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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.
◦ atliekamas autobusų stoties infrastruktūros poreikio įvertinimas
◦ pateikiama viešojo susisiekimo infrastruktūros objekto plėtros Jurbarko
rajono savivaldybėje galimų finansavimo šaltinių, įskaitant:
 ES paramos mechanizmus
 teisiškai galimas taikyti viešojo ir privataus sektorių partnerystės formas:





koncesiją,
valdžios ir privataus subjektų partnerystę,
atidėtus viešuosius pirkimus
kitas lanksčias bendradarbiavimo su privačiu sektoriumi formas, analizė.





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 skaičių.
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.




Jurbarko autobusų stotis įrengta Vydūno g. 7
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.





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.
Siūloma, kad po rekonstrukcijos Jurbarko
autobusų stotis atitiktų II kategorijos
kvalifikacinius reikalavimus










Įrengti atskirą dispečerinę tarnybą (šiuo metu yra bendra)
Sudaryti sąlygas keleiviams įsigyti bilietus ne tik
einamuoju, bet ir išankstiniu būdu (šiuo metu bilietai
parduodami tik einamuoju būdu)
Įrengti bagažinės tarnybą, kuri gali būti bendra su kita
tarnyba
Įrengti atskirus keleivių įlaipinimo peronus
Įrengti atskirus keleivių išlaipinimo peronus
Įrengti atskirą autobusų stovėjimo aikštelę
Pritaikyti stoties infrastruktūrą keleivių dviračiams
(neišardytiems), vaikų ir invalidų vežimėliams vežti ir
laikyti.
◦ 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.



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.
litų Vadovaujantis bendraisiais
ekonominiais normatyvais statinių statybos
skaičiuojamųjų kainų nustatymui
projektavimo ir kitų inžinerinių paslaugų
kaina siektų 180180-200 tūkst. litų.
litų

ES parama
Viešojo ir privataus sektoriaus
bendradarbiavimas
Savivaldybės lėšos





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 lėšomis alternatyva
turėtų būti siejama su 2014-2020 m. finansine
perspektyva (kurios finansavimo prioritetai dar nėra
aiškūs)
arba Europos kaimynystės ir partnerystės finansiniais
mechanizmais, atsižvelgiant 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.

Pranašumai

Trūkumai
Konkursinis paraiškų atrankos būdas, ilgas paraiškos vertinimo
procesas. Didelė projekto finansavimo rizika

Paramos lėšomis būtų
finansuojama iki 90 proc.
Parama 2007-2013 m. laikotarpio perspektyvoje tikėtina tik pagal
visų tinkamų finansuoti
Bendradarbiavimo per sieną Lietuvos Lenkijos ir Rusijos Federacijos
projekto išlaidų
2007-2013 m. programos priemones; 2014-2020 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 neatitikti pasikeitusių
poreikių, projekto įgyvendinimui pasirinkus VPSP modelį.
Rizikuojama prasti iki 200 tūkst. investicijų.
Projektui būtas parneris iš Kaliningrado srities, ar kitos valstybės,
atsižvelgiant į atitinkamos programos reikalavimus.



Jurbarko stoties rekonstrukcijos projekto įgyvendinimui
gali būti išnaudojamos ir viešojo bei privataus sektorių
partnerystės formos. Privataus sektoriaus pritraukimo,
įgyvendinant projektą, galimybės turėtų būti siejamos su
perspektyvomis vykdyti komercines veiklas, kurių
įtraukimas į projektą daro didelę įtaka projekto gyvavimo
trukmei, ir apimčiai. Pasirinkus partnerystės alternatyvą ir
siekiant padidinti projekto patrauklumą privačiam
partneriui, svarstytinos galimybės į projektą įtraukti ne tik
kuriamą, bet ir šiuo metu naudojamą autobusų parko
infrastruktūrą ar net vykdomas veiklas:
◦ kuriamos autobusų stoties infrastruktūros ir joje galimai vykdytinų
komercinių veiklų perdavimą privačiam partneriui;
◦ taip pat garažų ir administracinio pastato, esančio V. Kudirkos g.
35, bei sklypo perdavimą privačiam partneriui;
◦ Ne tik infrastruktūros ir jos priežiūros paslaugų, bet keleivių
vežimo veiklos perdavimą privačiam partneriui.





Koncesija
VPSP pagal investicijų įstatymą
DBO modelis (LR viešųjų pirkimų įstatymo
pagrindu, kaip “atidėti” viešieji pirkimai)



atsižvelgiant į Europos Komisijos išaiškinimą, tam, kad
būtų galima Investicinį 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, t.y. koncesininkui turėtų būti perduodama
keleivių vežimo paslauga kartu su šiais paslaugai teikti
reikalinga infrastruktūra. Priešingu atveju, Projektas
neatitiks Koncesijų įstatymo nuostatų ir Europos Komisijos
aiškinamojo komunikato dėl koncesijų pagal Europos
Bendrijos teisę 2000/C 121/02 išaiškinimo.






Galimybė privačiam partneriui perduoti
tolimojo susisiekimo maršrutus
Galimybė privačiam partneriui perduoti ne tik
stotį, bet ir autobusų parko sklypą su
administraciniu pastatu ir garažais
komercinei veiklai vykdyti.
Galimybė privačiam partneriui perduoti ne tik
autobusų susisiekimo infrastruktūros, bet ir
vandens transporto infrastruktūros vystymą
(stoties rekonstrukcija + prieplaukos pastato
statyba)

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.
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.



Vadovaujantis Investicijų įstatymo nuostatomis, projektas gali
būti įgyvendinamas Valdžios ir privataus subjektų partnerystės
(VPSP) būdu. Šiuo atveju, Jurbarko rajono savivaldybė su privačiu
investuotoju sudarytų VPSP 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.



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.



Sunkiai pritaikoma:
◦ Per maža projekto vertė, sunku surasti be
komercijos, kokią dar viešą infrastruktūrą perduoti
◦ Galimybė perduoti vietinio susisiekimo,
neatsiperkančius maršrutus
◦ Per maža operavimo (OPEX) vertė lyginant su
pradinėm investicijom į rekonstrukciją (CAPEX),
jeigu perduodama tik autobusų stoties
rekonstrukcija ir eksploatavimas

Pranašumai

Trūkumai

VPSP 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.
VPSP 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.

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

Turi būti atlikta projekto ilgalaikės finansavimo
perspektyvos
ir
finansinio
tvarumo
analizė.
Vadovaujantis kaštų ekonomijos principais, VPSP
sutartis tikslinga sudaryti didelės apimties ilgalaikiams
projektams, kurių sutarties terminas siekia iki 25
metų.
VPSP projektas leidžia užtikrinti projekto valdymo ir Mažai taikymo praktikos. VPSP būdu įgyvendinamų
paslaugos organizavimo kokybę. Su privačiu projektų teisinė bazė dar formuojama, yra
investuotoju bus galutinai atsiskaityta tik tuo atveju, įgyvendinamų, bet nėra jau užbaigtų projektų.
jeigu paslauga pradedama teikti laiku ir reikalaujamas
paslaugos standartas yra užtikrinamas nuolat.
Privačiam subjektui, nėra perduodamas turtas ar
turtinės teisės generuojančios kitas pajamas, kas daro
projektą aiškesnį ir skaidresnį.



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, 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.







Atlikta analizė parodė, kad 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 savivaldybei reikėtų ieškoti specifinių būdų
privačių investicijų pritraukimui transporto
infrastruktūros plėtrai Jurbarko mieste, įvertinant
galimą naujų objektų vystymą ir pasitelkiant kitus
visuomeninės-komercinės paskirties
infrastruktūros statybos variantus.








Įgyvendinamas vadovaujantis viešųjų pirkimų
įstatymu
Perkamos projektavimo paslaugos, statybos darbai ir
sukurtos infrastruktūros eksploatavimo paslaugos.
Savivaldybė už rekonstrukciją ir eksploatavimo
paslaugas dalimis moka kasmet
DBO modelis suderinamas su ES paramos
panaudojimu
Rekomenduojamas EK 2014-2020 paramos periodui
Gali būti paprastai įgyvendinamas, jeigu LR aplinkos
ministerija papildytų FIDIC naudojimo
rekomendacijas, įtraukdama “Auksinę” FIDIC knygą,
kuri ES naudojama nuo 2008 metų ir skirta DBO
projektams.



Balsių mokykla Vilniuje (įgyvendintas):
◦ Balsių mokyklos projektas – vienas iš 6 pilotinių
strategiškai svarbiausių Ūkio ministerijos Viešosios
ir privačios partnerystės projektų. Pagal 2010 metų
liepos 13 dieną su Vilniaus miesto savivaldybe
pasirašytą rangos sutartį Balsių mokykla 25 metus
rūpinsis UAB „Merko statyba“ ir „E.L.L. Kinnisvara
AS“ konsorciumas. Savivaldybė spręs su švietimu
susijusius klausimus, o pasibaigus sutarties
terminams visiškai renovuota mokykla pereis jos
žinion.



Atliekų tvarkymo projektai Panevėžio, Šiaulių,
Tauragės regionuose (įgyvendinami)

Jurbarko autobusų stoties
rekonstkrucijos būdui

Siūlomas toks alternatyvų prioritetiškumas:
1. Jurbarko autobusų stoties rekonstrukcija
taikant DBO modelį
2. Koncesija, į projektą apjungiant Jurbarko
autobusų stoties rekonstrukciją, prieplaukos
pastato statybą, svarstant galimybes privačiam
partneriui perduoti Jurbarko AP sklypą
V.Kudirkos 35, tolimojo susisiekimo maršrutų
eksploatavimą.
3. ES parama arba per bendradarbiavimo apibus
sienos programas, arba atidedant 2014-2020
periodui
4. VSPS pagal investicijų įstatymą




Privalumai:
◦ leidžia nustatyti minimalią, šios dienos poreikius
atitinkančią projekto apimtį – t.y. rekonstruoti tik autobusų
stotį.
◦ Palyginti nedideli pasirengimo kaštai (apie 60 tūkst. Lt už
detalųjį planą ir konsultacines paslaugas)
◦ Greitas būdas pasiekti rezultatų: tikimybė stoties
rekonstrukciją pradėti maždaug po metų
◦ Leidžia savivaldybei už stoties rekonstrukciją susimokėti
dalimis, pvz. per 10 metų



Trūkumai:
◦ Brangesnis būdas, nei rekonstrukciją įgyvendinti tradiciniu
būdu ir finansuoti savivaldybės skolintomis lėšomis
◦ Pagerina tik susisiekimo paslaugų infrastruktūrą, neįtakoja
paslaugų kokybės



Privalumai
◦ Galimybė vienu projektu spręsti daugiau viešosios
infrastruktūros trūkumo klausimų
◦ Galimybė įtakoti ne tik infrastruktūros, bet ir paslaugų
kokybę



Trūkumai
◦ Didinama projekto apimtis
◦ Brangus pasirengimas (detalus planas, konsultacinės
paslaugos iki 140 tūkst. lt)
◦ Projekto įgyvendinamumo rizika – ar projektas privačiam
sektoriui bus patrauklios siūlomos komercinės galimybės.
◦ Ilga pasirengimo trukmė (1,5-2 metai)
◦ Didėja ilgalaikiai kaštai savivaldybei (per koncesijos mokestį
reikėtų iš dalies dengti didesnės apimties infrastruktūros
sukūrimo kaštus)



Privalumai
◦ Gali būti finansuojama iki 80-90 proc. rekonstrukcijos
išlaidų, maži kaštai savivaldybei



Trūkumai
◦ Būtina iš anksto pasirengti techninį projektą. Pasirengimo
kaštai didžiausi (su detaliuoju planu, konsultacinėm
paslaugom ir techniniu projektu – apie 200 tūkst. Lt)
◦ Negavus paramos, techninis projektas nepadės, greičiau
trukdys pasirinkti DBO ar koncesijos alternatyvas
◦ Pasirinkus tarptautines programas – konkurso būdu
skirstoma parama, atsiranda priklausomybė nuo partnerių,
didėja rizika negauti paramos
◦ Pasirinkus ES Sanglaudos fondo ar ERPF programas,
projekto įgyvendinimas svarstytinas 2014-2020 periodu,
t.y. tampa neapibrėžtas ir atideda Jurbarko autobusų stoties
problemų sprendimą daugmaž 3-4 metams.



Privalumai
◦ Nereikalauja komercinio atsiperkamumo



Trūkumai
◦ Nepavyks Jurbarke suformuoti pakankamos VPSP
būdui projekto apimties tik iš nekomercinės
infrastruktūros
◦ Per mažos apimties projekto neverta įgyvendinti
VPSP būdu, nes kaštai lieka tokie patys kaip
koncesijos pasirengimui ir valdymui, t.y. projektas
savivaldybės požiūriu pabrangsta.



Esant nuostatai, kad Jurbarko autobusų stotį
reikia rekonstruoti, reikėtų nedelsiant
inicijuoti stoties teritorijos detaliojo plano
rengimą. Šis dokumentas bus būtinas
projekto įgyvendinimui bet kurios
alternatyvos pagrindu.

