 Lt paramos lėšų. Įgyvendinant
projektą buvo sutvarkyti Tauragės autobusų stoties pastato stogas ir fasadas,
autobusų stoties ir greta esančių viešųjų erdvių aplinka, atnaujinta Gedimino
g. šaligatvių danga, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių takus bei apšvietimo
sistemą.
Tačiau pažymėtina, kad šiuo metu didžioji dalis 2007-2013 m. ES
struktūrinių fondų paramos jau yra suplanuota ir paskirstyta, regioninių
projektų sąrašai sudaryti ir patvirtinti, tad projekto įgyvendinimo paramos
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lėšomis alternatyva turėtų būti siejama su 2014-2020 m. finansine
perspektyva (kurios finansavimo prioritetai dar nėra aiškūs), arba Europos
kaimynystės ir partnerystės finansiniais mechanizmais, atižvelgiant į tai, kad
Jurbarko rajono savivaldybės teritorija patenka į Bendradarbiavimo per sieną
Lietuvos Lenkijos ir Rusijos Federacijos programos ribas, taip pat Baltijos
jūros regiono tarpvalstybinio bendradarbiavimo programos teritoriją.
Pastarieji projektai turi būti įgyvendinami su partneriais iš programos
teritorijos.
Lentelė 1 Programos, pagal kurias gali būti įgyvendinami transporto
sektoriaus plėtros projektai, turintys poveikį tarpregioniniu mastu.

Programa

Prioritetai ir
finansuojamos veiklos
LietuvaI prioriteto „Indėlis į
Lenkija-Rusija bendrų
problemų
ir
bendradarbiav sunkumų sprendimą“ 1.2.
imo per sieną priemonė „Prieinamumo
programa
gerinimas“.
Remiami
veiksmai: Vietos transporto
infrastruktūros tobulinimai,
žymiai paveikiantys ir
įtakojantys sienos kirtimą
arba pagerinantys išorinį ir
vidinį Programos teritorijos
prieinamumą
Baltijos jūros Baltijos
jūros
regiono
vidaus
ir
išorės
regiono
prieinamumas:
transporto
tarpvalstybini
ir ITT sprendimų diegimas,
o
gerinant
vietovių
bendradarbiav pasiekiamumą
ir
jų
imo programa ekonominį
augimą,
integracija į tarptautines
zonas

Galimi pareiškėjai
Vietos
ir
regioninės
institucijos susijusiuose
pasienio regionuose, jų
asociacijos ir vietos bei
regioninių
institucijų,
turinčių juridinį statusą,
organizaciniai subjektai

Nacionalinės, regioninės
ir vietos valdžios
institucijos; įstaigos,
kurių veiklą
reglamentuoja viešoji
teisė (tyrimų ir mokymo
institucijos, verslo
vystymo organizacijos ir
kitos pelno nesiekiančios
institucijos). Privačios
organizacijos gali
dalyvauti kaip papildomi
(asocijuoti) partneriai

Paramos
intensyvumas
Iki 90 proc.
tinkamų
finansuoti
išlaidų;
minimali
paramos suma –
100.000
Eur,
maksimali
paramos suma –
4.000.000 Eur.

Planuojami
kvietimai
2011
m.
suplanuoti du
kvietimai
teikti
paraiškas

Partneriams iš
Estijos, Latvijos,
Lietuvos ir
Lenkijos iki 85
proc. tinkamų
finansuoti
išlaidų

2007 – 2013
m. periodui
skelbti
kvietimų
nenumatyta

Projektą įgyvendinant pagal bendradarbiavimo per sieną ar tarpvalstybinio
bendradarbiavimo programas, reikėtų ieškoti analogiškų projektų
kaimyninėse šalyse, labiausiai aktualu - Kaliningrado srities teritorijoje ir
keleivių aptarnavimui pritaikyti ne vieną, o kelias stotis abiejų valstybių
pusėse. Tokio projekto koncepcija galėtų būti siejama su būsimais šiuo metu
derinamais daugiašaliais susitarimais tarp Lietuvos, Rusijos ir Baltarusijos dėl
supaprastinto sienos kirtimo 50 km atstumu gyvenantiems žmonėms. Taip
pat yra svarstomos galimybės visiems Kaliningrado srities gyventojams,
vykstantiems į Lietuva, įvesti bevizį rėžimą, nes į 50 km zoną nepatenka tik
nedidelė dalis Kaliningrado srities teritorijos. Taigi, jeigu abipus sienos 50 km
atstumu bus patvirtinta galimybė keliauti be vizų, išaugs keleivių srautai
šiame regione, o tai sąlygos tarptautinių maršrutų aptarnavimui tinkamos
viešojo transporto infrastruktūros poreikį tiek Jurbarko rajono savivaldybėje,
tiek Kaliningrado pusėje (pvz. Nemane, kurio stotis irgi prastos būklės).
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Galimybių pasinaudoti
p
ES struktūrinių fondų ir kitų finansinių mechanizmų
parama privalumai ir trūkumai:
Pranašumai

Trūkumai

Paramos lėšomis būtų finansuojama iki
90 proc. visų tinkamų finansuoti
projekto išlaidų

Konkursinis paraiškų atrankos būdas,, ilgas paraiškos vertinimo procesas.
p
Didelė projekto finansavimo rizika
Parama 2007-2013
2013 m. laikotarpio perspektyvoje tikėtina tik pagal
Bendradarbiavimo per sieną Lietuvos Lenkijos ir Rusijos Federacijos 20072007
2013 m. programos priemones; 2014-2020
2020 m. laikotarpio finansinė
perspektyva dar nėra suformuota
Papildomų išankstinių investicijų poreikis. Prie paraiškos dauguma atvejų
reikia pridėti parengtą techninę dokumentaciją (techninį projektą bei statybą
leidžiantį dokumentą ir kt.).. Negavus paramos, parengta dokumentacija gali
pasenti ir neatikti pasikeitusių poreikių, projekto įgyvendinimui pasirinkus
VžPP modelį.. Rizikuojama prasti iki 200 tūkst. investicijų.
Projektui būtas parneris iš Kaliningrado srities, ar kitos valstybės,
atsižvelgiant į atitinkamos programos reikalavimus.

3.2 V IEŠO JO

IR PRIVATAUS SEKTO RIŲ PARTNERYSTĖS
S SUTARTYS

Jurbarko stoties rekonstrukcijos projekto įgyvendinimui gali būti
išnaudojamos ir viešojo bei privataus sektorių partnerystės formos. Projekto
įgyvendinimo perspektyvos įtraukiant privatų sektorių turėtų būti siejamos su
galimybėmis privačiam sektoriui perduoti
perduoti viešųjų paslaugų teikimą kartu su
savivaldybės turto valdymu ir naudojimu bei kitų komercinių veiklų,
veiklų kurių
įtraukimas daro didelę įtaka projekto gyvavimo trukmei, ir apimčiai,
apim
vykdymu. Pasirinkus partnerystės alternatyvą ir siekiant padidinti projekto
vykdymu.
projek
patrauklumą privačiam partneriui, svarstytinos galimybės į projektą įtraukti
ne tik kuriamą,
kuri
bet ir šiuo metu naudojamą autobusų parko turtą ar
vykdomas veiklas bei didesnės apimties kompleksinius projektus.
Partnerystės
artnerystės būdu įgyvendinamas projektas
projektas gali apimti:
I. Kuriamos autobusų stoties infrastruktūros ir joje teiktinų viešųjų
paslaugų perdavimą privačiam partneriui;
II. Garažų ir administracinio pastato, esančio V. Kudirkos g. 35,
bei sklypo, valdomo UAB Jurbarko autobusų parkas, perdavimą
privačiam partneriui;
III. Keleivių vežimo veiklos perdavimą privačiam partneriui:
(1) tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutus
(2) tolimojo ir tarptautinio bei vietinio (priemiestinio)
susisiekimo maršrutus
IV. Didesnės apimties kompleksinį VPSP projektą, viešosios
transporto infrastruktūros projektą papildant ir įtraukiant
prieplaukų ir susijsią infrastruktūrą
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3.2.1 V A LD Ž IO S

I R P R IV A T A U S S U BJ E K TŲ P A R T N E R Y S T Ė

(V Ž PP)

Vadovaujantis Investicijų įstatymo nuostatomis, projektas gali būti
įgyvendinamas Valdžios ir privataus subjektų partnerystės (VžPP) būdu. Šiuo
atveju, Jurbarko rajono savivaldybė su privačiu investuotoju sudarytų VžPP
sutartį, pagal kurią savivaldybė:
 suteiktų privačiam subjektui teisę vykdyti veiklą, susijusią su infrastruktūros projektavimu,
statyba ar rekonstravimu, atnaujinimu, valdymu, naudojimu ir priežiūra bei viešųjų paslaugų
teikimu;
 suteiktų valdyti ir naudoti šiais veiklai vykdyti reikalingą valstybės ar savivaldybės turtą ir,
 įsipareigotų mokėti privačiam subjektui atlyginimą už jo vykdomą veiklą.
O privatus subjektas įsipareigoja vykdyti sutartyje nustatytą veiklą ir užtikrinti
investicijas, kurių reikia šiai veiklai vykdyti ir jai vykdyti reikalingam turtui
sukurti arba perduoto valdyti ir naudoti turto būklei pagerinti.
Įvertinus Jurbarko autobusų parko veiklos specifiką, tai galėtų būti sutartis dėl
objekto projektavimo ir statybos bei objekto eksploatavimo ir funkcionavimo
užtikrinimo, kurios atveju, privatus sektorius finansuoja objekto statybą, ir už
tai gauna atlygį tik iš viešojo sektoriaus, t.y. savivaldybė, pabaigus statybos
darbus, įrengus sutartyje numatytą infrastruktūrą, per visą šios sutarties
galiojimo laikotarpį mokės privačiam investuotojui metinį mokėjimą, o
keleivių vežimo paslaugą organizuos pati, taip kaip ir iki šiol.
VžPP projekto apimtis turėtų apsiriboti ankstesniame skyriuje I ir II
punktuose išdėstyta apimtimi t.y. kuriamos autobusų stoties infrastruktūrą ir
autobusų stoties priežiūros ir valdymo paslaugas perduodant privačiam
partneriui, taip pat garažų ir administracinio pastato, esančio V. Kudirkos g. 35
perdavimą patikėjimo arba panaudos teise ir (arba) sklypo, valdomo UAB
Jurbarko autobusų parkas, perdavimą privačiam partneriui nuomos teise (be
aukciono), jei tai būtina projekto įgyvendinimui. Pažymėtina, jog valstybinė
arba savivaldybės žemė, reikalinga pagal valdžios ir privataus subjektų
partnerystės sutartį naujam turtui sukurti arba užstatyta pagal šią sutartį naujai
sukurtu turtu, partnerystės sutarties laikotarpiu privačiam subjektui negali
būti parduodama ar kitaip perleidžiama.
Vadovaujantis kriterijais, išdėstytais metodinėse rekomendacijose „Dėl viešojo
ir privataus sektorių partnerystės taikymo tikslingumo kriterijų“, patvirtintose
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 liepos 16 d. įsakymu Nr. 4-538,
Valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartis turi būti sudaroma ne
trumpesniam nei 10 metų laikotarpiui, o rekomenduojamas projekto
investicijų dydis turi viršyti 10 mln. litų, kelis vienarūšius objektus
apjungiant į vieną projektą ir pan.
Nuosavybės teisė į perduotą valdyti ir naudoti valstybės arba savivaldybės
turtą privačiam subjektui negali būti perduodama. Privatus subjektas šio turto
negali naudoti valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartyje
nenustatytai veiklai vykdyti. Jeigu privatus subjektas pagal valdžios ir privataus
subjektų partnerystės sutartį įsipareigoja sukurti naują turtą, šis turtas,
pasibaigus sutarties galiojimui, nuosavybės teise perduodamas valstybei arba
savivaldybei per valdžios subjektą.
VžPP kaip Investicinio projekto įgyvendinimo būdo privalumų ir trūkumų
vertinimas:
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Pranašumai

Trūkumai

VžPP struktūra numato pilną projektavimo,
statybos, eksploatavimo ir paslaugos integravimą,
nes visus šiuos procesus valdys vienas privatus
partneris, tokiu būdu pagreitinant statybos procesą
ir sumažinant jo kaštus.

Sudėtinga VžPP projekto parengimo, derinimo ir
privataus subjekto atrankos procedūra; VžPP projekto
vykdymo procedūros ir jų terminai savivaldybėms –apie
12 mėn.

VžPP projektas, kuris apima infrastruktūros
eksploatavimo paslaugas, suteikia geras paskatas
privačiam sektoriui optimizuoti viso laikotarpio
kaštus: pavyzdžiui, galima daugiau investuoti į
statybą, tačiau vėliau patirti žymiai mažesnius
eksploatavimo kaštus.

Turi būti atlikta projekto ilgalaikės finansavimo
perspektyvos
ir
finansinio
tvarumo
analizė.
Vadovaujantis kaštų ekonomijos principais, VžPP sutartis
tikslinga sudaryti didelės apimties ilgalaikiams
projektams, kurių sutarties terminas ne trumpesnis nei
10 metų, o vertė didesnė nei 10 mln. Lt. Vadovaujantis
rekomendacijomis, iki 10 mln. litų vertės projektus
tikslinga įgyvendinti tik apjungiant vienarūšius objektus.

VžPP projektas leidžia užtikrinti projekto valdymo
ir paslaugos organizavimo kokybę. Su privačiu
investuotoju bus galutinai atsiskaityta tik tuo
atveju, jeigu paslauga pradedama teikti laiku ir
reikalaujamas
paslaugos
standartas
yra
užtikrinamas nuolat.

Mažai taikymo praktikos. VžPP būdu įgyvendinamų
projektų teisinė bazė dar formuojama, yra įgyvendinamų,
bet nėra jau užbaigtų projektų.

Savivaldybė gali perduoti tik autobusų stoties
priežiūros ir valdymo paslaugas be keleivių vežimo
paslaugos.

Privačiam subjektui, nėra perduodamas turtas ar turtinės
teisės generuojančios kitas pajamas, išskyrus valdžios
subjekto mokamą atlyginimą.

3.2.2 K O NC E S I JA
Koncesijų įstatyme įtvirtinta koncesijos sąvoka apima suteikiamą leidimą
vykdyti ūkinę komercinę veiklą, susijusią su infrastruktūros objektų
projektavimu, statyba, plėtra, atnaujinimu, pakeitimu, remontu, valdymu,
naudojimu ir (ar) priežiūra, teikti viešąsias paslaugas, valdyti ir (ar) naudoti
valstybės, savivaldybės turtą (tarp jų eksploatuoti gamtos išteklius), kai
koncesininkas pagal koncesijos sutartį prisiima visą ar didžiąją dalį su tokia
veikla susijusios rizikos bei atitinkamas teises ir pareigas.
Koncesininko atlyginimą gali sudaryti:
(a) teisės užsiimti atitinkama veikla suteikimas ir pajamos iš tokios veiklos ar
(b) teisės užsiimti atitinkama veikla suteikimas ir pajamos iš tokios veiklos
kartu su atlyginimu, mokamu koncesininkui suteikiančiosios institucijos,
atsižvelgiant į jos prisiimtą riziką. Pagal Koncesijų įstatymą visi Savivaldybės
prisiimti įsipareigojimai mokėti koncesininkui atlyginimą vykdomi iš
Savivaldybės finansinių išteklių, laikantis Lietuvos Respublikos Seimo
nustatytų atitinkamų metų Savivaldybių skolinimosi limitų.
Esminė koncesijos sąlyga – didžioji dalis koncesija vykdomo projekto pajamų
turi būti generuojama iš trečiųjų šalių (ne viešojo sektoriaus subjekto)
mokėjimų. Vadovaujantis koncesijos sutartimi ir sąlygomis, privačiajam
sektoriui gali būti suteikiamas leidimas vykdyti ūkinę veiklą, susijusią su
autobusų stoties pastato projektavimu ir statyba bei teikti paslaugas ar atlikti
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kitus darbus, išvardytus skyrelyje aukščiau, ir prisiimti didžiąją dalį su tuo
susijusios rizikos. Pagal Europos Komisijos aiškinamąjį komunikatą dėl
koncesijų pagal Europos Bendrijos teisę 2000/C 121/02 koncesijos
apibrėžimas leidžia valstybei sumokėti atlygį už atliktą darbą tuo atveju, jei tai
nepanaikina reikšmingo rizikos elemento neatskiriamo nuo eksploatavimo8.
Atsižvelgiant į Europos Komisijos išaiškinimą, tam, kad būtų galima
investicijų projektą įgyvendinti koncesijos būdu, koncesininkui turi būti
suteikiamas papildomas turtas/teisės, kurios generuotų pagrindines
Investicinio projekto pajamas, galinčias padengti koncesininko investicijas į
statybos darbus bei kitas pagal koncesijos sutartį teiktinas paslaugas bei
užtikrinti koncesininkui protingą investicijų grąžą, t.y. koncesininkas
teikdamas viešąsias paslaugas didžiąją dalį pajamų turi gauti iš trečiųjų šalių –
paslaugų vartotojų, tam kad jis galėtų prisiimti didžiąją dalį su objekto
ekonomine sėkme susijusių rizikų.
Remiantis šiuo reikalavimu, Projektas koncesijos būdu gali būti
įgyvendinamas tik III ir IV punktuose išdėstyta apimtimi t.y. koncesininkui
turėtų būti perduodama keleivių vežimo paslauga kartu su šiai paslaugai teikti
reikalinga infrastruktūra. Atsižvelgiant į Koncesijų įstatyme numatytas sritis,
kuriose koncesininkas gali teikti viešąsias paslaugas, taip pat gali būti keičiama
projekto koncepcija, įgyvendinant didesnės apimties kompleksinį projektą,
viešąją transporto infrastruktūrą vystant kartu su Nemuno pakrantės viešąją
turizmo infrastruktūra. Priešingu atveju, Projektas neatitiks Koncesijų
įstatymo nuostatų ir Europos Komisijos aiškinamojo komunikato dėl
koncesijų pagal Europos Bendrijos teisę 2000/C 121/029 išaiškinimo.
Įgyvendinant projektą pagal koncesijos sutartį, koncesininkui būtų
perduodamas valdyti ir (ar) naudoti savivaldybės ir savivaldybės
kontroliuojamų asmenų nuosavybės, patikėjimo teise valdomas ir (ar)
naudojamas turtas. Taigi, šiuo atveju, kuriamas infrastruktūros objektas –
autobusų stoties infrastruktūra būtų perleidžiama atviro viešojo konkurso
būdu parinktam koncesininkui, kuris vykdytų objekto rekonstrukciją/ statybą
bei vykdytų visas veiklas, susijusias su autobusų stoties ir susijusios
infrastruktūros palaikymu ir eksploatavimu, teiktų keleivių vežimo paslaugą.
Siekiant padidinti projekto vertę ir ekonominę naudą, į projektą yra tikslinga
įtraukti kitus viešosios infrastruktūros objektus. Tęsiant projekto „Senojo
miesto naujos galimybės“ numatytas veiklas, koncesininkui taip pat gali būti
perduodama prieplaukos pastato tarp stacionarios ir mažųjų laivelių
prieplaukų statyba bei eksploatavimas bei informacijos, maitinimo,
inventoriaus nuomos, bagažo saugojimo paslaugų teikimas. Šio projekto
įgyvendinimas sudarytų palankias sąlygas Koncesininkui vykdyti pajamas
generuojančias veiklas (maitinimas, aktyvus poilsis, plaukiojimo priemonių,
8

Europos Komisijos aiškinamojo komunikato dėl koncesijų pagal Europos Bendrijos teisę
2000/C 121/02 2.1.2. punktas.
9
Europos Komisijos aiškinamojo komunikato dėl koncesijų pagal Europos Bendrijos teisę
2000/C 121/02 2.1.2. punktas.
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dviračių, aktyvaus poilsio inventoriaus nuoma) bei privačių investicijų į
vietovę pritraukimui.
Koncesijos sutarties terminas turėtu būti toks, kad užtikrintų investicijų
atsipirkimą ir protingą patiriamų investicijų grąžą, tačiau bendra koncesijos
sutarties trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 25 metai. Pasibaigus koncesijos
sutarties galiojimui, pagal koncesijos sutartį koncesininko valdomas turtas
sugrąžinamas savivaldybei ne blogesnės būklės, nei ją gavo koncesininkas,
atsižvelgiant i normalų nusidėvėjimą, arba koncesijos sutartyje sulygtos
būklės. Jeigu koncesijos projektui įgyvendinti reikalinga valstybinė ar
savivaldybės žemė ir (ar) kitas valstybės ar savivaldybės turtas ir tai numato
konkurso sąlygos, koncesijos suteikimo laikotarpiu teisės į šios žemės sklypus
ir (ar) kitą valstybės ar savivaldybės turtą koncesininkui gali būti suteikiamos
be aukciono (be atskiro konkurso), sudarant su juo nuomos ar kitas įstatymų
numatytas sutartis.
Koncesijos kaip Investicinio projekto įgyvendinimo būdo privalumų ir
trūkumų vertinimas:
Pranašumai

Trūkumai

Privačiam partneriui suteikiama teisė teikti
viešąsias paslaugas, valdyti ir (ar) naudoti
savivaldybės
turtą
koncesijos
sutartyje
numatytomis sąlygomis, užtikrinant visuomenės
poreikių tenkinimą. Koncesijos sutartis suteikia
galimybę savivaldybei nustatyti ir kontroliuoti
paslaugų apimtis, įkainių dydžius ir jų nustatymo
tvarką.

Nors ir lankstesnės, lyginant su viešaisiais pirkimais,
tačiau ilgai trunkančios ir sudėtingos koncesijos
suteikimo procedūros; turi būti atlikta koncesijos
ekonominės, socialinės naudos visuomenės poreikiams
analizė, parengtos skaičiavimais pagrįstos kiekybinės bei
kokybinės išvados. Vadovaujantis kaštų ekonomijos
principais, koncesijos sutartis tikslinga sudaryti didelės
apimties ilgalaikiams projektams, kurių sutarties terminas
siekia iki 25 metų.

Pagal koncesijos sutartį privatus partneris užtikrina
būtinąsias
objekto
rekonstrukcijai
ir
funkcionavimui investicijas, prisiima visą ar
didžiąją dalį su ekonomine veikla susijusios
rizikos, pajamas gaudamas iš trečiųjų šalių.

Jurbarko rajono savivaldybė viešojo transporto
infrastruktūros rekonstrukcijos/ statybos veiklas turėtų
perduoti koncesininkui kartu su keleivių vežimo veikla,
siekiant realizuoti pajamų iš trečiųjų šalių generavimo
sąlygą.

Koncesijos sutartis sudaro galimybę įgyvendinti
kompleksinius projektus, investuojant į atskirus
viešosios generuojančios pajamas infrastruktūros
(transporto ir turizmo) objektus.

Šio projekto atveju, egzistuoja derybų su privačiu
partneriu nesėkmės tikimybė, dėl prognozuojamos
paslaugų paklausos, ribotų objekto plėtros, investavimo
galimybių.
Koncesijos sutarties monitoringas yra sudėtingas ir
specialios kompetencijos reikalaujantis procesas, kuriam
svarbūs aiškiai apibrėžiami teikiamų paslaugų kokybės
vertinimo kriterijai.

3.2.3 A TI D Ė TI

V IE Š IE J I P IR K IM A I

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, Jurbarko autobusų
stoties atnaujinimo projektas gali būti įgyvendinamas tradiciniu būdu,
viešajam sektoriui skelbiant Jurbarko autobusų stoties atnaujinimo
(rekonstrukcijos ir/ar statybos) darbų ir atnaujintos autobusų stoties valdymo
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ir ūkio priežiūros paslaugų viešuosius pirkimus bei perduodant su pirkimų
objektu susijusias rizikas privačiam sektoriui10.
Pirkdama objekto statybos ir pageidaujamą viešųjų paslaugų paketą, uždaroji
akcinė bendrovė Jurbarko autobusų parkas išlaiko autobusų stoties valdymo ir
naudojimo teises, Šiuo atveju, autobusų parkas prisiima visas su objekto
valdymu susijusias rizikas.
Numatytų darbų ir paslaugų pirkimai gali būti vykdomi kaip atskiri viešieji
pirkimai:
Pranašumai

Trūkumai

Atskirai aptartiems darbams ir paslaugoms gali
būti taikomi skirtingi viešųjų pirkimų būdai, kurie
leidžia viešajam sektoriui atrinkti tinkamiausią
pasiūlymą

Atskirų viešųjų pirkimų organizavimas sudaro
papildomus projekto administravimo kaštus ir laiko
sąnaudas (viešųjų pirkimų konkursų organizavimas,
derybos ir sutarčių sudarymas, skirtingų tiekėjų tinkamo
sutarčių vykdymo kontrolė)

Savivaldybė pagal šį modelį išlaiko disponavimo,
valdymo ir naudojimo teises. Pirkdama paslaugas,
Savivaldybė turi galimybę kontroliuoti perkamų
paslaugų kokybę ir jų rezultatą.

Projekto įgyvendinimas atskirų viešųjų pirkimų būdu
nesudaro sąlygų optimaliam rizikų paskirstymui tarp
privataus ir viešojo sektoriaus

Didesnė konkurencija tarp paslaugu teikėju,
perkančioji organizacija turės didesnį pasirinkimą

Modelis netinka privačių investicijų pritraukimui.

Numatyti darbų ir paslaugų pirkimai gali būti vykdomi kaip vienas viešasis pirkimas:
Pranašumai
Viešųjų pirkimų įstatymo 11 nuostatos
nedraudžia skelbti vienus viešuosius
projektą sudarančiai bendrai visų
paslaugų ir darbų apimčiai, tai patvirtina
praktika12.

Trūkumai
formaliai
pirkimus
išvardytų
ir teismų

Nors Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos formaliai
nedraudžia skirtingų objektų apjungimo į vieną viešąjį
pirkimą, apjungus numatytus darbų ir paslaugų pirkimus
į vieną pirkimą, projekto tikslai atitiks ne viešųjų
pirkimų, bet VžPP apibrėžimą. Vadovaujantis specialiųjų
teisės normų prioriteto prieš bendrąsias principu,
Investicijų įstatymas, reglamentuojantis VžPP, laikytinas
specialiuoju teisės aktu lyginant su Viešųjų pirkimų
įstatymu, reglamentuojančiu viešuosius pirkimus.
Perkamų paslaugų ar darbų techninė specifikacija turi
užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų 13 .
Techninėje specifikacijoje apjungus visų aptartų prekių,
paslaugų ir darbų specifikacijas, būtų ribojamas atskirų
tiekėjų, galinčių suteikti tik tam tikrą viso pirkimo
objekto dalį (t.y. tik tam tikras paslaugas ar darbus)

10

Šiame skyriuje viešieji pirkimai analizuojami kaip Viešųjų pirkimų įstatymo
reglamentuojamas kompleksinis projekto įgyvendinimo būdas skirtingai nuo projekto
įgyvendinimo valdžios ir privataus subjektų partnerystės (toliau - VžPP) būdu analizės,
kuomet viešųjų pirkimų procedūros taikomos tiek, kiek VžPP projekto įgyvendinimo
nereglamentuoja Investicijų įstatymas.
11
Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymas, Nr. I-1491, 1996 m. rugpjūčio 13 d. su
vėlesniais pakeitimais (toliau - Viešųjų pirkimų įstatymas).
12
Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. gruodžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A804/2009.
13
Viešųjų pirkimų įstatymo 25 str.
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dalyvavimas ir kurie galėtų dalyvauti pirkimo objektą
išskiriant į prieš tai aptartas dalis.

Apjungiant numatytų darbų ir paslaugų pirkimus į vieną pirkimą turi būti
taikomas ne bendrasis teisės aktas – Viešųjų pirkimų įstatymas, bet
specialusis teisės aktas – Investicijų įstatymas ir vykdomas VžPP projektas.

3.3 K ITOS

LANKSČIO S

BENDRADARB IAVIMO

SU

PRIVAČ IU

SEKTO RIUMI

FORMOS

Nemažas skaičius Lietuvos savivaldybių viešąją infrastruktūrą vysto
integruodami ją į visuomeninių-komercinių kompleksų statybą privataus
sektoriaus lėšomis. Pagal šį modelį buvo statomos Klaipėdos, Kėdainių,
Utenos, Šiaulių, Naujosios Akmenės autobusų stotys, planuojama naujos
Panevėžio miesto autobusų stoties statyba.
Kėdainių autobusų stotis. Į visuomeninį komercinį kompleksą, kurio
plotas – daugiau nei 6 tūkst. kv. m, Kėdainiuose viso buvo investuota 21
mln. litų, iš jų 5 mln. litų skirta autobusų stoties pastato (kuriame buvo
įrengtos bilietų kasos, keleivių laukimo salė, patalpos administracijai,
valgomieji, poilsio kambariai, dušai) statybai bei aplinkos sutvarkymui:
keleivių peronų, autobusų stovėjimo aikštelių, privažiavimo kelių
atnaujinimui. Šalia komplekso įsikūrė erdvi automobilių ir taksi stovėjimo
aikštelė, įrengtos papildomos pėsčiųjų perėjos su šviesoforais, dviračių takai.
Šalia stoties buvo pastatytas prekybinis pastatas. Kompleksas įrengtas
valstybinėje žemėje, senosios stoties vietoje.
Klaipėdos autobusų stotis. 2009 m. atidaryta šiuolaikinius keleivių
vežimo, inžinerinius ir estetinius reikalavimus atitinkanti autobusų stotis,
įsikūrusi daugiafunkcio pastato patalpose, kartu su prekybos ir paslaugų
įmonėmis, biurais. Viso pastato statybos kainavo daugiau nei 10 mln. litų.
Komercinių patalpų statybą valdanti bendrovė finansavo iš savų šaltinių, o
stoties pastato išlaidas, 3,6 mln. Lt, iš savo lėšų ir banko paskolos apmokėjo
bendrovė Klaipėdos autobusų parkas. Klaipėdos autobusų stotis yra
administruojama UAB „Klaipėdos autobusų parkas“.
Naujosios Akmenės autobusų stotis. Akmenės rajono savivaldybė,
siekdama pritraukti tiesiogines investicijas Naujosios Akmenės autobusų
stočiai atnaujinti, kartu su UAB Naujosios Akmenės autobusų parku
įgyvendino Naujosios Akmenės autobusų stoties atnaujinimo bei komercinės
paskirties objekto statybos investicijų projektą 11589 kv. m valstybiniame
žemės sklype pagal Naujosios Akmenės miesto centrinės dalies rengiamą
detalųjį planą. Projekto įgyvendinimui konkurso būdu buvo parinktas
privatus investuotojas, kuris savo lėšomis suprojektuotų ir įgyvendintų
Naujosios Akmenės autobusų stoties atnaujinimo bei komercinės paskirties
objekto statybos investicijų projektą. Investuotojo lėšomis projekte numatyta:
 suprojektuoti, pastatyti ir įrengti autobusų stotį pagal visus autobusų stočių įrengimo
reikalavimus ir statybinius reglamentus su visa reikiama infrastruktūra per metus laiko nuo
sutarties pasirašymo. Autobusų stotis su visa infrastruktūra, pripažinus juos tinkamais naudoti,
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tampa Savivaldybės kontroliuojamos UAB Naujosios Akmenės autobusų parko nuosavybe, o
dėl naudojimosi žemės sklypu sudaro nuomos sutartį su tuomet egzistavusia Šiaulių apskrities
viršininko administracija.
 pastatyti komercinės paskirties objektą su reikiama infrastruktūra, kurie, pripažinus juos
tinkamais naudoti, tampa konkurso laimėtojo nuosavybe. Investuotojas įgyja teisę be aukciono
procedūrų išsinuomoti arba teisės aktų nustatyta tvarka įsigyti nuosavybėn žemės sklypą.
3.3.1.1 P R E K Y B O S C E N T R Ų I R K I T Ų K O M E R C I N Ė S P A S K I R T I E S P A T A L P Ų S I T U A C I J A
JURBARKO RAJONE

Vertinant susiklosčiusią praktiką, tikslingiausia autobusų stočių infrastruktūrą
integruoti kartu su prekybos centrų ir kitų komercinės paskirties patalpų
plėtra. Tad, norint įvertinti Jurbarko autobusų stoties rekonstrukcijos projekto
patrauklumą privačiam sektoriui, būtina išanalizuoti prekybos centrų ir kitų
komercinių patalpų plėtros poreikį Jurbarko rajone.
Statistikos departamento duomenimis, 2010 m. prekybos ir maitinimo įmonių
parduotuvių plotas Jurbarko rajono savivaldybėje siekė 13,8 tūkst. m², t.y. 22
proc. viso Tauragės regiono prekybos ir maitinimo įmonių parduotuvių ploto.
Pagal parduotuvių plotą, tenkantį 1.000 gyventojų, Jurbarko rajono
savivaldybė atsilieka nuo šalies ir Tauragės regiono vidurkio. 1.000 gyventojų
Jurbarko rajone tenka 411 kv. m, Tauragės regione – 515, šalyje – 773. Pagal
parduotuvių skaičių Jurbarko rajono savivaldybė pirmauja tarp Tauragės
regiono savivaldybių, jame suskaičiuojama 4,4 parduotuvės, tenkančios 1.000
gyventojų, tuo tarpu Tauragės regione – 4, šalyje – 4,6 parduotuvės. Iš viso
Jurbarko rajone 2010 m. buvo 149 prekybos ir maitinimo įmonių
parduotuvės. Parduotuvių plotas Jurbarko rajono savivaldybėje smarkiai
išaugo 2007 m., tačiau parduotuvių skaičius turi tendenciją mažėti. Šie
duomenys byloja apie didesnių prekybos centrų plėtrą rajone. 2007 m.
Jurbarko mieste veikė trys prekybos tinklo „Norfa“ (Kauno g. 21, Dariaus ir
Girėno g. 98 ir Algirdo g. 20) ir dvi prekybos tinklo“Maxima“ parduotuvės
(Algirdo g. 1A ir Dariaus ir Girėno g. 66). Vėliau buvo atidarytas „IKI“
prekybos centras (S.Dariaus ir S. Girėno g. 25). 2010 m. į didesnes patalpas iš
Jurbarko viešbučio pastato persikėlė „Norfa XL“ parduotuvė (Dariaus ir
Girėno g. 77). Šio prekybos centro plotas siekia 910 kv.m.
Pagal šiandieninį prekybos plotų išsidėstymą, galima daryti išvadą, jog
kiekybinis ir kokybinis prekybos centru tinklas Jurbarko mieste pilnai tenkina
rinkos poreikius. Jurbarko miesto detaliajame plane miesto administracinėse
ribose laikotarpiu iki 2017 metų taip pat nėra siūloma steigti naujų didžiųjų
prekybos centrų. Tad, norint projektą įgyvendinti privataus sektoriaus
lėšomis, savivaldybei reikėtų ieškoti specifinių būdų privačių investicijų
pritraukimui transporto infrastruktūros plėtrai Jurbarko mieste:
 įvertinti UAB Jurbarko autobusų parkas valdomo žemės sklypo galimybes panaudoti
komercinės-visuomeninės paskirties patalpų statybai;
 pasitelkti kitus komercinės paskirties objektų vystymo variantus.
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Kitų, valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartimis nesaistomų,
bendradarbiavimo su privačiu sektoriumi būdų privalumai ir trūkumai:
Pranašumai

Trūkumai

Viešoji infrastruktūra vystoma privataus
sektoriaus lėšomis, mainais už komercinės
paskirties infrastruktūros plėtrą pagal iš
anksto numatytas sąlygas privačiam sektoriui
priimtinais būdais.

Planuojamai plėtros teritorijai turi būti parengtas detalusis
planas.

Nereikalingos išankstinės viešojo sektoriaus
investicijos, projektavimo ir statybos rizikos
perleidžiamos
privačiam
investuotojui,
objekto nuosavybės ir valdymo teises
išlaikant savivaldybės rankose.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės
veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu (Žin., 1996, Nr.
82-1965), vykdant urbanistinių objektų (išskyrus vieno ar
dviejų butų gyvenamuosius namus, kai jų statyba numatyta
savivaldybių lygmens bendruosiuose planuose), įskaitant
prekybos ar pramogų centrus, autobusų ar troleibusų parkus,
mašinų stovėjimo aikšteles ar garažų kompleksus, sporto ir
sveikatingumo kompleksus, statybą (kai užstatomas didesnis
kaip 0,5 ha plotas), turi būti atliekama atranka dėl poveikio
aplinkai vertinimo.
Laikotarpiui iki 2017 m. prekybos plotų poreikis Jurbarko
mieste yra patenkintas, svarstytinos kitų kompleksų vystymo
galimybės.
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I ŠVADOS
Atsižvelgiant į tai, kad keleivių srautas šalyje pastaraisiais metais intensyvėja,
sparčiau nei ankstesniais metais atnaujinama viešojo transporto infrastruktūra,
Jurbarko rajono savivaldybėje fiksuojamas didėjantis keleivinio transporto
maršrutų skaičius, numatytos supaprastintos sienos su Kaliningrado sritimi
kirtimo galimybės, Jurbarko rajonui būtina moderni, II kategorijos
tarptautinių maršrutų aptarnavimui tinkama viešojo transporto infrastruktūra,
prisidedanti prie viso regiono transportinių ryšių su Lietuvos ir Europos
Sąjungos bei Kaliningrado srities susisiekimo tinklu gerinimo.
Siekiant šio tikslo, visų pirma turi būti atnaujinamas Jurbarko rajono
savivaldybės keleivinio transporto priemonių parkas ir eismo organizavimo
technologijos, pritaikant miesto ir tarpmiestinį viešąjį maršrutinį transportą ir
jo stotis vietos ir tarptautiniais maršrutais važiuojančių keleivių aptarnavimui.
Viešosios susisiekimo infrastruktūros atnaujinimo Jurbarko rajone veiklų
sąrašas galėtų apimti:
 Jurbarko autobusų stoties atnaujinimo (rekonstrukcijos ir/ar statybos) darbus, būtinus II
kategorijos autobusų stoties veiklai plėtoti.
 Atnaujintos autobusų stoties valdymo ir ūkio priežiūros paslaugas.
 Kitas, su keleivių aptarnavimu susijusias, komercines veiklas.
Šioje studijoje analizuotos projekto įgyvendinimo alternatyvos pateikiamos
prioriteto tvarka:
1) Įvertinant objekto specifiką ir planuojamų darbų apimtis, optimalus sprendimas būtų,
neviršijant įgyvendinančios institucijos biudžeto galimybių, Jurbarko autobusų stoties
rekonstrukcijos projektą įgyvendinti vykdant darbų ir paslaugų pirkimus, vadovaujantis
viešųjų pirkimų įstatymu. Tokiu būdu, sukurtos infrastruktūros valdymo ir naudojimo teisės
būtų išlaikomos Jurbarko autobusų parkui priskirtų funkcijų ribose, tęsiant nusistovėjusią
viešojo transporto organizavimo tvarką Jurbarko rajone bei sudarant galimybes ateityje diegti
modernias keleivių vežimo organizavimo technologijas.
2) Siekiant sumažinti projekto finansavimo naštą, šio projekto įgyvendinimui gali būti naudojama
ES struktūrinių fondų ir kitų finansinių mechanizmų parama. Ši alternatyva turtų būti
siejama su 2014-2020 m. finansinės perspektyvos parama Lietuvai arba Bendradarbiavimo per
sieną Lietuvos Lenkijos ir Rusijos Federacijos programos priemonėmis 2007–2013 m.
laikotarpiu. Šios alternatyvos pasirengimo veiklos:
 parengta techninė dokumentacija (techninis projektas bei gautas
statybą leidžiantis dokumentas) – privalomos savivaldybės pradinės
investicijos;
 stebima kvietimų informacija pagal atitinkamas priemones ir parengta
paraiška paramai gauti.
3) Autobusų stoties rekonstrukcijos projektas taip pat gali būti įgyvendinamas pagal viešojo ir
privataus sektorių partnerystės sutartis, infrastruktūros projektavimo, statybos ir įrengimo
darbus finansuojant privataus sektoriaus lėšomis. Koncesijos sutartis reikalauja, kad
Jurbarko rajono savivaldybė viešojo transporto infrastruktūros rekonstrukcijos/ statybos
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veiklas perduotų koncesininkui kartu su keleivių vežimo veikla, siekiant jog didžioji dalis
pajamų būtų generuojama iš trečiųjų šalių. Tačiau, šio projekto atveju, koncesijos sutartis
yra pranašesnė už VžPP, nes leidžia realizuoti lankstesnes privataus sektoriaus įtraukimo į
projektą galimybes ir kompleksinius projekto apimties variantus (įtraukiant pajamas
generuojančios turizmo infrastruktūros plėtrą). Norint įvertinti šio projekto įgyvendinimo
būdo tikslingumą:
 turi būti atlikta koncesijos ekonominės, socialinės naudos visuomenės
poreikiams analizė.
4) Valdžios ir privataus subjektų partnerystės (VžPP) atveju, tai galėtų būti sutartis dėl
objekto projektavimo ir statybos, bei objekto eksploatavimo ir funkcionavimo užtikrinimo,
kuomet privatus sektorius finansuoja objekto statybą bei teikia stoties valdymo ir ūkio
priežiūros paslaugas, ir už tai sutarties įgyvendinimo laikotarpiu gauna atlygį iš Jurbarko
rajono savivaldybės. Ši projekto įgyvendinimo alternatyva svarstytina, padidinus projekto
mastą ir vertę arba įgyvendinant kompleksinį projektą, apjungus keletą vienarūšių viešosios
infrastruktūros objektų. Siekiant įvertinti šio projekto įgyvendinimo būdo tikslingumą:
 turi būti atlikta projekto ilgalaikės finansavimo perspektyvos ir
finansinio tvarumo analizė.
5) Jurbarko rajono autobusų stoties infrastruktūrą taip pat galima atnaujinti integruojant ją į
visuomeninių-komercinių kompleksų statybą privataus sektoriaus lėšomis. Vertinant
susiklosčiusią praktiką, tikslingiausia autobusų stočių infrastruktūrą integruoti kartu su
prekybos centrų ir kitų komercinės paskirties patalpų plėtra. Tačiau, remiantis atlikta
aplinkos analize, laikotarpiui iki 2017 m. prekybos plotų poreikis Jurbarko mieste yra pilnai
patenkintas, tad turėtų būti svarstomos savivaldybės dalyvavimo alternatyvių komercinių
(pramoginių) kompleksų steigime galimybės. Reikalingos pasirengimo veiklos šiai
alternatyvai:
 planuojamai plėtros teritorijai turi būti parengtas detalusis planas;
 esant LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
įstatyme numatytoms sąlygoms, turi būti atlikta atranka dėl poveikio
aplinkai vertinimo.
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P RIEDAI
P RIEDAS 1 A UTOB USŲ

STOČIŲ SĄRAŠAS IR JŲ SUSKIRSTYMAS PAGAL KATEGORIJAS

Eil.
Nr.

Autobusų stotis (AS)

AS adresas

1

2

3

1.
2.
3.
4.

Kauno AS
Klaipėdos AS
Panevėžio AS
Vilniaus AS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Alytaus AS
Kėdainių AS
Marijampolės AS
Mažeikių AS
Molėtų AS
Palangos AS
Raseinių AS
Rokiškio AS
Šakių AS
Šiaulių AS

11.
12.

Tauragės AS
Ukmergės AS

13.

Utenos AS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Druskininkų AS
Eišiškių AS
Jurbarko AS
Lazdijų AS
Naujosios Akmenės AS
Nidos AS
Prienų AS

I kategorija
Kaunas, Vytauto pr. 24
Klaipėda, Butkų Juzės g. 9
Panevėžys, Savanorių a. 5
Vilnius, Sodų g. 22
II kategorija
Alytus, Jotvingių g. 5
Kėdainiai, J. Basanavičiaus g. 93
Marijampolė, Stoties g. 2B
Mažeikiai, Respublikos g. 17
Molėtai, Vilniaus g. 2
Palanga, Kretingos g. 1
Raseiniai, Vilniaus g. 91
Rokiškis, Panevėžio g. 1
Šakiai, Aušros g. 3
Šiauliai, Gumbinės g. 5
Tauragė, Dariaus ir Girėno g. 38A
Ukmergė, Vytauto g. 111
Utena, A. Baranausko g. 7
III kategorija
Druskininkai, Gardino g. 1
Šalčininkų r. sav., Eišiškės, Vilniaus g. 47
Jurbarkas, Vydūno g. 7
Lazdijai, Vilniaus g. 48
Naujoji Akmenė, V. Kudirkos g. 21
Nida, Naglių g. 18E
Prienai, Vytauto g. 11

Savivaldybės, kurių teritorijose AS prižiūri autobusų eismo
tvarkaraščių būklę reguliaraus susisiekimo autobusų
maršrutų (išskyrus miesto) stotelėse
4
Kauno m., Kauno r.
Klaipėdos m., Klaipėdos r.
Panevėžio m., Panevėžio r.
Vilniaus m., Vilniaus r.
Alytaus m., Alytaus r.
Kėdainių r.
Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos
Mažeikių r.
Molėtų r.
Palangos m.
Raseinių r.
Rokiškio r.
Šakių r.
Šiaulių m., Šiaulių r., pagal susitarimą kartu su Kuršėnų AS
Tauragės r.
Ukmergės r.
Utenos r.
Druskininkų
Šalčininkų r., pagal susitarimą kartu su Šalčininkų AS
Jurbarko r.
Lazdijų r.
Akmenės r.
Neringos
Prienų r., Birštono
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Šalčininkų AS
Šilalės AS
Šilutės AS
Švenčionių AS
Trakų AS
Varėnos AS
Vilkaviškio AS
Zarasų AS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Anykščių AS
Biržų AS
Gargždų AS
Ignalinos AS
Jonavos AS
Joniškio AS
Kaišiadorių AS
Kelmės AS
Kretingos AS
Kryžkalnio AS
Kupiškio AS
Kuršėnų AS
Pakruojo AS
Pasvalio AS
Plungės AS
Radviliškio AS
Skuodo AS
Širvintų AS
Telšių AS

Šalčininkai, Vilniaus g. 56
Šilalė, Tauragės g. 1
Šilutė, Geležinkelio g. 1A
Švenčionys, Stoties g. 11
Trakai, Vytauto g. 90
Varėna, Savanorių g. 5
Vilkaviškis, Vytauto g. 103
Zarasai, Savanorių g. 7
IV kategorija
Anykščiai, A. Vienuolio g. 1
Biržai, J. Basanavičiaus g. 1
Gargždai, Klaipėdos g. 35
Ignalina, Geležinkelio g. 8
Jonava, Turgaus g. 1
Joniškis, Vilniaus g. 54
Kaišiadorys, J. Misiūno a. 1
Kelmė, V. Putvinskio g. 3
Kretinga, Šventosios g. 1
Raseinių r. sav., Nemakščių sen., Kryžkalnio k.
Kupiškis, Gedimino g. 96
Šiaulių r. sav., Kuršėnai, Vilniaus g. 45A
Pakruojis, Vilniaus g. 22
Pasvalys, Vilniaus g. 39
Plungė, Dariaus ir Girėno g. 29
Radviliškis, Gedimino g. 31A
Skuodas, Vilniaus g. 34
Širvintos, Plento g. 27
Telšiai, Respublikos g. 48

Šalčininkų r., pagal susitarimą su Eišiškių AS
Šilalės r.
Šilutės r., Pagėgių
Švenčionių r.
Trakų r.
Varėnos r.
Vilkaviškio r.
Zarasų r., Visagino m.
Anykščių r.
Biržų r.
Tik Gargždų miesto teritorijoje
Ignalinos r.
Jonavos r.
Joniškio r.
Kaišiadorių r., Elektrėnų
Kelmės r.
Kretingos r.
Tik Kryžkalnio AS teritorijoje
Kupiškio r.
Šiaulių r., pagal susitarimą kartu su Šiaulių AS
Pakruojo r.
Pasvalio r.
Plungės r., Rietavo
Radviliškio r.
Skuodo r.
Širvintų r.
Telšių r.
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P RIEDAS 2 S VARBIAUSI

KVALIFIKAC INIAI REIKALAV IMAI PAGAL AUTOBUSŲ

STOČIŲ KATEGO RIJAS
Eil.

Reikalavimai

Nr.

Kategorijos
I

II

III

IV

1.

Dispečerinė tarnyba

atskira

atskira

gali būti bendra
su kita tarnyba

gali būti bendra
su kita tarnyba

2.

Keleivių informavimo
tarnyba

atskira

gali būti bendra
su kita tarnyba

gali būti bendra
su kita tarnyba

gali būti bendra
su kita tarnyba

3.

Kasos:

turi būti

turi būti

turi būti

neprivaloma

3.1.

Kasų darbo laikas

nuo pirmojo iki
paskutiniojo
reisų išvykimo
iš stoties

nustato stoties
administracija

nustato stoties
administracija

3.2.

Bilietų keleiviams
pardavimo rūšys

einamasis,

einamasis,

einamasis

išankstinis,

išankstinis

grįžimui,
užsakymai
telefonu
4.

Bagažinės tarnyba

atskira

gali būti bendra
su kita tarnyba

neprivaloma

neprivaloma

5.

Smulkių siuntų
vežimo tarnyba

atskira

neprivaloma

neprivaloma

neprivaloma

6.

Keleivių įlaipinimo
peronai

atskiri

atskiri

bendri

bendri

7.

Keleivių išlaipinimo
peronai

atskiri

atskiri

bendri

bendri

8.

Autobusų stovėjimo
aikštelė

atskira

atskira

bendra

bendra
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P RIEDAS 3 V ALSTYBINĖS REIKŠMĖS AUTOMOB ILIŲ
J URBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJĄ
Kelio
Nr.

Kelio ilgis
(km)

137
141

Pilviškiai–Šakiai–Jurbarkas
Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–
Klaipėda

146
147
198

Raseiniai–Šilinė
Tauragė–Pašventys
Jurbarkas–Skaudvilė

1701

Šiaurinis Jurbarko
aplinkkelis
Jurbarkas–Butkaičiai–
Paviščionys
Privažiuojamasis kelias prie
Raudonės nuo kelio
Kaunas–Jurbarkas–Klaipėda
Privažiuojamasis kelias prie
Žindaičių nuo kelio
Jurbarkas–Skaudvilė
Privažiuojamasis kelias prie
Kulautuvos nuo kelio
Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–
Klaipėda
Privažiuojamasis kelias prie
Bubių nuo kelio Kaunas–
Jurbarkas–Klaipėda
Privažiuojamasis kelias prie
Bardinų nuo kelio Kaunas–
Jurbarkas–Klaipėda
Privažiuojamasis kelias prie
Macikų nuo kelio Kaunas–
Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda
Pietinis privažiuojamasis
kelias prie Šilutės nuo kelio
Kaunas–Jurbarkas–Klaipėda

1704
1725
1727
1909

1951
4233
4235
4261

57,81
228,92
34,98
31,70
41,03
1,85

KELIAI , KERTANTYS

Kelią valdo, naudoja ir juo disponuoja
Susisiekimo ministerijos įsteigtos valstybės įmonės Kiti subjektai
Nuo (km)
Iki (km)
Ilgis (km)
Ilgis (km)
Krašto keliai
0
57,81
57,81
0
8,49
142,31
142,57
0
0
0
Rajoniniai keliai
0

228,92
34,98
31,70
41,03

220,17
34,98
31,70
41,03

8,75
0
0
0

1,85

1,85

0

28,50

0

28,50

28,50

0

2,30

0

2,30

2,30

0

1,60

0

1,60

1,60

0

2,10

0

2,10

2,10

0

1,10

0

1,10

1,10

0

1,13

0

1,13

1,13

0

1,27

0

1,27

1,27

0

1,65

0

1,65

1,65

0
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P RIEDAS 4 M ARŠRUTAI

IŠ

J URBARKO

AUTOBUSŲ STOTIES , SUSKIRSTYTI

PAGAL KRYPTIS
Kauno kryptis. Šia kryptimi autobusai vyksta į Kauną (6 kartus per dieną), Vilnių
(9 kartus per dieną), Veliuoną (1 kartą per dieną pirmadieniais, trečiadieniais ir
penktadieniais) ir Seredžių (1 kartą per dieną antradieniais ir ketvirtadieniais).
Kalnėnų kryptis. Į Kalnėnus autobusai vyksta tik darbo dienomis du kartus per
dieną, į Sebentą (06.01-09.01) du kartus per dieną trečiadieniais ir šeštadieniais, į
Pėdamę (06.01-09.01) du kartus per dieną trečiadieniais ir šeštadieniais, taip pat
autobusai vyksta ir į Greičių sodus (pirmadieniais ir penktadieniais du kartus per
dieną).
Girdžių kryptis. Šia kryptimi autobusai vyksta į Rutkiškius (du kartus per dieną
darbo dienomis ir vieną kartą per dieną penktadienį), į Stakius per Vadžgirį ir
Šimkaičius (du kartus per dieną darbo dienomis); į Butkaičius (du kartus per dieną
šeštadieniais, vieną kartą per dieną darbo dienomis ir vieną kartą per dieną
pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį).
Eržvilko kryptis. Šia kryptimi autobusai vyksta į Skaudivilę (du kartus per dieną
darbo dienomis), į Nemakščius (du kartus per dieną darbo dienomis), į Šiaulius per
Eržvilką (vieną kartą per dieną darbo dienomis), į Tauragę per Eržvilką (vieną kartą
per dieną darbo dienomis), į Traklaukį per Eržvilką (vieną kartą per dieną darbo
dienomis).
Tauragės kryptis. Šia kryptimi autobusai vyksta į Tauragę per Eičius (tris kartus
per dieną penktadieniais ir sekmadieniais) ir į Šilalę (du kartus per dieną).
Šakių kryptis. Autobusų maršrutai iš Jurbarko Šakių kryptimi: į Alytų per
Kudirkos Naumiestį (vieną kartą per dieną), į Kauną per Šakius (vieną kartą per
dieną), į Marijampolę (du kartus per dieną), į Šakius (tris kartus darbo dienomis ir
vieną kartą šeštadieniais), į Vilkaviškį (vieną kartą per dieną), į Vilnių per Šakius
(vieną kartą per dieną), į Kudirkos Naumiestį (du kartus per dieną penktadieniais),
į Šakius per Gelgaudiškį, Ploščius (vieną kartą per dieną pirmadienį, trečiadienį ir
penktadienį), į Sudargą (du kartus per dieną darbo dienomis), į Rosciškius (vieną
kartą per dieną penktadienį), į Šakius per Gelgaudiškį (vieną kartą per dieną darbo
dienomis).
Raseinių kryptis. Šia kryptimi autobusai vyksta į Šiaulius per Raseinius (vieną
kartą per dieną antradienį ir penktadienį, du kartus per dieną penktadienį ir
sekmadienį), į Raseinius (du kartus per dieną darbo dienomis ir šeštadienį), į
Šimkaičius (vieną kartą per dieną darbo dienomis), į Stakius per Raudonę (du
kartus per dieną darbo dienomis).
Klaipėdos kryptis. Šia kryptimi autobusai vyksta šiais maršrutais: į Karaliaučių
(Kaliningradą RUS) (vieną kartą per dieną), į Klaipėdą (7 kartus per dieną visomis
savaitės dienomis, du kartus per dieną darbo dienomis ir vieną kartą per dieną
šeštadieniais), į Šilutę (4 kartus per dieną visomis savaitės dienomis), į Palangą
(vieną kartą per dieną visomis savaitės dienomis), į Palangą (nuo 06.01 iki 09.01)
(triskart per dieną visomis savaitės dienomis, vieną kartą per dieną darbo
dienomis).

32

P RIEDAS 5 J URBARKO

AUTOBUSŲ STO TIES EISMO TVARKARAŠČIAI

Tolimojo susisiekimo maršrutai:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jurbarkas-Pagėgiai-Šilutė-Klaipėda
Jurbarkas-Eržvilkas-Šiauliai
Jurbarkas-Klaipėda
Jurbarkas-Klaipėda-Palanga
Jurbarkas-Vilnius
Alytus-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda
Alytus-Jurbarkas-Šilutė-Palanga
Vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutai:

1. Jurbarkas-Smalininkai
2. Jurbarkas-Smalininkai 2
3. Jurbarkas-Viešvilė
4. Jurbarkas-Vadžgirys-Jurbarkas
5. Armeniškiai, Klausučiai-Seredžius
6. Armeniškiai, Klausučiai-Seredžius d. d.
7. Eržvilkas-Skaudvilė
8. Jurbarkas-Raseiniai
9. Jurbarkas-Pašaltuonys-Tauragė
10. Jurbarkas-Greičiai
11. Jurbarkas-Pėdamė
12. Jurbarkas-Serbenta
13. Jurbarkas-Butkaičiai
14. Jurbarkas- Eržvilkas-Rutkiškiai
15. Jurbarkas-Vertimai-Nemakščiai
16. Jurbarkas-Vertimai-Skaudvilė
17. Jurbarkas-Raudonė-Stakiai
18. Jurbarkas-Stakiai
19. Jurbarkas-Traklaukis
20. Jurbarkas-Šimkaičiai
21. Jurbarkas-Žukaičiai-Rutkiškiai
22. Seredžius-Ariogala
23. Seredžius-Jurbarkas
24. Seredžius-Vosbutai
25. Seredžius-Juodaičiai-Veliuona-Seredžius
26. Seredžius-Vosbutai-Veliuona-Seredžius
27. Seredžius-Vosbutai-Veliuona-Armeniškiai
28. Veliuona-Jurbarkas-Seredžius
29. Veliuona-Stakiai
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