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Savivaldybės įmonė “Susisiekimo paslaugos”
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Dabartinė kaštų vertė
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Dabartinė naudos vertė

FGDV

Finansinė grynoji dabartinė vertė

FVGN

Finansinė vidutinė grąţos norma

VGN

Vidinė grąţos norma

GDV

Grynoji dabartinė vertė

PVM

Pridėtinės vertės mokestis

ITS

Intelektualiosios transporto sistemos

Kompensacijos

Vilniaus miesto savivaldybės biudţete numatytos lėšos, skirtos
kompensuoti veţėjų negautas pajamas dėl vaţiavimo keleiviniu
transportu lengvatų taikymo

Dotacijos

Vilniaus miesto savivaldybės biudţete numatytos lėšos, skirtos
kompensuoti veţėjų, dirbančių bendroje bilietų sistemoje,
nuostoliams, susidariusiems dėl visuomenei teikiamų būtinų
keleivinio kelių transporto paslaugų, teikiamų veţant keleivius
nuostolingais maršrutais, kurie yra įtraukti į privalomų aptarnauti
nuostolingų maršrutų sąrašą
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Santrauka
Projekto bendrieji tikslai atitinka Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto “Aplinka ir
darnus vystymąsis” priemonės “Kompleksinė ekologiško viešojo transporto plėtra” tikslus t.y.–
kompleksiškai modernizuoti viešojo transporto paslaugų sistemą, siekiant sumaţinti oro taršą, uţtikrinti
efektyvesnį miesto gyventojų susisiekimą, skatinti darbo jėgos mobilumą, maţinti transporto spūstis,
gerinti eismo saugą, uţtikrinti aukštą teikiamų viešųjų transporto paslaugų kokybę.
Projekto įgyvendinimas apima Vilniaus miestą. Atsakingos institucijos – Vilniaus miesto savivaldybė ir
jai tiesiogiai pavaldi UAB „Vilniaus troleibusai“. Projektas skirtas pagerinti esamą viešojo transporto
sistemą, siekiant sumaţinti oro taršą, uţtikrinti susisiekimo paslaugų, teikiamų Vilniaus gyventojams,
kokybei ir prieinamumui, skatinti darbo jėgos mobilumui, maţinti transporto spūstims ir eismo įvykių
skaičiui.
Įvertinti projekto įgyvendinimui parengiamas investicinis projektas, apimantis galimų įgyvendinimo
alternatyvų, „Nieko nedarome“, „Dalinai atnaujiname“ ir „Visapusiškai atnaujiname“ ekonominę ir
finansinę analizę, kuria remiantis buvo parenkamas geriausias įgyvendinimo scenarijus.
Alternatyvoje „Nieko nedarome“ nevykdoma investicinė veikla, tęsiamas paslaugų tiekimas kol tam yra
galimybė. Alternatyvoje „Dalinai atnaujiname“ siūloma įsigyti 13 troleibusų, kuriuos būtų galima
panaudoti judriausiuose maršrutuose gerinant paslaugų tiekimo kokybę. Alternatyva „Visapusiškai
atnaujiname“ apima viso troleibusų parko atnaujinimą ir joje siūloma įsigyti 183 troleibusus, kurie
palaipsniui pakeis senesnius nei 15 metų troleibusus.
Alternatyvų vertinimo finansinėje analizėje pagal projekto biudţetą ir planuojamas išlaidas
apskaičiuojami projekto finansinį bei ekonominį gyvybingumą ir atsiperkamumą parodantys rodikliai
vidinė grąţos norma (VGN), grynoji dabartinė vertė (GDV) bei dabartinės kaštų vertės ir dabartinės
naudos vertės santykis. Geriausius finansinės ir ekonominės naudos rodiklius turi alternatyva „Dalinai
atnaujiname“. Atlikus skaičiavimus, gauta neigiama VGN -29,3 proc., rodanti, kad projektas finansiškai
nenaudingas ir teigiama VGN 5,8 proc., rodanti, kad projektas naudingas ekonomiškai. Finansinė GDV
taip pat neigiama -19.989.873 Lt, tačiau projektas naudingas ekonomiškai ir gaunama teigiama GDV
7.431.373 Lt.
Vertinant projekto ekonominį naudingumą atsiţvelgta į įgyvendinus projektą atsirandančias keleivių laiko
santaupas, taršos ir avaringumo maţėjimą. Finansinėje analizėje vertintos išlaidos reikalingos įsigyti
naujiems troleibusams bei tiesioginės naujų troleibusų generuojamos pajamos iš keleivių veţimo.
Investiciniame projekte įvertinama galima darbų, finansinė ir politinė rizika, bei jos valdymo priemonės.
Jautrumo analizė parodė, kad identifikuota naudingiausia alternatyva „Dalinai atnaujiname“ nėra jautri
(veiksnių pokytis 1 proc. neiššaukia 5 proc. GDV bazinės vertės pokyčio) investicijų, gaunamų pajamų,
operacinių kaštų, keleivių kelionės laiko santaupų, taršos išorinių kaštų, avaringumo išorinių kaštų
santaupų, sumaţėjimo pokyčiams.
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Įvadas
Projekto bendrieji tikslai atitinka Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto “Aplinka ir
darnus vystymąsis” priemonės “Kompleksinė ekologiško viešojo transporto plėtra” tikslus t.y.–
kompleksiškai modernizuoti viešojo transporto paslaugų sistemą, siekiant sumaţinti oro taršą, uţtikrinti
efektyvesnį miesto gyventojų susisiekimą, skatinti darbo jėgos mobilumą, maţinti transporto spūstis,
gerinti eismo saugą, uţtikrinti aukštą teikiamų viešųjų transporto paslaugų kokybę. Šio pagrindinio tikslo
siekiama per tokius uţdavinius:
uţtikrinti Vilniaus miesto transporto sistemos funkcionavimą, t.y. pakankamą maršrutų tinklo
uţpildymą transporto priemonėmis, aukštą teikiamų paslaugų kokybę (eismo reguliarumą,
maršrutų tinklo išplėtojimą, kelionių troleibusais komfortą, būtinų miestui maršrutų aptarnavimą ir
t.t.)
uţtikrinti galimybę tobulinti Vilniaus miesto transporto sistemą, sudarant sąlygas visiems miesto
zonos gyventojams naudotis viešuoju transportu
maţinti bendrovės sąnaudas troleibusų remontui, techniniam aptarnavimui, eksploatacinėms
medţiagoms, elektros energijai ir kt.
prisidėti sprendţiant kitas Vilniaus miesto problemas - gerinti visos miesto transporto sistemos
charakteristikas, spręsti ekologines bei eismo saugumo problemas.
išsaugoti darbo vietas ir kurti perspektyvoje naujas.
2010 m. gruodţio 1 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-705 “Dėl Lietuvos
2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Sanglaudos skatinimo
veiksmų programos 3 prioriteto “Aplinka ir darnus vystymasis” VP3-3.3-SM-01-V priemonės
“Kompleksinė ekologiško viešojo transporto plėtra” valstybės projektų sąrašo patvirtinimo” buvo
patvirtintas projektų sąrašas Nr. VP3-3.3-SM-01-V-01. Šiame sąraše patvirtintas projektas – Troleibusų
įsigijimas Vilniaus mieste (I etapas), kuriame numatyta troleibusų įsigijimo projektų vertė yra 17.303.000
Lt.
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1. Projekto ištakos
Miestai yra dinamiškos sistema, kurios nuolat auga ir vystosi visame pasaulyje. Ne išimtis yra ir Lietuva.
Jeigu 1939 m. miesto gyventojų Lietuvoje tebuvo 23 proc., tai 1970 m. - jau 50 proc., 1990 m. - 68 proc.,
o 2010 m. - 67 proc.. Prognozuojama, kad 2020 m. miestuose gyvens apie 80 - 85 proc. šalies gyventojų.
Analogiška miestų augimo tendencija stebima daugelyje išsivysčiusių šalių.
Dideli miestai šiuo metu išgyvena krizę. Automobiliai, pramonės įmonės teršia orą, vandenį ir dirvoţemį,
kelia triukšmą. Gyventojai jaučiasi nesaugiai, serga kur kas daţniau negu kaimuose. Miesto gatvės jau
nebegali sutalpinti ir praleisti automobilių srautų, todėl vykstant į darbą ar buitiniais reikalais sugaištama
daug brangaus laiko, avarijose kasdien ţūva arba suluošinamos dešimtys ţmonių.
Pagrindinis miesto aplinkos formavimo tikslas yra sukurti socialiniu, ekonominiu ir techniniu atţvilgiu
pagrįstą, ekologiškai patikimą, estetišką ir efektyviai valdomą aplinką, atitinkančią besikeičiančios miesto
bendruomenės ir kiekvieno ţmogaus poreikius, skatinančią juos dalyvauti aplinkos formavimo sprendimų
priėmimo procese. Šiuo tikslu sprendţiami sudėtingi socialiniai, miestų planavimo, architektūros, viešojo
transporto sistemų, miesto tvarkos, inţinerijos ir kiti susiję uţdaviniai.
Miesto gyventojai ir ūkio subjektai yra suinteresuoti, kad aplinka, kurioje jie gyvena ir dirba, nesikeistų
arba jos kokybė neblogėtų, ypač viešojo transporto aptarnavimo kokybė. Todėl miesto planavimo ir
viešojo transporto organizavimo sprendimai priimami visų interesų grupių bendru susitarimu, o norint
juos pakeisti, uţtikrinama galimybė ginti savo interesus. Taip miesto gyventojams ir ūkio subjektams
uţtikrinamas aplinkos pastovumas.
Tarp Vyriausybės numatytų prioritetinių ūkio plėtros krypčių taip pat numatoma vystyti ir transporto
sektorių. Iš esmės tai apima transporto infrastruktūros plėtrą. Kadangi transportas iš esmės yra
priklausomas nuo kitų ūkio šakų, bendrų ekonominių rodiklių augimas stimuliuos ir transporto paslaugų
plėtrą. Remiantis statistiniais duomenimis tikimasi, kad labiausiai padidės perveţimas keliais. Taip pat
laukiamas spartus automobilizacijos lygio augimas ir lengvųjų automobilių panaudojimo darbui ir poilsiui
didėjimas
Transporto plėtros procesui skatinti būtina naudoti visuomenines investicijas ir uţtikrinti joms garantijas,
nes šiandien vien biudţeto lėšomis neįmanoma išspręsti savivaldybių socialines ekonomines, viešojo
transporto problemas, sukurti norimą gyvenimo kokybę.
Viešasis transportas taip pat saugo miestą nuo ekologinių problemų, kurias sukeltų didelis lengvųjų
automobilių kiekis. Viešasis transportas išlieka ir išliks būtinas miestui ateityje, nes:
atsiţvelgiant į menkas gyventojų pajamas, neleidţiančias daliai vartotojų rinktis kelionių
privačiu automobiliu, viešasis transportas liks pagrindiniu gyventojų judrumo uţtikrintoju,
viešasis transportas maţina miesto gatvių apkrovimą, taip išsaugodamas patenkinamas
keleivinio susisiekimo proceso charakteristikas,
viešasis transportas garantuoja miesto ūkinės sistemos funkcionavimą bei neginčytinai
uţtikrina miesto plėtrą,
Per artimiausius 5-7 metus jokia kita keleivinio transporto rūšis, išskyrus autobusus ir troleibusus,
nesugebės uţtikrinti patenkinamo keleivinio transporto paslaugų lygio.
Dabartinė Lietuvos viešojo transporto parkų situacija prasta: turimos priemonės jau yra senos ir pasiekę ar
net viršiję rekomenduojamus eksploatacinio laiko resursus. Didelė dalis transporto priemonių vaţiuoja tik
dėl veţėjų palaikomų remonto ir renovacijos programų, kurių esmė yra nurašytų transporto priemonių ir
vietinės gamybos detalių panaudojimas dar tinkamų eksploatuoti transporto priemonių remontui ar
įsigyjant iš kitų šalių jau prie nurašymo ribos esančias transporto priemones. Senstant transporto
priemonėms išauga neplanuotų remontų skaičius. Tam reikia daugiau remontininkų, dėl to labai padidėja
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transporto priemonių techninės būklės palaikymo kaštai.
Dėl padidėjusio gatvių apkrovimo automobiliais labai pablogėja viešojo transporto teikiamų paslaugų
kokybinės charakteristikos. Pirmiausia, nuo to kenčia reguliarumas ir patikimumas. Šios dvi
charakteristikos, kaip rodo tyrimai, yra svarbiausios viešojo transporto vartotojams, kadangi daugumos
tokių kelionių tikslas – kelionės į darbo ar kitos paskirties vietas ir atgal. Minėtos problemos sudaro
veţėjams sunkumų uţtikrinti reikiamą transporto reguliarumą, o tai skatina miesto gyventojus dar
aktyviau naudoti individualias transporto priemones. Tokiu būdu, situacija vis labiau komplikuojasi. Be
to, sumaţėjus vidutiniam kelionės greičiui, išauga kelionės laiko sąnaudos (tiek laiko praleisto būtent
transporto priemonėje, tiek laukimo laiko). Tai maţina viešojo transporto paslaugų patrauklumą vartotojui
ir jų konkurencingumą palyginti su kitomis susisiekimo alternatyvomis. Todėl galime daryti išvadą, kad
nuolat senstant transporto priemonių parkui brangsta jo techninė prieţiūra bei išlaikymas, maţėja eismo ir
eksploatacinis saugumas. Dėl pasenusių transporto priemonių smarkiai blogėja teikiamų paslaugų
kokybinės charakteristikos, o tai miesto gyventojus skatina rinktis individualų transportą. Tokia situacija
dar labiau paaštrins miesto ekologines problemas – triukšmo, taršos lygio augimą.
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2. Projekto pareiškėjo ir partnerių pristatymas
Projekto pareiškėjas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Institucijos rekvizitai:

Vilniaus miesto savivaldybė
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Teisinė forma:

Vietos savivaldos institucija, veikianti pagal Vietos savivaldos įstatymą.

Projekto partneris:

UAB “Vilniaus troleibusai”

2.1 Vilniaus miesto savivaldybės aprašymas
Vietos savivalda Lietuvoje – valstybės teritorijos administracinio vieneto teisė savarankiškai valdyti per
administracinio vieneto nuolatinių gyventojų tiesiogiai išrinktų atstovų savivaldybės tarybą bei jos
sudarytas vykdomąsias institucijas pagal LR Konstituciją bei įstatymus. Savivaldos institucijos yra
suformuotos pagal demokratinės santvarkos principus, todėl vietos savivalda prisiimdama pilną
atsakomybę vietinių gyventojų interesais valdo ir tvarko ţymią viešųjų reikalų dalį. Savivaldybių
funkcijos (pagal Vietos savivaldos įstatymą) atsiţvelgiant į sprendimų priėmimo laisvę skirstomos į:
savarankiškąsias, priskirtąsias (ribotai savarankiškas), valstybines (perduotas savivaldybėms), sutartines.
Priskirtųjų bei valstybinių funkcijų vykdymas yra dotuojamas iš valstybės biudţeto arba kitų valstybinių
fondų.
Savivaldybės vykdydamos savo veiklą vadovaujasi tokiais principais: atsakingumo rinkėjams, gyventojų
dalyvavimo tvarkant viešuosius savivaldybės reikalus, veiklos skaidrumo, bendruomenės ir atskirų
savivaldybės gyventojų interesų derinimo, viešumo ir reagavimo į gyventojų nuomonę, savivaldybių ir
valstybės interesų derinimo tvarkant savivaldybės viešuosius reikalus, savivaldybės veiklos ir
savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo bei ţmogaus teisių bei laisvių uţtikrinimo ir
gerbimo.
Vilniaus mieste savivaldos institucijų principus įgyvendina Vilniaus miesto savivaldybės Taryba, Kolegija
ir Meras. Kontrolę atlieka Vilniaus miesto savivaldybės kontrolieriaus tarnyba.
Vilniaus miesto savivaldybės administracija yra viešasis juridinis asmuo – Vilniaus miesto savivaldybės
biudţetinė įstaiga, visiškai išlaikoma iš Vilniaus miesto savivaldybės biudţeto, atliekanti viešojo
administravimo funkcijas. Vilniaus miesto savivaldybės administracija įgyvendina Vilniaus m.
Savivaldybės Tarybos, Mero ir Kolegijos sprendimus, taip pat juos techniškai aptarnauja. Joje yra 840
patvirtintų etatų. Dauguma administracijos darbuotojų turi aukštąjį išsilavinimą bei yra pakankamai
aukštos kvalifikacijos, kurie sugeba savarankiškai spręsti iškilusius klausimus. Administracijos steigėja
yra Vilniaus miesto savivaldybės taryba.
Vilniaus miesto savivaldybės taryba – Vilniaus miesto savivaldybės bendruomenės atstovaujamoji
savivaldos institucija, atsakinga uţ savivaldos teisės, savo funkcijų ir bendruomenės iškeltų uţdavinių
įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje. Taryba renkama ketveriems metams visuotiniuose, slaptuose,
laisvuose ir lygiuose rinkimuose pagal Lietuvos Respublikoje registruotų politinių partijų pateiktus
kandidatų sąrašus. Administracija veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos
savivaldos įstatymu, Viešojo administravimo įstatymu, Valstybės tarnybos įstatymu, Biudţetinių įstaigų
įstatymu, kitais teisės aktais, nustatančiais savivaldybių veiklą, Tarybos sprendimais, Vilniaus miesto
savivaldybės mero (toliau mero) potvarkiais bei šiais nuostatais.
Vilniaus miesto savivaldybė organizuoja viešųjų paslaugų teikimą per esančius viešųjų paslaugų teikėjus,
steigdama naujus viešųjų paslaugų teikėjus arba sudarydama viešųjų paslaugų teikimo sutartis su fiziniais
ir juridiniais asmenimis. Savivaldybė taip pat teikia įvairias paslaugas gyventojams ir juridiniams
asmenims (verslo įmonėms). Gyventojams savivaldybė teikia socialines paslaugas, kurios yra susijusios
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su kasdieninio gyvenimo kokybės uţtikrinimu.
Veiklos kontrolė vykdoma per Savivaldybės kontrolės instituciją, kuri yra savivaldybės kontrolierius,
priţiūrintis, ar teisėtai bei efektyviai yra naudojamas savivaldybės biudţeto lėšos, kitas savivaldybės
turtas ir jai perduotas valstybės turtas, taip pat atlieka vidaus auditą. Savivaldybės kontrolieriumi ir
kontrolieriaus tarnybos nariais negali būti savivaldybės tarybos tarnautojai.
Savivaldybė yra Lietuvos savivaldybių asociacijos narė.
Savivaldybės struktūra
Savivaldybės instituciją sudaro atstovaujamoji ir vykdomoji institucijos. Vilniaus miesto atstovaujamoji
valdţia yra savivaldybės taryba, o vykdomoji – savivaldybės administracija. Šios institucijos turi vietos
valdţios ir viešojo administravimo teises ir pareigas. Savivaldybės institucijos savo funkcijas įgyvendina
bendruomenės interesais.
Savivaldybės Tarybą sudaro 51 tarybos narys. Iš šių narių formuojama savivaldybės 9 komitetai:
Aplinkos; Ekonomikos ir finansų; Kontrolės; Kultūros, švietimo, sporto ir jaunimo reikalų; Miesto
plėtros; Paslaugų ir miesto ūkio; Savivaldos plėtojimo, ryšių su visuomene ir viešosios tvarkos;
Socialinių reikalų; Sveikatos.
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba – savivaldybės kontrolierius (savivaldybės kontrolieriaus
tarnyba). Ši institucija įgyvendindama savo funkcijas, atlieka išorės auditą, kuris yra dviejų rūšių –
finansinis (teisėtumo) ir veiklos auditas.
Vilniaus miesto savivaldybės vadovas yra meras, kuris yra renkamas Tarybos savo iš jos narių. Jis yra
atsakingas savivaldybės tarybai ir bendruomenei uţ savivaldybės veiklą.
Savivaldybės administraciją sudaro: administracijos direktorius, kuriam yra pavaldūs jo pavaduotojai,
departamentai, struktūriniai teritoriniai padaliniai (seniūnijos) bei kiti skyriai (Aplinkos apsaugos;
Dokumentų valdymo; Informacinių technologijų; Personalo; Uţsienio ryšių; Vidaus audito; Viešųjų
pirkimų).
Vilniaus miesto savivaldybėje yra 10 departamentų. Iš jų 7 yra pavaldūs atitinkamiems administracijos
direktoriaus pavaduotojams: Komunalinio ūkio, Turto valdymo ir verslo paslaugų, Civilinės saugos ir
viešosios tvarkos, Kultūros, sporto ir turizmo, Socialinių reikalų ir sveikatos, Švietimo, Miesto plėtros, o
likę 3 tiesiogiai pavaldūs administracijos direktoriui: Bendrųjų reikalų, Finansų valdymo ir apskaitos ir
Teisės departamentas. Vilniaus miesto savivaldybės valdymo struktūra pateikta 1 paveiksle.
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Paveikslas Nr. 1 Vilniaus miesto savivaldybės struktūra
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2.2 UAB „Vilniaus troleibusai“ aprašymas
Pirmieji troleibusai Lietuvoje pradėjo vaţinėti Vilniuje 1956 metais. Tada maršrutu Antakalnis – Stotis
pradėjo kursuoti pirmieji MTB-82D troleibusai. Buvo įrengta pirmoji traukos pastotė, 7,8 km ilgio
kontaktinis kabelinis tinklas, remonto dirbtuvės 25 troleibusams. Plečiantis miestui, daugėjo troleibusų,
kasmet atsiţvelgiant į keleivių srautus buvo tobulinami senieji ir atidaromi nauji maršrutai. 1967 metais
jau buvo 13 maršrutų, kurių ilgis buvo 217 km, o troleibusų parkas turėjo 159 troleibusus.
Šiuo metu tai stambi, turinti du troleibusų parkus bendrovė. Bendrovėje dirba 1054 darbuotojai, iš jų 544
– troleibusų vairuotojai.
UAB “Vilniaus troleibusai” aptarnauja 20 maršrutų, kurių bendras ilgis 480,6 km. Darbo dienomis į
sostinės gatves išrieda 226 troleibusai, o savaitgaliais 115 troleibusų. Per pamainą visi troleibusai
vidutiniškai nuvaţiuoja 40 tūkst. km., o per metus nurieda virš 12 mln. km ir padaro apie 900 tūkst. reisų.
Šiuo metu įmonė eksploatuoja 312 troleibusą, kurių vidutinis amţius 18,0 metų. Net 48 proc. visų
troleibusų jau yra nuvaţiavę virš 1 mln. kilometrų. Vidutinė vieno troleibuso rida nuo eksploatacijos
pradţios apie 968 tūkst. km. Troleibusų transporto bendrovė atlieka visus darbus, reikalingus išlaikyti šį
didţiulį ūkį: techniškai aptarnauja ir remontuoja troleibusus, kontaktinius tinklus ir traukos pastotes,
gamina ir restauruoja daugelį atsarginių dalių, atlieka troleibusų kapitalinį remontą.
Ši elektrinio transporto rūšis Lietuvos sostinėje įgavo didelį populiarumą ir šiandien perveţa didţiąją dalį
visų Vilniaus gyventojų: troleibusais ir autobusais labiausiai apkrautomis linijomis piko metu vaţiuoja
28-30 tūkst. keleivių per valandą arba beveik 82 mln. per metus. Troleibusai šiuo metu aptarnauja
daugiausia centrinę miesto dalį (35 proc. Vilniaus teritorijos aptarnauja troleibusai, 65 proc. – autobusai).
Esamas troleibusų transporto tinklas nuo pat šios transporto rūšies atsiradimo buvo kruopščiai
tobulinamas ir praktiškai atitinka Vilniaus m. poreikius.
Troleibusų parko atnaujinimas yra viena iš pagrindinių bendrovės problemų, nes dėl nusidėvėjimo maţėja
troleibusų skaičius ir auga remonto išlaidos. Vilniaus miesto savivaldybė 1996 ir 1997 metais nupirko po
30 naujų troleibusų “Škoda 14Tr” (toliau “14Tr”), 1999 m. – 23 “Škoda-14TrM” (toliau “14Trm”). Per
2004-2005 metus lizingo būdu buvo įsigyta 45 nauji “SOLARIS Trollino 15AC” (toliau “15AC”). Įmonė,
pasinaudodama šia proga, per 2004-2005 metus nurašė 30 senų “Škoda-9Tr” (toliau “9Tr”) troleibusų,
kurių gamyba nutraukta dar 1982 metais, o atsarginės detalės nebegaminamos. Jie visi jau buvo sulaukę
20-ies metų, o kai kurie perkopę net 30. Tai padėjo ţenkliai sumaţinti prastovų skaičių, pagerėjo keleivių
aptarnavimas.
UAB „Vilniaus troleibusai“ 2010 m. sausio 25 d. įmonės valdybos sprendimu Nr. 21 patvirtinta nauja
įmonės struktūra pateikta paveiksle Nr.2:
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Paveikslas Nr. 2 UAB „Vilniaus troleibusai“ organizacinė struktūra
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3. Viešojo transporto sistemos Vilniuje vertinimas
3.1 Išorinės aplinkos ir jų įtaka
Šiame skyriuje trumpai apibūdinsime išorinius veiksnius, kurie turi ar gali turėti įtakos Vilniaus miesto
viešojo keleivinio transporto sistemai ir jos dalyviams.
3.1.1 Politinė – teisinė aplinka
Miesto viešasis keleivinis transportas ilgą laiką buvęs susisiekimo ministerijos įtakos sferoje buvo
perduotas savivaldybėms, kurios spręsdamos parkų finansavimo klausimą, turėjo teisę (atsiţvelgiant į
esamą keleivių veţimo rinkos bei parkų finansinę situaciją) nustatyti bilietų kainas, papildomas lengvatas
atskiroms keleivių grupėms bei privalėjo padengti veţėjų negautas pajamas uţ lengvatinių keleivių
veţimą (valstybės deleguotos funkcijos savivaldybėms). Dėl politinių prieţasčių nebuvo laiku priimti
sprendimai dėl viešojo transporto bilietų kainos padidinimo, kad gautos pajamos iš keleivių uţ suteiktas
paslaugas padengtų didesniąją dalį veiklos išlaidų. Nors politiškai ir teisiškai teikiamos miesto keleivių
veţėjų paslaugos pripaţintos socialiai būtinomis, neadekvati esamai situacijai nustatoma bilieto kaina bei
įstatyminės bazės, reglamentuojančios viešąjį transportą netobulumas, apsunkino įmonėms pačioms be
savivaldybės pagalbos atnaujinti morališkai ir fiziškai susidėvėjusių transporto priemonių.
Neigiamos įtakos UAB „Vilniaus troleibusai“ veiklai turėjo 2009 metais priimtas PVM įstatymo
pakeitimas, kai keleivių veţimo paslaugai buvo padidintas PVM mokestis nuo 5 proc. iki 18 proc. o
vėliau iki 21 proc.
Viešojo transporto vaidmuo maţinant aplinkos taršą, skatinant ekonominę plėtrą ir socialinę vienybę yra
didţiulis. Vadinasi, visuomenė daţnai reikalauja aukštesnės kokybės transporto paslaugų nei galėtų
uţtikrinti operatoriai, besivadovaujantys grynai komerciniais tikslais. Tokios paslaugos vadinamos
viešosiomis.
Būtent valdţios institucijos pareiga priimti sprendimus teikti viešąsias paslaugas bei, jei tai būtina,
prisiimti dalį išlaidų. Todėl savivaldybė su veţėjais yra sudariusi visuomenės aptarnavimo sutartis,
kuriose numatyti reikalavimai viešojo pobūdţio paslaugoms bei finansavimas tiesiogiai siejamas su
deficitu, atsirandančiu teikiant visuomenei būtinas paslaugas.
3.1.2 Ekonominė aplinka
Vilniaus miesto ekonomikos ypatybes didele dalimi lemia jo, kaip šalies administracinio centro, vaidmuo.
Palyginti su kitais šalies miestais, tai turi įtakos ir Vilniaus kaip verslo organizavimo centro reikšmei. Tai
savo ruoţtu įtakoja augantį automobilizacijos lygį, augančius transporto srautus, didesnę darbo išteklių
kainą, augančias ekologines miesto problemas.
Energetinių resursų (elektros energijos ir degalų) kainos Lietuvoje daugiau ar maţiau priklauso nuo
padėties pasaulinėse rinkose bei Seimo nustatomų mokesčių. Akcizai degalams yra balansuojami ir
didinami pagal ES Komisijos nustatytus reikalavimus. Elektros kaina maţiau jautri pasaulinės energetinių
resursų rinkos svyravimams ir šiuo metu išlieka pakankamai stabili, tačiau atvėrus elektros rinką (stambūs
vartotojai gali pirkti elektros energiją tiesiai iš tiekėjo) ir UAB “Vilniaus troleibusai” kaip stambus
vartotojas potencialiai galėtų pirkti elektrą dar pigiau.
3.1.3 Socialinė – demografinė aplinka
Vilnius yra Lietuvos sostinė ir didţiausias Lietuvos miestas. Šis miestas laikomas šalies ekonominiu,
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finansiniu ir komerciniu centru. Apskritis sukuria 39 proc. viso šalies bendrojo vidaus produkto (BVP).
Vilnius vaidina svarbų vaidmenį pritraukiant uţsienio verslo atstovų dėmesį: 2010 m. apie 70 proc. visų
uţsienio investicijų į šalį atėjo per Vilnių. Miesto ūkis įvairus, dominuojantis paslaugų sektorius lemia
aukštą metropolio zonos BVP vienam gyventojui. Vilnius yra miestas, pasiţymintis gerais ryšiais,
teikiantis aukšto lygio švietimo ir darbo galimybes savo gyventojams, turintis gerėjantį įmonių, inovacijų,
gyvenimo kokybės įvaizdį tarptautinėje arenoje bei vaidinantis išskirtinį ekonominį, kultūrinį ir
informacinį vaidmenį Baltijos jūros regione.
Miesto plotas – apie 400 km2. Vilniaus miesto savivaldybėje gyvena apie 560 tūkst. ţmonių. t.y. 16,8
proc. Lietuvos gyventojų. Vilniaus rajonas, įsikūręs pietrytinėje Lietuvos dalyje, 2129 km² ploto teritorija
iš šiaurės, pietų ir rytų supa valstybės sostinę – Vilnių.
Vidutinės disponuojamos pajamos (atskaičius pajamų ir kitus mokesčius) vienam namų ūkio nariui 2009
metais siekė 1.327,1 Lt, o vieno namų ūkio nario mėnesinės išlaidos transportui sudarė 90 Lt (6,7 proc.)
nuo visų 982,2 Lt piniginių vartojimo išlaidų. Lyginant su 1999 metais šiam tikslui skirtais 36,8 Lt,
išlaidos padidėjo 245 proc., o su 2005 metais skirtais 66,8 Lt – 135 proc..
Lietuvoje ryškėja tokia demografinių pokyčių tendencija: didėja pensinio amţiaus, ypač neįgalių
pensininkų skaičius, taip pat mokyklinio amţiaus vaikų skaičius, o tai rodo, kad didėja viešojo transporto
keleivių, turinčių teisę į lengvatas procentas, kurie turi teisę į lengvatinį vaţiavimą juo. Vilnius taip pat
išsiskiria studentų, irgi priklausančių lengvatas gaunančių keleivių grupei, gausa – 2009-2010 metais
Vilniaus miesto universitetuose studijavo daugiau nei 76.000 studentų.
Lentelė Nr. 1 Gyventojų skaičiaus kitimas ir prognozės perspektyvai Vilniaus mieste
Metai
Gyventojų
skaičius

2006

2007

2008

2009

2010

Prognozė
2015

Prognozė
2025

541.824

542.782

544.206

546.733

548.835

573.869

616.719

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, prognozė remiantis 2008-12-03 patvirtintu nutarimu „Dėl
Vilniaus apskrities teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“
Nedarbas Vilniaus teritorinės darbo birţos aptarnaujamoje teritorijoje 2010 m. lapkričio mėnesį maţėjo
greičiau nei spalį. 2010 m. gruodţio 1 d. buvo įregistruoti 77139 bedarbiai, tai sudarė 13,6 proc. visų
darbingo amţiaus gyventojų (2010 m. lapkričio 1 d. – 14 proc.).
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Paveikslas Nr. 3 Bedarbių procentas nuo darbingo amţiaus gyventojų Vilniaus regiono savivaldybėse

Šaltinis: Lietuvos darbo birţa
Didţiausias nedarbas 2010 m. gruodţio 1 d. Šalčininkų, Vilniaus rajono, Švenčionių ir Ukmergės
savivaldybėse. Maţiausias nedarbas Trakų, Širvintų ir Vilniaus miesto savivaldybėse. Per 2010 m.
lapkričio mėnesį nedarbas maţėjo Vilniaus mieste, Vilniaus rajono, Šalčininkų, Širvintų ir Ukmergės
savivaldybėse, didėjo tik Švenčionių savivaldybėje. Prognozuojama, kad tokios pat tendencijos išliks
artimiausiu metu ir tai didina tikimybę augti keleivių srautui Vilniaus mieste.
Prognozuojama, kad gyvenamosios ir darbo vietos bus vis labiau nutolusios nuo miesto centro bei
formuos plačiau išsidriekusį miestą. Šios tendencijos ateityje gali sukelti sunkumų viešojo transporto
sistemai, nes dabartinis transporto tinklas ir socialinės paslaugos turės plėstis aptarnaudamos didesnius
plotus, transportuodamos gyventojus į išsibarsčiusias gyvenamąsias ir darbo vietas.
Vilniaus ribojimasis su 2 savivaldybėmis (Vilniaus rajono ir Trakų) ir turima darbo vietų koncentracija bei
besikeičianti demografinė padėtis, lemia būtinybę uţtikrinti tankų viešojo transporto tinklą, siekiant
uţtikrinti nenutrūkstamą paslaugų tiekimą augantiems keleivių srautams.
3.1.4 Technologinė aplinka
Vilniaus miestas pagal oficialią statistiką neišsiskiria automobilizacijos lygiu iš kitų Lietuvos miestų.
2009 metais Lietuvos statistikos departamento duomenimis lengvųjų automobilių skaičius 1000
gyventojų Vilniaus miesto savivaldybėje buvo 444 (164 proc. daugiau palyginti su 1999 metais), Kauno –
479, Klaipėdos – 449.Vakarų Europos šalių automobilizacijos lygis yra ţymiai didesnis (2006 metų
duomenimis 1000 gyventojų Vokietijoje tenka – 566 automobiliai, o Švedijoje – 461, Danijoje– 371 ). Iš
pateiktų duomenų galime daryti išvadą, kad automobilizacijos augimo tendencijos išliks ir Lietuvoje.
2009 m duomenimis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje yra uţregistruota 365.366 kelių transporto
priemonės, iš kurių 321.944 (88 proc.) lengvieji automobiliai. (1999 metais iš 214.550 transporto
priemonių buvo 178.148 arba 83 proc. lengvųjų automobilių). Palyginimui Kauno mieste uţregistruota –
207.922 transporto priemonės (180.438 lengvieji automobiliai), Klaipėdos mieste įregistruota – 100.783
transporto priemonių (88.372 lengvieji automobiliai). Vilniaus mieste yra įregistruota 18,6 proc.
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transporto priemonių ir 18,9 proc. visų Lietuvoje registruotų lengvųjų automobilių.
Planuojamas miesto automobilizacijos lygis 2015 m. (optimistiniu atveju) - 500 lengvųjų automobilių
1000 gyventojų ir 550 lengvųjų automobilių - pildantis pesimistinei prognozei (SĮ „Vilniaus planas“
duomenimis).
Transporto priemonių pasiskirstymas pagal tipą (Paveikslas 4) parodo, kad lengvųjų automobilių dalis
miesto transporto struktūroje yra didţiausia ir ateityje sukels dar daugiau eismo ir parkavimo problemų.
Paveikslas Nr. 4 Kelių transporto priemonių skaičius Vilniaus miesto savivaldybėje 2009 metų pabaigoje

Šaltinis: Lietuvos Respublikos Statistikos departamentas
Eismo saugumas jau seniai laikomas rimta tarptautinio masto problema. Pasaulyje šiuo metu yra apie 500
mln. automobilių, o autoavarijose kasmet ţūva daugiau kaip 200 000 ţmonių, suţeidţiama daugiau nei 6
mln. Nuo automobilio atsiradimo iki šiol ţuvo apie 5 mln. ţemės rutulio gyventojų. Maţdaug keturiems
tūkstančiams automobilių per metus tenka 1 ţuvęs ţmogus. Tikslų ţuvusiųjų skaičių nustatyti sunku, nes
autoavarijų metu daug ţmonių suluošinama, ir dalis jų miršta po tam tikro laiko. Pasaulio šalyse
autoavarijose ţuvusių ir suţeistų skaičiaus santykis yra nuo 1:20 iki 1:70.
Avarijos miestuose priklauso nuo:
a. šalies, miesto dydţio, gyventojų skaičiaus;
b. automobilių skaičiaus, kelių ir gatvių ilgio, jų kokybės;
c. nuvaţiuotų kilometrų (automobilių kilometrų skaičiaus).
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Paveikslas Nr. 5 Eismo įvykių skaičiaus Vilniuje dinamika 2001-2009 metais

Daugelio didţiųjų miestų centruose eismo sąlygos sudėtingos. Siekiant efektyviai kontroliuoti transporto
priemonių srautus, naudojamos įvairios signalizavimo sistemos, ţenklinamos vaţiuojamosios dalys,
rengiami aptvarai, skiriamos administracinės baudos ir kt. Tačiau visa tai negarantuoja saugumo.
Autoavarijų skaičius auga proporcingai miesto gyventojų skaičiui. Šios transporto problemos kyla tada,
kai tūkstančiui gyventojų tenka vidutiniškai 200 automobilių. Šį automobilizacijos lygį Vilnius jau
pralenkė daugiau nei du kartus.
Iš paveiksle 5 pateiktų galima įţvelgti eismo įvykių tendencijas nuo 2005 m., kuomet įskaitinių eismo
įvykių bei ţuvusių ir suţeistų juose skaičius maţėjo. 2009 metais palyginti su 2005 metais eismo įvykių
skaičius sumaţėjo 57 proc. Tai įtakos turi ir į teikiamos keleivių perveţimo paslaugos kokybę, t.y.
maţesnis autoįvykių skaičius, uţtikrina didesnę tikimybę viešajam transportui nustatyto eismo
tvarkaraščio.
Vilniuje viešojo transporto sistemoje dalyvauja – UAB „Vilniaus troleibusai“, UAB „Vilniaus
autobusai“, SĮ „Susisiekimo paslaugos“ bei privatūs veţėjai mikroautobusais ir dideliais autobusais, kurie
uţima nedidelę keleivių veţimo rinkos dalį, todėl į privačius veţėjus šioje studijoje neatsiţvelgsime.
Šiuo metu bendras UAB „Vilniaus troleibusai“ ir UAB „Vilniaus autobusai“ aptarnaujamų reguliarių
viešojo transporto maršrutų skaičių yra 87, kurių bendras ilgis sudaro 1035 km, iš jų UAB “Vilniaus
troleibusai” aptarnauja 20 miesto maršrutų, kurių ilgis sudaro 240 km, o bendras kontaktinių linijų ilgis
siekia 150 km; UAB „Vilniaus autobusai“ aptarnauja 67 maršrutus, kurių ilgis 795 km. Bendra metinė
troleibusų ir autobusų rida yra 32,35 mln. km, atitinkamai Vilniaus troleibusai – 13,7 mln. km (42,3
proc.), o Vilniaus autobusai – 18,65 mln. km (57,7 proc.)
Vilniaus savivaldybės transporto įmonės 2010 m. gruodţio mėnesio duomenimis turi tokias transporto
priemones:
UAB “ Vilniaus autobusų parkas” iš viso turi 371 autobusus, iš kurių 30 autobusų (8 proc.) yra iki
5 metų amţiaus, 74 autobusų amţius nuo 5 iki 10 metų (20 proc.), 272 autobusų amţius yra virš
10 metų (72 proc.).
UAB “Vilniaus troleibusai” iš viso turi 312 troleibusų, kurių amţius yra panašus kaip ir autobusų:
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45 troleibusų (14,4 proc.) amţius yra iki 5 metų, 24 troleibusų (7,7 proc.) amţius nuo 5 iki 10
metų ir 243 troleibusų (77,8 proc.) amţius yra virš 10 metų.
Paveiksle Nr. 6 pateiktas Vilniaus miesto viešojo transporto tinklo schema.

Viešojo transporto maršrutinis tinklas gali būti keičiamas savivaldybės, parko ir SĮ “Susiekimo
paslaugos” iniciatyva, tarpusavyje tai suderinus. Naujų troleibusų maršrutų įvedimas kainuoja
nepalyginamai brangiau nei autobusų, nes reikalinga brangi kontaktinio tinklo infrastruktūra.
SĮ “Susisiekimo paslaugos” yra atsakinga uţ viešojo transporto darbo Vilniuje organizavimą (maršrutų
sudarymas, tvarkaraščių sudarymas, bilietų pardavimas bei kontrolė, eismo valdymo sistemos
eksploatacija ir kt.), dalyvauja diegiant šiuolaikines informacines technologijas keleiviniame transporte –
elektroninis bilietas, keleivių informavimo sistema, automatizuota eismo valdymo sistema, automatizuota
tvarkaraščių sudarymo programa.
SĮ „Vilniaus planas“ duomenimis, gyventojų kelionių struktūra pagal transporto rūšis pasiskirsto taip:
troleibusais atliekamos 17,6 proc. kelionių; miesto autobusais 18,9 proc., nuosavais lengvaisiais
automobiliais 30,2 proc., maršrutiniais taksi ir taksi 2 proc., vaţiuoja dviračiais (1 proc.); eina pėsčiomis
30 proc. Tai, kad beveik 40 proc. gyventojų naudojosi miesto viešuoju transportu, rodo jų realų
apsisprendimą prioritetą mieste teikti viešajam transportui. Tuo pačiu tai kartu rodo ir priimtą bendrojo
plano sprendinių teisingumą, nes pagrindinis prioritetas miesto susisiekimo sistemoje suteiktas būtent
viešajam transportui, gerinant kokybinį jos aptarnavimą, sudarant prioritetines eismo sąlygas gatvėse ir
sankryţose (kelionės trukmės sumaţinimas).
2009 m. oro kokybės tyrimų Vilniaus aglomeracijoje duomenimis oro kokybė Vilniaus mieste yra gera ir

Troleibusų įsigijimas Vilniaus mieste I etapas

20 puslapis

Investicinis projektas

reikėtų stengtis ją išsaugoti1. Bendros Vilniaus miesto transporto tendencijos sukuria situaciją, pavojingą
miesto aplinkos kokybei. Miesto planavime ir ilgalaikėje miesto plėtros programoje eismo planavimui ir
valdymui iš esmės turėtų būti skirtas pagrindinis dėmesys.
Tik turint pakankamą skaičių reikiamos kokybės transporto priemonių įmanoma sutvarkyti viešojo
transporto sistemą taip, kad ji būtų ekologiška ir patraukli miesto gyventojams, uţtikrintų reikiamą eismo
intensyvumą, prieinamumą, patikimumą, kelionės greitį ir vaţiavimo komfortą.

3.2 Organizacinė viešojo transporto sistemos analizė
Šiame skyriuje apţvelgsime organizacinę transporto sektoriaus struktūrą Vilniuje, atsakomybės sričių
pasiskirstymą tarp viešojo transporto sistemos dalyvių, veţėjų finansavimo struktūrą, turinčią įtakos
projekto gyvybingumui uţtikrinti.
3.2.1 Viešojo transporto sistemos dalyvių atsakomybės ir ryšiai
Vilniaus viešojo transporto sistemoje dalyvauja šie dalyviai:
Vilniaus savivaldybę atstovauja – komunalinio ūkio departamento viešojo transporto ir eismo
valdymo poskyriai
UAB “Vilniaus troleibusai";
UAB “Vilniaus autobusų parkas”;
Savivaldybės įmonė “Susisiekimo paslaugos”;
Privatūs veţėjai (autobusais ir mikroautobusais).
UAB “Vilniaus troleibusai", UAB “Vilniaus autobusų parkas” yra uţdarosios akcinės bendrovės ir
visiškai priklausančios Vilniaus miesto savivaldybei. Savivaldybė yra ir Savivaldybės įmonės
“Susisiekimo paslaugos” steigėja. Susisiekimo paslaugos sprendţia ir yra atsakinga uţ jai savivaldybės
nustatytus privalomus darbus. Paveiksle Nr. 7 parodomi atsakomybės, be ne finansiniai ryšiai (jie bus
pateikti ţemiau).

1

http://vrd.am.lt/VI/rubric.php3?rubric_id=60
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Paveikslas Nr. 7 Vilniaus viešojo transporto sistemos dalyvių ryšiai ir atsakomybės

Komunalinio ūkio departamento eismo organizavimo skyriaus viešojo transporto poskyrio pagrindinis
uţdavinys yra Viešojo transporto kokybės uţtikrinimas Vilniaus mieste ir poskyris vykdo šias funkcijas:
kelių transporto veiklos licencijavimą;
maršrutinio tinklo planavimą ir koregavimą;
rengia sutartis maršrutams aptarnauti, tvirtina eismo tvarkaraščius;
organizuoja konkursus ir dalyvauja vertinimo komisijų darbe;
organizuoja keleivinio transporto ir taksi stotelių bei jų įrenginių, o taip transporto laukimo
paviljonų įrengimą;
atlieka uţsakovo funkcijas, vykdant techninę darbų prieţiūrą ir priimant atliktus darbus, susijusius
su keleivinio transporto stotelių įrengimu bei eksploatacija, finansuojamų iš savivaldybės biudţeto
bei kitų fondų lėšomis;
teikia siūlymus dėl lėšų poreikio įgyvendinant viešojo transporto veiklos strategiją ir dėl
įstatymais nustatytų kompensacijų poreikio veţėjams;
kontroliuoja valstybinės rinkliavos ir savivaldybės nustatyto paslaugos mokesčio surinkimą;
uţtikrina investicinių projektų, finansuojamų tarptautinių finansinių ir ES institucijų lėšomis,
rengimą ir įgyvendinimą;
uţtikrina veţėjų ir transporto priemonių ekipaţų darbo kontrolę;
nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pareiškimus.
ruošia miesto tarybos ir valdybos sprendimų, potvarkių projektus poskyrio kuruojamais
klausimais;
ruošia priskirtų uţdavinių įgyvendinimo ataskaitas;
teikia siūlymus dėl Lietuvos Respublikos įstatyminės bazės derinimo su ES direktyvų bei
reglamentų reikalavimais ir dalyvauja įstatymų ruošime bei derinime;
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Komunalinio ūkio departamento eismo organizavimo skyriaus eismo valdymo poskyris vykdo šias
funkcijas:
organizuoja eismo saugumo, transporto, dviračių ir pėsčiųjų srautų tyrimus, statistinių duomenų
kaupimą, rezultatų pritaikymą, teikia siūlymus dėl transporto inţinerinės infrastruktūros
tobulinimo bei plėtros;
organizuoja eismo saugumo priemonių diegimą ir prieţiūrą, rengia kelių eismo saugumo
programas ir jas įgyvendina;
organizuoja techninių eismo reguliavimo priemonių projektų rengimą, rengia ir tvirtina kelio
ţenklų išdėstymo, kitų techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo schemas, vadovauja
įrengimo, prieţiūros bei vaţiuojamosios kelio dalies ţenklinimo darbų organizavimui, atlieka šių
darbų techninę prieţiūrą ir tvarko apskaitą, rūpinasi statistinių duomenų apie atliktus darbus
kaupimu;
riboja ir nutraukia eismą dėl avarijų, stichinių nelaimių (per pūgas, potvynius ir t. t.), gatvių ir jose
paklotų komunikacijų remonto bei kitų darbų metu, kitais atvejais, kai kyla grėsmė saugiam
eismui;
rengia specialiąsias su techninių eismo reguliavimo priemonių ir transporto infrastruktūros objektų
projektavimu susijusias sąlygas;
derina su eismo organizavimu ir transporto infrastruktūros plėtra susijusius projektus;
nagrinėja prašymus ir rengia leidimus arba atsisakymus išduoti leidimus vaţiuoti Vilniaus miesto
gatvėmis didţiagabaritėms ir sunkiasvorėms transporto priemonėms;
Troleibusų ir autobusų parkų pagrindinis veiklos tikslas – teikti Vilniaus gyventojams ir sostinės
svečiams saugaus, punktualaus ir dėmesingo keleivių veţimo ir aptarnavimo paslaugas. Įgyvendinant
šiuos tikslus parkai vykdo šias uţduotis:
organizuoja viešojo transporto eismą numatytais maršrutais – pagal parengtus eismo grafikus;
derina, tikslina ir keičia troleibusų ir autobusų maršrutų trasas (kai remontuojamos gatvės ar
rekonstruojami tiltai bei šalinamos kitos troleibusų/autobusų eismui trukdančios kliūtys);
vykdo nuolatinę troleibusų ir autobusų eismo kontrolę, dėka įdiegtos kompiuterizuotos eismo
kontrolės sistemos, veikiančios mobiliojo ryšio kanalais;
tikrina ir kontroliuoja vairuotojų darbą (ar saugiai ir patogiai veţami keleiviai, ar tiksliai ir laiku
skelbiami stotelių pavadinimai, ar laikomasi saugaus eismo reikalavimų);
organizuoja troleibusų ir autobusų vairuotojų kvalifikacijos kėlimo renginius, troleibusų ir
autobusų vairuotojų rengimo kursus;
atlieka transporto priemonių techninės prieţiūros ir remonto darbus;
teikia vilniečiams reklamos ir nuomos paslaugas.
SĮ “Susisiekimo paslaugos” atsakomybę galima būtų suskirstyti į kelias sritis:
Viešasis transportas:
Keleivinio transporto darbo organizavimas;
Keleivių veţėjų darbo kontrolė;
Duomenų bazės apie keleivių veţimą kaupimas ir analizė;
Bilietų gamybos, platinimo ir kontrolės organizavimas;
Pajamų uţ parduotus bilietus, kompensacijų ir dotacijų kaupimas;
Atsiskaitymas su veţėjais nustatyta tvarka uţ atliktą darbą;
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Keleivių kontrolė.
Automobilių stovėjimo priežiūra:
Vietinės rinkliavos uţ automobilių stovėjimą rinkimas;
Automobilių priverstinis nutempimas ir blokavimas;
Automobilių stovėjimo bilietų automatų prieţiūra;
Daugiaaukščių ir poţeminių garaţų eksploatavimas.
ITS priežiūra:
Keleivių judrumo valdymas;
Informacija švieslentėse realiu laiku apie viešąjį transportą;
Bilietų rūšių lankstumas („atrišimas” nuo kalendorinio mėnesio);
Integravimas į kitas korteles (studento paţymėjimas ir kt.).
Centralizuotos eismo valdymo sistemos priežiūra:
Šviesoforų darbo ciklų centralizuotas koordinavimas;
Vilniaus miesto transporto eismo sistemos stebėjimas;
Duomenų iš eismo detektorių kaupimas ir apdorojimas;
Vairuotojų informavimo valdymas;
Viešojo transporto prioritetų suteikimo valdymas;
Greičio matavimo sistema.
3.2.2 Viešojo transporto sistemos finansavimo struktūra
Vilniaus viešojo transporto sistemos dalyvių, dalyvaujančių bendroje bilietų sistemoje finansavimui yra
numatyti trys pagrindiniai šaltiniai: pajamos uţ parduotus bilietus, negautų pajamų dėl vaţiavimo
keleiviniu transportu lengvatų kompensacijos (toliau kompensacijos) bei dotacijos uţ nuostolingą keleivių
veţimo veiklą (toliau dotacijos). Savivaldybė kasmet tvirtindama savo biudţetą numato kompensacijoms
ir dotacijoms skirtas lėšas, kurios 100 proc. yra skirtos veţėjams. Tiek pajamos iš keleivių uţ parduotus
bilietus, tiek savivaldybės numatytos kompensacijos bei dotacijos akumuliuojamos SĮ “Susisiekimo
paslaugos” ir kurios skirtos Vilniaus miesto viešojo transporto sistemos funkcionavimui uţtikrinti. Visos
šios lėšos tarp minėtų miesto keleivinio transporto sistemos dalyvių paskirstomos pagal Vilniaus
savivaldybės nustatytą tvarką. Finansavimo schema pateikiama paveiksle Nr. 8. Pagrindiniai šios tvarkos
principai yra šie:
visos 3 sistemoje dalyvaujančios įmonės gauna dalį pajamų uţ parduotus bilietus;
tik Vilniaus troleibusai ir Vilniaus autobusai gauna kompensacijų dalį, padalintą pagal
savivaldybės patvirtintą tvarką;
tik Vilniaus troleibusai ir Vilniaus autobusai gauna dotacijas, kurios paskaičiuojamos, kaip
skirtumas tarp įmonių sąnaudų ir gautų pajamų (pajamos uţ bilietus ir kompensacijos).
Detalesnė informacija apie UAB “Vilniaus troleibusai” finansinę situaciją bus pateikta kituose skyriuose.
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Paveikslas Nr. 8 Vilniaus viešojo transporto sistemos finansavimo schema

Keleivių veţimai reguliariais miesto troleibusų maršrutais yra nuostolingi - surinktos pajamos (bilietai ir
kompensacijos) 2008 metais padengė vidutiniškai tik apie 55 proc. patirtų išlaidų. 2009 metais situacija
buvo truputį geresnė ir pajamos uţ parduotus bilietus kartu su kompensacijomis padengė 83 proc. patirtų
keleivių veţimo išlaidų. Vilniaus troleibusai siekiant uţtikrinti savalaikį ir pakankamą finansavimą
teikiamos keleivių perveţimo paslaugoms uţtikrinti yra pasirašiusi sutartis su Vilniaus miesto savivaldybe
bei SĮ „Susisiekimo paslaugos“, kuri akumuliuoja visas viešojo transporto sistemai skirtas lėšas.

3.3 UAB “Vilniaus troleibusai” transporto priemonių atnaujinimo poreikis
Transportas formuoja mūsų kultūrą ir mūsų gyvenimo būdą. Transporto ekonomika apima ekonominių
dėsnių pasireiškimą transporte, transporto vaidmenį šalies ūkyje, jo ryšius su kitomis materialinės
gamybos šakomis, transporto valdymo, planavimo, transporto priemonių, darbo jėgos ekonomiškai
tikslingo panaudojimo, naujos technikos įdiegimo, investicijų panaudojimo, kainodaros ir tarifų
klausimus. Viena iš svarbiausių transporto rūšių yra miesto keleivinis transportas. Miesto gyventojai
viešojo transporto paslaugas suvokia nebe kaip privilegiją, o kaip teisę ir kelia vis aukštesnius
reikalavimus kokybei. Viešasis transportas pasiţymi tuo, kad jo produkcija yra nemateriali,
nesandėliuojama ir neatskiriama nuo vartotojo. Taip pat miesto keleivinis transportas pasiţymi ypač
tampriu ryšiu su miesto ūkine, kultūrine, socialine ir kitomis sistemomis. Jų palaikomas, transportas yra
funkcionavimo garantas ir viešasis transportas išliks būtinas miestui, nes atlieka daugybę miestui
gyvybiškai svarbių funkcijų:
a. Socialinė funkcija – atsiţvelgiant į menkas gyventojų pajamas, neleidţiančias daliai vartotojų
rinktis kelionių privačiu automobiliu, visuomeninis transportas išliks pagrindine didelės gyventojų
dalies judėjimo mieste priemone. Turintys ar galintys įsigyti nuosavas transporto priemones kelia
aukštesnius reikalavimus viešojo transporto sistemai. Padidinus sistemos patrauklumą ir
funkcionavimo efektyvumą pavyktų dalį keleivių srautų perkelti iš nuosavo transporto į
visuomeninį taip ekologiškiau patenkinant mobilumo poreikį;
b. Efektyvumo funkcija – visuomeninis transportas maţina miesto gatvių apkrovimą, tuo
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išsaugodamas patenkinamas keleivinio susisiekimo proceso charakteristikas. Kadangi viešasis
transportas gali veţti didesnius keleivių kiekius (turima omenyje autobusai ir troleibusai), bendras
transporto priemonių kiekis gatvėse gali maţėti;
c. Susisiekimo funkcija – garantuoja miesto ūkinės sistemos funkcionavimą bei neginčytinai
uţtikrina miesto plėtrą. Gyvenamieji rajonai sujungiami su pramoniniais ar verslo, taip sukuriant
efektyvias jungtis tarp darboviečių ir namų. Efektyvi transporto sistema uţtikrinanti kasdienių
gyventojų kelionių poreikio patenkinimą padidina galimybes įsidarbinti ar rasti tinkamą
darbuotoją;
d. Patikimumo funkcija – per artimiausius 5 – 7 metus jokia kita transporto rūšis, išskyrus autobusus
ir troleibusus, nesugebės uţtikrinti patenkinamo keleivinio transporto paslaugų lygio. Nors
privačių automobilių kiekis auga, nei gatvių, nei stovėjimo aikštelių tinklas, jau dabar
neatitinkantis poreikių, nėra ir nebus pakankamai plečiamas, todėl transporto sistema paremta vien
tik asmeninių automobilių naudojimu yra pasmerkta ţlugti;
e. Ekologinė funkcija – saugo miestą nuo ekologinių problemų, kurias sukeltų didelis lengvųjų
automobilių kiekis. Kelių transportas su vidaus degimo varikliais yra specifinis taršos šaltinis,
kadangi jis labai dinamiškas, įsiskverbia į visas teritorijas – gyvenamuosius ir pramonės rajonus,
miesto centro, ligoninių ir sanatorijų zonas, poilsio zonas. Europos Komisijos Baltojoje knygoje
„Europos transporto politika 2010- iesiems: laikas priimti sprendimą“ vienu iš pagrindinių tikslų
įvardintas CO2 emisijų iš transporto sumaţinimas ir racionalesnis automobilių naudojimas.
Europoje transportas lemia apie 28 procentus visos oro taršos, o 85 proc. visos transporto
sukeliamos taršos lemia kelių transportas.
Norint išsaugoti viešąjį keleivinį transportą reikia kuo skubiau įgyvendinti transporto priemonių
atnaujinimo programas, kurios padidintų jo efektyvumą bei konkurencingumą palyginti su individualiu
transportu.
Įsigyjant viešojo keleivinio transporto priemones tenka atsiţvelgti į tai, kad jų pasiūla yra gana ribota.
Reikia pripaţinti, kad nors rinka ir gerai išvystyta, tačiau dėl ribotos paklausos ir finansinių galimybių
nėra labai aktyvi. Tai sąlygoja pats faktas, jog vienos transporto priemonės kaina yra gana aukšta. Be to
naujo troleibuso kaina, kaip rodo ilgametė pirkimų patirtis, visuomet bna didesnė nei autobusų, kurių
rinkos apimtys ţenkliai yra didesnės.
Parkų atnaujinimas yra būtinas ir neišvengiamas, jei savivaldybės yra uţsibrėţusios tikslą išlaikyti
funkcionuojančius ir keleivių veţimo poreikį patenkinti pajėgius troleibusų ir autobusų parkus.
Transporto priemonių atnaujinimas nevyksta centralizuotai per Susisiekimo ministeriją ar kitas
organizacijas. Kiekviena savivaldybė atsiţvelgdama į savo finansines galimybes ir į galimybes skolintis,
atskirai rūpinasi jos įtakoje esančių parkų atnaujinimu.
Transporto parkų atnaujinimą sąlygoja šie faktoriai:
Būtinybė uţtikrinti nustatytos kokybės būtinas visuomenei keleivių veţimo paslaugas
Viešojo transporto paslaugų paklausa;
Konkurencija su privačiu sektoriumi;
Atnaujinus transporto parką tikimasi tokios naudos: pagerės keleivių aptarnavimo kokybė; pagerės
transporto priemonių techninė būklė; maţės bendrovių išlaidos transporto priemonių remontui,
techniniam aptarnavimui, eksploatacinėms medţiagoms; bus sprendţiamos ekologinės miesto problemos.
Per pastaruosius penkerius metus tik Vilniaus ir Kauno savivaldybės atnaujina miesto parkus naujomis
transporto priemonėmis.
Normaliam parko vystymuisi reiktų kasmet atnaujinti apie 10 proc. parko. Jei ateityje bus įgyvendintas
troleibusų tinklo plėtros planas, tai siekiant patenkinti augsiančią keleivių perveţimo paslaugos paklausos
apimtį Vilniaus troleibusai turimo troleibuso kiekio nepakas, todėl būtina bus turėti apie 10 proc. didesnį
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troleibusų skaičių nei dabar.
Viešojo transporto strategijos, numatančios pastovų transporto priemonių atnaujinimą, neturėjimas bei
ribotos finansinės parko galimybės privedė prie situacijos, kai 2011 m. sausio 1 d. vidutinis troleibuso
amţius yra 18 metų, nors pagal gamyklos išduotus sertifikatus, preliminarus rekomenduojamas
eksploatacinis amţius yra 10 metų, bet atsiţvelgiant į gerai išvystytą Vilniaus troleibusai gamybinę bazę
bei įmonės turimą kvalifikuotą techninį personalą, galima troleibusus eksploatuoti be didelių kapitalinių
remontų ir 15 metų. Šiai dienai UAB „Vilniaus troleibusai“ eksploatuoja 312 troleibusų, kurių 78 proc.
sudaro Škoda markės troleibusai 14 Tr, 14 Trm, kuriuos buvo pradėta įsigyti nuo 1982 metų (paveikslas
Nr. 9). Paskutinis didesnis pirkimas – 45 troleibusai Solaris buvo įvykdytas 2005-2007 metais. Troleibusų
pasiskirstymas pagal amţiaus grupes, pagaminimo metus ir modelius pavaizduotas paveiksle Nr. 10.
Paveikslas Nr. 9 Troleibusų skaičius pagal pagaminimo metus, vienetais

Kaip matyti iš grafiko, dauguma troleibusų pagaminti iki 1996 metų imtinai – 183 vienetai arba 58,6
proc.. Nemaţa dalis, t.y. 19 proc. pagaminti 1996-1997. Atsiţvelgiant į tai, kad rekomenduojamas
troleibuso eksploatacinis amţiaus resursas yra 10 metų, 2015 metais 282 vienetai arba 90,3 proc.
troleibusų jau turėtų būti nurašyti. Kadangi dienos išleidimo į maršrutus poreikis yra 226 troleibusai,
akivaizdu, kad esamo parko nepakaktų uţtikrinti veţimo poreikiui. Nors rekomenduojamas eksploatacinis
amţius ir pratęsiamas atliekant troleibusų kapitalinį remontą, senų priemonių techninė būklės ir
patikimumo rodikliai vis tiek yra ţemesni, o techniniai parametrai atsilieka nuo naujų troleibusų.
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Paveikslas Nr. 10 Troleibusų skaičius pagal markes

Paveikslas Nr. 11 9Tr markės troleibusas

Šiuo metu troleibusas 9 Tr reguliariais maršrutais nekursuoja. Jis naudojamas pramoginiais tikslais,
ekskursijoms ir kt.
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Paveikslas Nr. 12 14Tr markės troleibusas

Paveikslas Nr. 13 14TrM markės troleibusas

Didţiąją parko dalį sudaro 14Tr modelio troleibusai, kurių turima 261 arba 83,6 proc. nuo bendro parko
skaičiaus. Kitos didesnės grupės – 45 vnt 15 AC modelio Solaris firmos troleibusai ir Škoda 14 TrM,
kurių turima atitinkamai 14,4 proc. ir 7,4 proc..

Troleibusų įsigijimas Vilniaus mieste I etapas

29 puslapis

Investicinis projektas

Paveikslas Nr. 14 15Tr markės troleibusas

15 Tr markės troleibusų šiuo metu parke eksploatuojami 4 vnt. ir naudojami labiausiai apkrautuose
maršrutuose rytinio ir vakarinio piko metu, kai reikia vienu perveţti ţenkliai didesnį keleivių skaičių, nei
dienos metu.
Paveikslas Nr. 15 15 AC markės troleibusas

Visiškai naujos kartos nei ilgą laiką iki tol įsigijami Škoda markės troleibusai 2005-2007 metais buvo
įsigyti 15 m ilgio 45 vnt. Solaris firmos troleibusai 15AC, kurie visiškai atitiko išaugusius keleivių
lūkesčius geresnei teikiamos paslaugos kokybei – erdvesni, kokybiškesni, turintys pilną troleibuso
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kondicionavimo sistemą, o tai ypač keleiviams aktualus karštomis vasaros dienomis.
Paveikslas Nr. 16 PNTKM/Jelcz 120MT/E markės troleibusas

Paveikslas Nr. 17 Troleibusų pasiskirstymas pagal amţiaus grupes, proc.

Absoliuti dauguma parko transporto priemonių patenka į amţiaus grupes virš 10 ir 15 metų (atitinkamai
19,2 proc. ir 58,6 proc.), taigi 77,8 proc. yra technologiškai ir morališkai pasenusios ir ţenkliai
viršijančios rekomenduotiną eksploatacinio laiko resursą.
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Paveikslas Nr. 18 Troleibusų skaičius pagal metų grupes, vienetais

Troleibusai, kurie eksploatuojami virš 10 metų (rekomenduojamos gamyklinės eksploatacijos normos)
sudaro 78 proc. viso turimo parko (paveikslas Nr. 18), o 15 metų eksploatuojami troleibusai sudaro 59
proc. nuo viso turimo troleibusų parko. Tai ţenkliai viršija gamyklines rekomenduojamas eksploatacijos
laiko normas.
Taip pat būtina atsiţvelgti ne tik į turimų troleibusų amţių, bet ir jų atliktą ridą. Didţioji dalis troleibusų
parko priemonių jau nuriedėjo daugiau nei po milijoną kilometrų – 48 proc. Dar 30 proc. šią ribą pasieks
po kelių metų, taigi beveik 80 proc. parko bus su itin didele rida, kuri didţiąja dalimi lemia transporto
priemonės techninę būklę bei išaugusių remonto sąnaudų poreikį.
Paveikslas Nr. 19 Troleibusų skaičius pagal atliktos ridos kilometrus, vienetais
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4 Troleibusų įsigijimo Vilniaus mieste projektiniai sprendimai
4.1 Alternatyvų identifikavimas
Remiantis atliktos Vilniaus viešojo transporto sistemos tyrimų
jimo tendencijas ir ţinant kelei
studijos techninius projektinius sprendimus.
I alternatyva – NIEKO NEDAROME (Business as usal, angl.);
–
minimaliam parko atnaujinimui.
–
sigyjant naujas transporto priemones.
Lentelė Nr. 2.
Projektinių
sprendimų
alternatyvos

alternatyvos
Transporto priemonės
tipas

Veiksmas

Variantas

Nieko nedarome

standartinis ilgis (11,5 m
– 12,5 m)

Nieko nedaryti

Nieko nedaryti

Dalinai atnaujiname

standartinis (11,5 m –
12,5 m)

Atnaujinti parką
įsigyjant naujų
troleibusų

Atnaujinti parką
įsigyjant 13 naujų
troleibusų

Visapusiškai
atnaujiname

standartinis ilgis (11,5 m
– 12,5 m)

Atnaujinti parką
įsigyjant naujus
troleibusus

Atnaujinti parką
įsigyjant 183 naujus
troleibusus

4.2 Projekto alternatyvų vertinimas
4.2.1 Alternatyva „Nieko nedarome“
Alternatyvoje „Nieko nedarome“ vertinama perspektyva, kai nevykdomi investiciniai projektai,
neįsigyjami nauji troleibusai, t.y. tiesiog vykdoma veikla, kol yra techninių galimybių teikti keleivių
veţimo paslaugas. Pagrindinės pasekmės, kurios kyla esant minėtoms sąlygoms:
kadangi turimi troleibusai jau yra pakankamai seni, uţ vos keleto metų prasidės masiniai
nurašymai ir nebebus galimybių patenkinti keleivių veţimo poreikį, teks uţdaryti dalį maršrutų
arba maţinti reisų skaičių.
nevykdant kryptingo atnaujinimo, nepavyks pagerinti teikiamų keleivių perveţimo paslaugų
kokybės, o tai dar labiau sumaţins viešojo transporto paslaugos patrauklumą.
neatnaujinant troleibusų parko, maţės viešojo transporto konkurencingumas palyginti su kitomis
transporto rūšimis.
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prarandamas konkurencinis pranašumas turės tiesioginės įtakos keleivių srautų maţėjimui
viešajame transporte (troleibusuose) ir lems srautų augimą kitose transporto rūšyse, ypač kelių
transporte, kur jau ir taip yra eismo problemų dėl spūsčių, saugumo bei ekologinės būklės.
senų transporto priemonių prieţiūra ir eksploatacija reikalauja daug lėšų, kurias būtų galima
panaudoti kokybiniams perveţimo troleibusais tikslams.
Visos šios prieţastys lems keleivių veţimo troleibusais Vilniuje paslaugos ţlugimą, taip padidinant
atotrūkį nuo labiau išsivysčiusių šalių, nes ši transporto rūšis yra skatinama visoje Europos Sąjungoje
kaip draugiška aplinkai ir saugi.
Ekonominiu poţiūriu, nors iš nebus išlaidų investicijoms bei sąlyginai maţės eksploatacinės išlaidos,
maţėjant troleibusų parkui, tačiau nebus gaunamos pajamos iš keleivių veţimo veiklos bei investicijų
generuojama ekonominė nauda.
4.2.2 Alternatyva „Dalinai atnaujiname“
Projekto alternatyvos „Dalinai atnaujiname“ įgyvendinimas numato veiklų, susijusių su naujų troleibusų
pirkimu, siekiant garantuoti nenutrūkstamą keleivių veţimą, teikti aukštesnės kokybės keleivių perveţimo
paslaugas bei uţtikrinti eismo tvarkaraščio vykdymą.
Šioje alternatyvoje bus vertinamas troleibusų įsigijimas remiantis 2010 m. gruodţio 1 d. Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-705 “Dėl Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos
struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto
“Aplinka ir darnus vystymąsis” VP3-3.3-SM-01-V priemonės “Kompleksinė ekologiško viešojo
transporto plėtra” valstybės projektų sąrašo patvirtinimo”, kuriame numatyta įsigyti 13 naujų troleibusų.
Įgyvendinant šią alternatyvą įsigytos transporto priemonės padidintų kelionių troleibusais patrauklumą,
todėl galima tikėtis nuosaikaus 1,5 proc. per metus keleivių srauto augimo, pavaizduoto Paveiksle Nr. 19
Paveikslas Nr. 19 Keleivių srautų augimo prognozės įgyvendinant alternatyvą „Dalinai atnaujiname“

13 naujų troleibusų įsigijimas yra pradţia į neatidėliotiną troleibusų parko atnaujinimo programos
įgyvendinimą. Nors šis kiekis sudaro tik 4 proc. viso turimo troleibuso parko, miestiečiai tikrai atkreips
dėmesį į gerėjančią teikiamos keleivių perveţimo troleibusais paslaugos kokybę. 13 troleibusų galės
kursuoti labiausiai apkrautais maršrutais, pvz 19 maršrutas Pašilaičiai – Konstitucijos pr. – Antakalnis –
Saulėtekis, kuriuo kursuoja 25 troleibusai darbo dienomis ir 10 išeiginėmis, perveţa 9 mln. keleivių per
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metus. Jis perveţa 12 proc. visų troleibusų keleivių arba 2,4 karto daugiau keleivių, nei vidutiškai visuose
maršrutuose.
Paveikslas Nr. 20 19 troleibuso maršrutas

4.2.3 Alternatyva „Visapusiškai atnaujiname“
Projekto alternatyvos „Visapusiškai atnaujiname“ įgyvendinimas numato visapusišką troleibusų parko
atnaujinimą, siekiant garantuoti nenutrūkstamą keleivių veţimą ir uţtikrinti eismo tvarkaraščio vykdymą.
Taip pat šioje alternatyvoje atsiţvelgiama į planuojamą troleibusų tinklo plėtrą Pašilaičių-Santariškių
kryptimi.
Šiuo atveju bendrovė eksploatuos esamą troleibusų parką, vykdant transporto priemonių periodines
apţiūras ir remontus. Pasibaigus transporto priemonių resursui visi atitarnavę troleibusai bus palaipsniui
nurašomi iš eksploatacinio parko, o jiems pakeisti įsigijamas keleivių veţimo poreikiams patenkinti
reikalingas kiekis naujų troleibusų. Siekiant uţtikrinti keleivių bei savivaldybės pageidaujamos
miestiečiams teikiamos keleivių perveţimo troleibusais paslaugos kokybę bei aukštesnį saugumo lygį,
reikalinga atnaujinti visus senesnius nei 15 metų amţiaus troleibusus, t.y. reikėtų įsigyti 183 vnt
troleibusų.
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Paveikslas Nr. 21 Troleibusų skaičius pagal metų grupes

Mūsų nuomone, įgyvendinant šią alternatyvos dalį, įsigytos transporto priemonės padidintų kelionių
troleibusais patrauklumą, todėl galima tikėtis optimistinio 3 proc. per metus keleivių srauto augimo,
pavaizduoto Paveiksle Nr. 22

Paveikslas Nr. 22 Keleivių srautų augimo prognozės įgyvendinant alternatyvą „Visapusiškai atnaujiname“
naujų troleibusų pirkimo dalį
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5. Ekonominė analizė
Projekto kaštų ir naudos analizės tikslas - nustatyti identifikuotų, atliktų keleivinio susisiekimo
troleibusais Vilniaus mieste sistemos tyrimų rezultatų, išvadų ir rekomendacijų pagrindu parengtų
projekto alternatyvų finansinį ir ekonominį gyvybingumą.
Projekto (alternatyvos) finansinio ir ekonominio gyvybingumo klausimai susiję su projekto galimybe
generuoti finansines pajamas bei teikti socialinę ir ekonominę naudą, viršijančias projekto pradines
investicijas bei projekto eksploatavimo kaštus.

5.1 Ekonominių rodiklių aprašymas
Kaštų ir naudos analizė atlikta vadovaujantis Europos Komisijos Regioninės politikos Generalinio
direktorato paskelbtomis „Ekonominės analizės atlikimo metodikos gairės“ ir „Automobilių kelių
investicijų“ vadovais. Vadovuose neminimi elementai bus įvertinti Konsultanto nuoţiūra.
Ekonominė analizė įvertina projekto alternatyvų „Dalinai atnaujiname“ ir „Visapusiškai atnaujiname“
įgyvendinimo indelį šalies ekonominio gerovę. Vertinama visos šalies visuomenės gaunama nauda.
Projekto alternatyva „Nieko nedarome“ nesukuria jokios ekonominės naudos, nes nesiimant jokių
priemonių atnaujinti traukinių parkui, nebepavyks uţtikrinti saugios ir efektyvios keleivių veţimo
paslaugos.
Projekto alternatyvų „Dalinai atnaujiname“ ir „Visapusiškai atnaujiname“ įgyvendinimas, t.y. visuma
veiklų susijusių su naujų troleibusų pirkimu, siekiant garantuoti nenutrūkstamą keleivių veţimą ir
uţtikrinti eismo tvarkaraščio vykdymą, įgyvendinimas naudingai paveiks ekonominę-socialinę aplinką:
bus sumaţintas troleibusų keleivių kelionių laikas;
bus sumaţinti taršos išoriniai kaštai;
bus sumaţinti išoriniai avaringumo Vilniaus mieste kaštai;
Lentelė Nr. 3 Ekonominės naudos tiesioginiai ir netiesioginiai gavėjai
Eil.
Tiesioginis
naudos
Naudos tipas
Nr.
gavėjas
Keleivių kelionės laiko
1
Vilniaus gyventojai
vertės santaupos
Avaringumo kaštų
2
Vilniaus gyventojai
sumaţėjimas
Taršos išorinių kaštų
3
Vilniaus gyventojai
sumaţėjimas

Netiesioginis
naudos
gavėjas
Lietuvos Respublika, UAB
„Vilniaus troleibusai“
Lietuvos Respublika
Lietuvos Respublika
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Paveikslas Nr. 23 Ekonominės kaštų ir naudos principinė schema, įgyvendinant alternatyvas „Dalinai
atnaujiname“ ir „Visapusiškai atnaujiname“
Projekto naudos ir kaštų analizės modelis
Kaštų – Naudos analizės
Kaštų – Naudos analizės naudos
kaštų komponentai
komponentai
Keleivių laiko santaupos

Projekto investicijų
kaštai
Operaciniai kaštai

Taršos išoriniai kaštai

Avaringumo išorinių kaštų
sumaţėjimas

Bendras kaštų srautas
Srauto
diskontavimas
Diskontuotas kaštų srautas

Bendras kaštų srautas
Srauto
diskontavimas
Diskontuotas kaštų srautas

Bendras diskontuotas projekto kaštų ir naudos srautas

Projekto ekonominio vertinimo komponentai
Projekto grynoji dabartinė vertė (GDV)
Projekto vidinė grąžos norma (VGN)
Projekto naudos ir kaštų santykinis (N/K)
Naudos - kaštų analizės prielaidos. Atliekant projekto įgyvendinimo alternatyvų ekonominį vertinimą
pagal Paveiksle Nr. 23 pateiktą naudos-kaštų analizės modelį remiamasi ţemiau pateiktoms prielaidomis:

Lentelė Nr. 4 Pagrindiniai projekto ekonominio vertinimo analizės išeitiniai duomenys
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Socialinė diskonto norma 5,5 proc.
Projekto laiko horizontas

15 metų

Skaičiuojamosios kainos

Visi naudos ir kaštų komponentai skaičiuojami
ekonominėmis kainomis (neįvertinus 21 proc. PVM
mokesčio). Kainų, kaštų ir naudos prognozėse
naudojamos kainos atitinkančios 2009 metų kainų lygį,
t.y.
atliekant
naudos-kaštų
analizę prognozėse
neįvertinama infliacija.

Projekto atsiperkamumas

Pagrindinis projekto ekonominio įvertinimo kriterijus
piniginiais vienetais įvertintų, diskontuotų ir susumuotų
per visą projekto vertinimo laikotarpį naudos ir kaštų
santykis N/K. Projektas laikomas atsiperkančiu, jei jo
N/K yra didesnis uţ 1, t.y. projekto duodama nauda yra
didesnė uţ projekto kaštus.

Projekto vidinė grąţos
norma ir diskonto norma

Projekto vidinė grąţos norma VGN tokia diskonto norma,
kurią taikant, visa per projekto vertinimo laikotarpį
duodama projekto nauda prilygsta projekto kaštams, t.y.
grynoji dabartinė vertė GDV=0. Projektas laikomas
atsiperkančiu, jei jo VGN yra didesnė uţ taikomą
diskonto normą.

Projekto grynoji
dabartinė vertė

Projekto grynoji dabartinė vertė GDV yra per projekto
vertinimo laikotarpį visos diskontuotos naudos bei visų
diskontuotų kaštų skirtumas. Projektas laikomas
atsiperkančiu, jei jo GDV yra teigiama.

5.1.1 Keleivių kelionės laiko vertės santaupos
Maţesnės keleivių laiko sąnaudos turi tiesioginį poveikį ţmonių galimybėms kurti pridėtinę prekių ir
paslaugų vertę. Atsiţvelgiant į turimus duomenis apie gyventojų laiko vertę ir laiko santaupas, susijusias
su naujų transporto priemonių įsigijimu, daroma prielaida, kad projekto alternatyvos „Dalinai
atnaujiname“ ir „Visapusiškai atnaujiname“ įgyvendinimas taupys keleivių laiką, taip sukurdamas
ekonominę naudą. Šios naudos dydis apskaičiuojamas naudojant tokius išeitinius duomenis:
Keleivių laiko vertė
Vidutinis valandinis darbo uţmokestis, Lt/val

12,02

Kuriama pridėtinė prekių ir paslaugų vertė, Lt/val

57,7

Iš viso

69,72

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
Vertinamas statistinis vidutinis valandinis darbo uţmokestis išreikštas litais per valandą ir vieno ţmogaus
sukuriama pridėtinė prekių ir paslaugų vertė litais per valandą, t.y. kiek galėtų būti generuojama
ekonominės naudos per valandą atliekant darbą.
Keleivių laiko santaupos apskaičiuojamos per transporto priemonių bendros gedimų trukmės sumaţėjimo
prizmę – t.y. padidėjusį troleibusų patikimumą ir padidėjusį efektyvaus priemonės panaudojimo veţti

Troleibusų įsigijimas Vilniaus mieste I etapas

39 puslapis

Investicinis projektas

keleiviams laiką.
Darant prielaidą, kad naujų transporto priemonių smulkūs gedimai yra pašalinami planinių remontų metu,
todėl keleiviai nepraranda laiko dėl nepatikimos transporto priemonės neplanuotų gedimų kelionės metu.
Laiko santaupos bus skaičiuojamos iš bendros prastovų dėl gedimų trukmės atimant naujų priemonių
sudaromą troleibusų parko dalį.
ENk = [(t – p)

k

Lv]

ENk, Lt – ekonominė nauda atsirandanti dėl keleivių laiko santaupų;
p, proc. – naujų transporto priemonių dalis nuo bendro transporto priemonių parko skaičiaus;
k – keleivių skaičius vienai troleibuso darbo valandai;
Lv, Lt – keleivių laiko vertė;
t, val. – prastovos dėl gedimų.
Išsamūs skaičiavimai pateikiami Priede Nr. 1.
5.1.2 Avaringumo kaštų mažėjimas
Eismo sauga lieka viena aktualiausių transporto sektoriaus problemų. Nors avaringumas Vilniaus mieste
turi maţėjimo tendenciją, bendras avaringumo lygis išlieka aukštas (plačiau skyriuje 3.1.4). Ekonomiškai
vertinant kelių eismo įvykių nuostolius, atskirai įvertinami įskaitinių ir neįskaitinių kelių eismo įvykiu
nuostoliai. Įskaitinių kelių eismo įvykių nuostoliai studijoje skaičiuojami atskirai šiems atvejams:
kelių eismo įvykiams su mirtinomis pasekmėmis;
kelių eismo įvykiams su suţeistaisiais;
Eismo įvykio
sąnaudų įkainiai
(litais)

Eismo įvykis su ţuvusiais Eismo įvykis su suţeistai ţmonėmis
ţmonėmis
1.800.000,00

150.000,00

Avaringumo kaštų maţėjimui apskaičiuoti išvestas koeficientas atspindintis vidutinę eismo įvykių ţalą
litais 1000 keleivių kilometrų. Šio koeficiento dydis 39,38 Lt. Atsiţvelgiant į daromą keleivių srautų
augimo prielaidą, laikysime, kad šie keleiviai būtų potencialūs lengvųjų automobilių naudotojai. Kadangi
šios transporto rūšies avaringumas yra aukštesnis nei troleibusų, sumaţėja tikimybė patekti į eismo įvykį
ar patirti suţalojimų kelionės metu.
ENa, Lt – ekonominė nauda atsirandanti dėl avaringumo sumaţėjimo;
p, proc. – naujų transporto priemonių dalis nuo bendro transporto priemonių parko skaičiaus;
r – bendra troleibusų parko rida;
∆kkm = [r + r

p]

Ak – avaringumo kaštai tūkstančiui keleivių kilometrų;
∆kkm – troleibusų parko ridos dalis keleivių kilometrais dėl papildomų keleivių srautų numatomų pagal
augimo prognozę;
ENa = [∆kkm

Ak]
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Išsamūs skaičiavimai pateikiami Priede Nr. 1.
5.1.3 Taršos išorinių kaštų mažėjimas
Per artimiausius 5 metus, didţioji dalis virš 10 metų eksploatuojamų troleibusų nebegalės uţtikrinti
saugios ir kokybiškos keleivių perveţimo paslaugos. Ţenkliai išaugs tikimybė, kad padidės troleibusų
prastovų trukmė dėl techninės būklės, o tai neigiamai paveiks teikiamų paslaugų kokybę bei išaugs
keleivių prarastas laikas laukiant vietoj sugedusio troleibuso atvykstančio naujo. Paveiksle Nr. 24 pateikta
troleibusų skaičiaus kitimo dinamika neįsigyjant naujų transporto priemonių.

Paveikslas Nr. 24 Troleibusų skaičiaus kitimo dinamika neįsigyjant naujų troleibusų
Dalis troleibusų, nors ir būdami seni bei nuvaţiavę apie milijoną kilometrų miesto gatvėmis, galės būti
eksploatuojami dėl paties troleibusų parko atliekamų kapitalinio remonto, bet tai tik laikinas sprendimas,
leisiantis išvengti staigaus eksploatuojamų troleibusų skaičiaus sumaţėjimo bei keleivių rinkos dalies
praradimo. Kadangi, net maţėjant transporto priemonių skaičiui veţimo paslaugos poreikis išlieka,
trūkstamą troleibusų skaičių reikėtų keisti autobusais. Vykdant Paveiksle 24 parodytą troleibusų nurašymą
ir keičiant nurašytus troleibusus tokiu pačiu kiekiu autobusų, atsiranda papildoma tarša.

Paveikslas Nr. 25 Troleibusų ir autobusų skaičiaus kitimo dinamika neįsigyjant naujų troleibusų ir
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keičiant juos autobusais

Lentelė Nr. 5 Papildomų autobusų išmetamųjų dujų ţalos sveikatai ekonominė išraiška
Metai

Autobusų
sk.

Sunaudota kuro per
metus

Autobusų tarša per
metus

2011

0

0

- Lt

2015

94

3.797

1.981.930

2019

182

10.013

5.226.682

2023

267

15.876

8.287.272

2028

267

22.428

11.707.416

Iš viso

27.203.299 Lt

Kaip viešojo transporto rūšies alternatyva dėl ekologinių savybių, autobusai yra prastesnis pasirinkimas:
kadangi naudojami degalai, autobusai išskiria išmetamąsias dujas, kurių ţalą (oro taršos padidėjimas)
visuomenei galima įvertinti ekonomiškai. Tarša skaičiuojama priklausomai nuo papildomai (vietoj
troleibusų) į liniją išleistų autobusų skaičiaus, keleivių veţimo poreikiui patenkinti (Lentelė 5)
Kaip matyti iš lentelės Nr. 5, troleibusus pakeitus autobusais atsirandanti papildoma tarša per projekto
laiko horizontą (15 metų) padarys ţalos vilniečių sveikatai uţ daugiau nei 27 mln. litų. Ši ţala įvertinama
finansiškai pagal Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų ir kriterijų, taikomų
įsigyjant kelių transporto priemones aprašo priedą, kuriame nurodomi tokie išeitiniai duomenys: nustatant
aplinkosauginių priemonių ekonominę naudą turi būti skaičiuojami šių teršalų kiekiai: NO x, O3 , SO2,
CO2, PM2,5. Kadangi patys troleibusai yra varomi elektra ir todėl neišskiria jokių degimo produktų, taršos
sumaţėjimą įsigyjant naujų transporto priemonių galima vertinti lyginant su tuo, kiek teršalų išskirtų to
paties keleivių skaičiaus perveţimas alternatyviomis priemonėmis, šiuo atveju – autobusais. Nauda bus
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skaičiuojama kaip taršos nepadaryta ţala, įsigijus 13 troleibusų vietoj 13 autobusų.
Lentelė Nr. 6 Alternatyvos "Dalinai atnaujiname" kaštų formavimo prielaidos
CO2, Lt/kg

NOx, Lt/g

NMHC, Lt/g

0,12 Lt

0,015 Lt

0,003 Lt

CO2, Lt/t

NOx, Lt/t

NMHC, Lt/t

120,00 Lt
0,6

15.000,00 Lt
0,03

3.000,00 Lt
0,0032

Sąnaudos uţ kelių TP išmetamų teršalų
kiekį

Taršos norma iš sudeginto 1 t kuro, t

Kietosios
dalelės, Lt/g
0,30 Lt
Kietosios
dalelės, Lt/t
300.000,00 Lt
0,0018

Kiekvienas taršos elementas turi skirtingus įkainius, jo dalis išmetamosios dujose svyruoja priklausomai
nuo kuro, transporto priemonės rūšies, metų laiko ir kitų aplinkybių, todėl vertinsime vidutinius dydţius
litais vienai tonai sudeginto kuro.
Išsamūs skaičiavimai pateikiami Priede Nr. 1.
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6. Finansinė analizė
6.1 Finansinės analizės struktūra
Projekto vertinimo laikotarpis. Atsiţvelgiant į Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymą 1K-195
„Dėl bendrai finansuojamų iš Europos Sąjungos fondų lėšų projektų pajamų skaičiavimo ir prieţiūros
metodikos patvirtinimo“ projekto vertinimui parinktas 15 metų laikotarpis (kitaip vadinamas laiko
horizontu).
Diskonto norma. Vadovaujantis jau minėtu įsakymu 1K-195 finansinėje analizėje taikoma 5 proc. reali
diskonto norma. Taikant šią normą analizė turi būti atliekama palyginamosiomis (pastoviomis) kainomis, t. y.
nekoreguojant jų dėl infliacijos.

Investicijų poreikis. Šio projekto investicijų poreikis įvertintas pagal techniniame projekte nurodytas
sąmatas. Projektas generuoja pajamas iš keleivių veţimo.
Projekto pajamas sudaro:
Pajamos iš keleivių veţimo.
Projekto investicijų išlaidos: projekto investicijų išlaidos yra visos projekto tinkamos finansuoti ir
netinkamos finansuoti ES fondų lėšomis projekto išlaidos. Į projekto investicijų išlaidas neįtraukiamas
pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestis.
Projekto sąnaudas sudaro:
Naujų troleibusų pirkimas;
Naujų troleibusų operaciniai kaštai.
Finansinėje pajamų – išlaidų analizėje vertinamas finansavimas su ES fondų parama.
Pagrindiniai projekto finansiniai rodikliai – finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV), esant 5 proc.
diskonto normai ir finansinė vidinė grąţos norma (FVGN). Finansinė analizės skaičiavimai pateikti 7
lentelėje ir prieduose.
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6.2 Finansinės analizės rezultatai
Atlikta kaštų ir naudos analizė parodė, kad naudingiausia alternatyva yra „Dalinai atnaujiname“. Analizės
rezultatai pateikiami 7 lentelėje.
Lentelė Nr. 7 Kaštų ir naudos analizės rezultatai
"Nieko nedarome"
Dabartinė
kaštų vertė
(DKV), Lt
Dabartinė
naudos
vertė
(DNV), Lt
Grynoji
dabartinė
vertė
(GDV), Lt
DNV/DKV
Vidinė
grąžos
norma
(VGN), %

GDV

FGDV

450.925.438 Lt

450.925.438 Lt

"Dalinai atnaujiname"
GDV

FGDV

"Visiškai atnaujiname"
GDV

FGDV

42.056.513 Lt 42.056.513 Lt

593.113.087 Lt

593.113.087 Lt

- 517.802.032 Lt 261.649.602 Lt

48.013.584 Lt 21.374.060 Lt

621.125.878 Lt

269.856.297 Lt

- 984.931.269 Lt -183.500.686 Lt

7.431.373 Lt

-19.989.873 Lt

37.792.603 Lt

-315.131.519 Lt

- 1,15

0,58

1,14

0,51

1,05

0,45

-99,0%

-99,0%

5,8%

-29,3%

2,4%

-99,0%

Projekte buvo nagrinėjamos trys alternatyvos: „Nieko nedarome“, „Dalinai atnaujiname“ ir „Visapusiškai
atnaujiname“. Atlikus šių alternatyvų finansinį ir ekonominį vertinimą, matomą Lentelėje 7, nustatėme,
kad geriausia alternatyva pagal finansinius ir ekonominius rodiklių vertes yra „Dalinai atnaujiname“,
kurios tiek ekonominė GDV, tiek finansinė GDV vertės yra geriausios. Tai, kad finansinė GDV -29,3%
yra neigiama, reiškia, kad projektas nėra atsiperkantis finansiškai. Tai būdinga transporto investiciniams
projektams. Projektas yra gyvybingas ekonomiškai – ekonominė GDV yra 5,8%, t.y. teigiamas.
Kitos dvi nagrinėtos alternatyvos yra maţiau naudingos tiek ekonomiškai, tiek finansiškai.
6.3 Europos Sąjungos lėšų panaudojimas projektui finansuoti
2010 m. gruodţio 1 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-705 “Dėl Lietuvos
2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Sanglaudos skatinimo
veiksmų programos 3 prioriteto “Aplinka ir darnus vystymasis” VP3-3.3-SM-01-V priemonės
“Kompleksinė ekologiško viešojo transporto plėtra” valstybės projektų sąrašo patvirtinimo” buvo
patvirtintas projektų sąrašas Nr. VP3-3.3-SM-01-V-01. Šiame sąraše patvirtintas projektas – Troleibusų
įsigijimas Vilniaus mieste (I etapas), kuriame numatyta 17.303.000 Lt troleibusams įsigyti. Atsiţvelgiant į
tai, kad pridėtinės vertės mokestis laikomas netinkamomis finansuoti ES fondų lėšomis išlaidomis,
projektas apribojamas iki 14.300.000.00 Lt.
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Lentelė Nr. 8 Finansavimo šaltiniai
Finansavimo šaltinio pavadinimas
1. Skiriamos lėšos
1.1.ES lėšos
1.2.VB lėšos
2. Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos
2.1 Viešosios lėšos
2.1.1. Valstybės biudţeto lėšos
2.1.2. Savivaldybės biudţeto lėšos
2.1.3. Kiti valstybės lėšų šaltiniai ( pvz., Uţimtumo fondo, valstybės
įmonių lėšos ir kt.)
2.2. Privačios lėšos

Suma, Lt
12.155.000
12.155.000
0
2.145.000
2.145.000
0
2.145.000
0
0

2.2.1. Nuosavos lėšos
2.2.2. Kiti lėšų šaltiniai
3. Iš viso
3.1. Iš jų apskaičiuotos numatomos gauti grynosios pajamos

14.300.000
2.145.000

3.2. Iš jų Europos investicijų banko paskola

Šias lėšas numatoma panaudoti vadovaujantis tokiomis prielaidomis:
1 troleibusas neturi kainuoti daugiau kaip 1.100.000,00 Lt be PVM
13 troleibusų be PVM = 1.100.000.00 x 13 = 14.300.000.00 Lt
13 troleibusu su PVM = 1.331.000.00 x 13 = 17.303.000.00 Lt (PVM = 3.003.000.00 Lt)
Pinigų šaltiniai (17.303.000,00 Lt projekto vertė):
ES lėšos:
85 proc. = 12.155.000.00 Lt (nuo 14.300.000,00 Lt tinkamų išlaidų)
Savivaldybės ir/arba „Vilniaus troleibusų „lėšos (5.148.000,00 Lt):
15 proc. = 2.145.000.00 Lt (tinkamos išlaidos, nuo 14.300.000,00 Lt)
PVM = 3.003.000,00 (netinkamos išlaidos)
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Lentelė Nr. 9 Projekto finansinio gyvybingumo vertinimas
Projekto finansinio gyvybingumo vertinimas
Column1
Pajamos:
- ES dalis
- nuosavos lėšos:
- bilietai
- kompensacijos
- dotacijos
- savivaldybės lėšos

2012
19.776.817
12.155.000
5.476.817
1.675.357
1.285.700
370.760
2.145.000

2013
3.431.771

2014
3.534.724

2015
2016
2017
2018
2019
2020
3.640.766 3.749.989 3.862.489 3.978.364 4.097.714 4.220.646

2021
2022
2023
2024
2025
2026
4.347.265 4.477.683 4.612.014 4.750.374 4.892.885 5.039.672

3.431.771
1.725.618
1.324.271
381.883

3.534.724
1.777.386
1.363.999
393.339

3.640.766 3.749.989 3.862.489 3.978.364 4.097.714 4.220.646
1.830.708 1.885.629 1.942.198 2.000.464 2.060.478 2.122.292
1.404.919 1.447.067 1.490.479 1.535.193 1.581.249 1.628.686
405.139 417.294
429.812 442.707 455.988
469.668

4.347.265 4.477.683 4.612.014 4.750.374 4.892.885 5.039.672
2.185.961 2.251.539 2.319.086 2.388.658 2.460.318 2.534.127
1.677.547 1.727.873 1.779.709 1.833.101 1.888.094 1.944.737
483.758
498.270
513.219
528.615 544.474
560.808

Viso išlaidos:
- veiklos išlaidos
- investicijos

16.570.756
2.270.756
14.300.000

2.338.879
2.338.879

2.270.756
2.270.756

2.270.756 2.270.756 2.270.756 2.270.756 2.270.756 2.270.756
2.270.756 2.270.756 2.270.756 2.270.756 2.270.756 2.270.756

2.270.756 2.270.756 2.270.756 2.270.756 2.270.756 2.270.756
2.270.756 2.270.756 2.270.756 2.270.756 2.270.756 2.270.756

3.206.061
3.206.061

1.092.892
4.298.953

1.263.968
5.562.921

1.370.010 1.479.233 1.591.733 1.707.607 1.826.958 1.949.890 2.076.509 2.206.927 2.341.257 2.479.618 2.622.129 2.768.916
6.932.931 8.412.164 10.003.897 11.711.504 13.538.462 15.488.352 17.564.861 19.771.788 22.113.046 24.592.663 27.214.793 29.983.708

Grynasis pinigų srautas
Sukauptas pinigų srautas
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7. Projekto įgyvendinimo planas
Troleibusų pirkimai bus vykdomi nepriklausomai nuo kitų UAB „Vilniaus troleibusai“ (Perkančiosios
organizacijos) vykdomų viešųjų pirkimų.
Reikalingi pirkimai bus vykdomi tokia eilės tvarka, ir tokiu laiku, kad nauji keleiviniai troleibusai
uţtikrintų esamus ir siekiamus padidinti keleivių perveţimus.
Pirkimai yra išdėstomi laike, taip, kad būtų laiku papildomi troleibusų kiekiai uţtikrinantys
prognozuojamų keleivių srautų perveţimą.
Keleivinio susisiekimo viešuoju transportu gerinimui reikalingi pirkimai bus vykdomi vadovaujantis
Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu (LR VPĮ):
1. Visi numatyti viešieji pirkimai bus vykdomi atviro konkurso būdu arba kitu LR VPĮ numatytu
būdu.
2. Visų numatytų viešųjų pirkimų procedūrų trukmės bus ne maţesnės nei LR VPĮ numatyta.
Lentelė Nr. 10 Alternatyvos „Dalinai atnaujiname“ pirkimų planas
1 2 3 4 5 6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17

1. Pirkimo procedūros
2. Gamyba
3. Įvedimas į eksploataciją

Pirkimo pradţia - Perkančiosios organizacijos pirkimo skelbimo išsiuntimo į Viešųjų pirkimų tarnybą
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės data.
Pirkimo pabaiga - pirkimo sutarties sudarymo data.
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8. Naudingiausios projekto alternatyvos jautrumo analizė
Atliekant projekto ekonominį vertinimą buvo naudojamos prognozės ir prielaidos. Visada yra rizika, kad
prognozės gali būti netikslios, o prielaidos gali nepasitvirtinti. Tam, kad išsiaiškinti tam tikrų veiksnių
poveikį projektui, atliekama projekto jautrumo analizė. Projekto jautrumo analizė atlikta varijuojant
investicijų, gaunamų pajamų, operacinių kaštų, keleivių kelionės laiko santaupų, keleivių išorinių kaštų,
papildomų keleivių išorinių kaštų santaupų, avaringumo išorinių kaštų sumaţėjimo prognozėmis.
Studijoje atlikta jautrumo analizė visoms alternatyvoms – „Nieko nedarome“, „Dalinai atnaujiname“ ir
visapusiškai atnaujiname“. Jautrumo analizėje naudotos šios prielaidos:
Projekto diskonto norma visoms alternatyvoms – 5 proc., socialinė diskonto norma – 5,5 proc.;
Keleivių kelionės laiko vertės santaupų metinis augimas optimistinio scenarijaus atveju – 1 proc.,
o pesimistinio scenarijaus atveju – 1 proc. metinis maţėjimas.
Avaringumo kaštų metinis augimas optimistinio scenarijaus atveju – 1 proc., o pesimistinio
scenarijaus atveju – 1 proc. metinis maţėjimas.
Taršos išorinių kaštų santaupų metinis augimas optimistinio scenarijaus atveju – 1 proc., o
pesimistinio scenarijaus atveju – 1 proc. metinis maţėjimas.
Lentelė Nr. 11 Alternatyvos „Dalinai atnaujiname“ kaštų ir naudos analizė
Pokytis
Veiksnys

Pajamos
Operaciniai kaštai
Investicijos
Keleivių kelionės
laiko vertės
santaupos
Taršos išoriniai
kaštai
Avaringumo
išoriniai kaštai

Bazinė GDV

7.346.697

- 1 proc.
Skirtumas,
GDV, Lt
Lt
7.346.697
-220.459

+ 1 proc.
Proc.

GDV, Lt

Skirtumas, Lt

Proc.

-3,001%

7.346.697

220.459

3,001%

7.346.697

7.346.697

247.535

3,369%

7.346.697

-247.535

3,369%

7.346.697

7.346.697

173.030

2,355%

7.346.697

-173.030

2,355%

7.346.697

7.346.697

-149.039

-2,029%

7.346.697

149.039

2,029%

7.346.697

7.346.697

-39.857

-0,543%

7.346.697

39.857

0,543%

7.346.697

7.346.697

-84.676

-1,153%

7.346.697

84.676

1,153%

Jautrumo analizė parodė, kad identifikuota naudingiausia alternatyva nėra jautri (veiksnių pokytis 1
proc. neiššaukia 5 proc GDV bazinės vertės pokyčio) investicijų, gaunamų pajamų, operacinių kaštų,
keleivių kelionės laiko santaupų, taršos išorinių kaštų, avaringumo išorinių kaštų santaupų, sumaţėjimo
pokyčiams.
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9. Rizikos analizė
Projekto rizikos faktoriai

Rizikos valdymo priemonės / būdai

Darbų rizika
Vėlavimo atlikti
prekes rizika

darbus/pateikti Gamintojo atsakomybė turi būti numatyta sutartyse,
kuriose nurodomos pareigos ir uţ jų nesilaikymą
numatytos sankcijos.

Projekto investicijų padidėjimo

Investicijoms viršijus numatytąsias projekte skirtumą
įsipareigoja padengti paraiškos tiekėjas (Vilniaus
miesto savivaldybė) ir partneris (Vilniaus troleibusai).

Vėlavimo gauti leidimus

Sunkumų neturėtų kilti, nes visus reikalingus leidimus
išduoda paraiškos teikėjas.

Ţemės ar kito turto nuosavybės Kadangi Vilniaus miesto savivaldybė valdo 100%
teisės apribojimų
Vilniaus troleibusų parko akcijų, šios rizikos nėra.
Finansinė rizika
Projekto veiklos sąnaudų kitimo

Investicijoms viršijus numatytąsias projekte skirtumą
įsipareigoja padengti paraiškos tiekėjas (Vilniaus
miesto savivaldybė) ir partneris (Vilniaus troleibusai).

Projekto veiklos pajamų kitimo

Pajamoms neatitinkant numatytųjų projekte skirtumą
įsipareigoja padengti paraiškos tiekėjas (Vilniaus
miesto savivaldybė) ir partneris (Vilniaus troleibusai).

Kainų
nustatymo
pasikeitimo

principų Troleibusų bilietų kainas nustato pati Vilniaus miesto
savivaldybė ir tikimybė, kad jos ţenkliai keisis maţa.

Politinė rizika
Kita

Sudarytų sutarčių bus privaloma laikytis nepaisant
politinių pokyčių.

Projekto bendrieji tikslai atitinka Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto “Aplinka ir
darnus vystymąsis” priemonės “Kompleksinė ekologiško viešojo transporto plėtra” tikslus t.y.–
kompleksiškai modernizuoti viešojo transporto paslaugų sistemą, siekiant sumaţinti oro taršą, uţtikrinti
efektyvesnį miesto gyventojų susisiekimą, skatinti darbo jėgos mobilumą, maţinti transporto spūstis,
gerinti eismo saugą, uţtikrinti aukštą teikiamų viešųjų transporto paslaugų kokybę.
Projekto rizika yra valdoma, nes yra reglamentuojama sutartimis, o su projekto įgyvendinimo sėkme
tiesiogiai susijusi įstaiga Vilniaus miesto savivaldybė yra sukaupusi daug patirties projektų įgyvendinimo
srityje.
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Išvados

1. Projekto bendrieji tikslai atitinka Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto “Aplinka
ir darnus vystymąsis” priemonės “Kompleksinė ekologiško viešojo transporto plėtra” tikslus t.y.–
kompleksiškai modernizuoti viešojo transporto paslaugų sistemą, siekiant sumaţinti oro taršą,
uţtikrinti efektyvesnį miesto gyventojų susisiekimą, skatinti darbo jėgos mobilumą, maţinti
transporto spūstis, gerinti eismo saugą, uţtikrinti aukštą teikiamų viešųjų transporto paslaugų
kokybę.
2. Projektas bus įgyvendinamas Vilniaus mieste, uţ jo sėkmingą vykdymą atsakinga Vilniaus miesto
savivaldybė ir jai tiesiogiai pavaldi UAB „Vilniaus troleibusai“.
3. Keleivių veţimo troleibusais paslaugų tiekimas yra privaloma socialinė paslauga, uţ kurios
tiekimą atsakinga Vilniaus miesto savivaldybė. Uţtikrinti šios paslaugos vykdymui būtinas
pakankamas kiekis techniškai tvarkingų ir kiek įmanoma aplinkai draugiškesnių transporto
priemonių parkas. Šiuo metu turimas parkas yra pasenęs ir greitu laiko jo nebepakaks uţtikrinti
keleivių reikalavimus atitinkančiam paslaugos vykdymui.
4. Atlikta troleibusų parko analizė parode, kad UAB “Vilniaus troleibusai” iš viso turi 312
troleibusų, iš kurių: 45 troleibusų (14,4 proc.) amţius yra iki 5 metų, 84 troleibusų (27 proc.)
amţius nuo 5 iki 15 metų ir 183 troleibusų (59 proc.) amţius yra virš 15 metų. Tai parodo, kad
didţioji dalis troleibusų parko yra nusidėvėjusi ir ją reikia pakeisti naujais troleibusais, siekiant
uţtikrinti keleivių veţimo paslaugos vykdymą.
5. Troleibusų parko atnaujinimo galimybėms įvertinti sudarytos trys alternatyvos: Alternatyvoje
„Nieko nedarome“ nevykdoma investicinė veikla, tęsiamas paslaugų tiekimas kol tam yra
galimybė. Alternatyvoje „Dalinai atnaujiname“ siūloma įsigyti 13 troleibusų, kuriuos būtų galima
panaudoti judriausiuose maršrutuose gerinant paslaugų tiekimo kokybę. Alternatyva „Visapusiškai
atnaujiname“ apima viso troleibusų parko atnaujinimą ir joje siūloma įsigyti 183 troleibusus, kurie
palaipsniui pakeis senesnius nei 15 metų troleibusus.
6. Atliktos kiekvienos alternatyvos ekonominės, finansinės analizės parodė, kad naudingiausia yra
„Dalinai atnaujiname“ alternatyva. Projekto alternatyva „Nieko nedarome“ nesukuria jokios
ekonominės naudos, nes nesiimant jokių priemonių atnaujinti traukinių parkui, nebepavyks
uţtikrinti saugios ir efektyvios keleivių veţimo paslaugos. „Visapusiškai atnaujiname“
alternatyvos ekonominė ir finansinė naudos yra maţesnės nei alternatyvos „Dalinai atnaujiname“.
7. Geriausius finansinės ir ekonominės naudos rodiklius turi alternatyva „Dalinai atnaujiname“.
Atlikus skaičiavimus, gauta neigiama VGN -29,3 proc., rodanti, kad projektas finansiškai
nenaudingas ir teigiama VGN 5,8 proc., rodanti, kad projektas naudingas ekonomiškai. Finansinė
GDV taip pat neigiama -19.989.873 Lt, tačiau projektas naudingas ekonomiškai ir gaunama
teigiama GDV 7.431.373 Lt.
8. Jautrumo analizė parodė, kad identifikuota naudingiausia alternatyva „Dalinai atnaujiname“ nėra
jautri (veiksnių pokytis 1 proc. neiššaukia 5 proc GDV bazinės vertės pokyčio) investicijų,
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gaunamų pajamų, operacinių kaštų, keleivių kelionės laiko santaupų, taršos išorinių kaštų,
avaringumo išorinių kaštų santaupų, sumaţėjimo pokyčiams.
9. Projekto rizika yra valdoma, nes yra reglamentuojama sutartimis, o su projekto įgyvendinimo
sėkme tiesiogiai susijusi įstaiga Vilniaus miesto savivaldybė yra sukaupusi daug patirties projektų
įgyvendinimo srityje.
10. Projektas numatomas įgyvendinti per 17 mėnesių nuo pirkimo procedūrų pradţios.
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Priedas Nr. 1
Alternatyvos "Dalinai atnaujiname" GDV skaičiavimai
Metai
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

Investicijos

17.303.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.303.000

Diskontuotos
investicijos

17.303.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.303.000

Operaciniai
kaštai

2.270.756
2.270.756
2.270.756
2.270.756
2.270.756
2.270.756
2.270.756
2.270.756
2.270.756
2.270.756
2.270.756
2.270.756
2.270.756
2.270.756
2.270.756
34.061.343

Diskontuoti
operaciniai
kaštai
2.270.756
2.161.760
2.059.576
1.961.933
1.868.832
1.780.273
1.696.255
1.614.508
1.537.302
1.464.638
1.394.244
1.328.392
1.264.811
1.203.501
1.146.732
24.753.513

Iš viso kaštų

19.573.756
2.270.756
2.270.756
2.270.756
2.270.756
2.270.756
2.270.756
2.270.756
2.270.756
2.270.756
2.270.756
2.270.756
2.270.756
2.270.756
2.270.756
51.364.343

Iš viso kaštų
(diskontuoti)

19.573.756
2.161.760
2.059.576
1.961.933
1.868.832
1.780.273
1.696.255
1.614.508
1.537.302
1.464.638
1.394.244
1.328.392
1.264.811
1.203.501
1.146.732
42.056.513

Diskonto norma
Dabartinė kaštų vertė (DKV), Lt
Dabartinė naudos vertė (DNV), Lt
Grynoji dabartinė vertė (GDV), Lt
DNV/DKV
Diskontuota Vidinė grąžos norma (VGN), %

5%
42.056.513
47.931.386
7.346.697
1,14
5,7%

EK tinkamų deklaruoti projekto išlaidų suma
Diskontuotos grynosios pajamos (DNR)
Diskontuotos grynosios investicijos (DIC)
Diskontuotas trūkstamas finansavimas (DIC-DNR)
Trūkstamo finansavimo santykis (R)
Tinkamos finansuoti išlaidos (EC)
EK tinkamų deklaruoti projekto išlaidų suma (DA)

-3.379.454
17.303.000
20.682.454
1,195
14.300.000
17.092.937

Pajamos iš
keleivių

1.675.357
1.725.618
1.777.386
1.830.708
1.885.629
1.942.198
2.000.464
2.060.478
2.122.292
2.185.961
2.251.539
2.319.086
2.388.658
2.460.318
2.534.127
31.159.817

fix
47.931.386

Keleivių kelionės
laiko vertės
santaupos

Taršos išoriniai
kaštai

1.246.032
1.264.722
1.283.693
1.302.948
1.322.493
1.342.330
1.362.465
1.382.902
1.403.645
1.424.700
1.446.071
1.467.762
1.489.778
1.512.125
1.534.807
20.786.470

pokytis, Lt
0

333.225
338.223
343.296
348.446
353.673
358.978
364.362
369.828
375.375
381.006
386.721
392.522
398.410
404.386
410.451
5.558.901

Avaringumo
išoriniai kaštai

705.766
716.697
727.797
739.069
750.516
762.139
773.942
785.928
798.100
810.459
823.010
835.756
848.698
861.840
875.186
11.814.904

Iš viso naudos

3.960.379
4.045.260
4.132.173
4.221.171
4.312.309
4.405.644
4.501.233
4.599.135
4.699.412
4.802.126
4.907.341
5.015.124
5.125.544
5.238.669
5.354.572
69.320.092

Iš viso naudos
(diskontuota)

3.960.379
3.834.906
3.714.823
3.596.438
3.484.346
3.374.724
3.267.895
3.164.205
3.064.017
2.967.714
2.875.702
2.783.394
2.696.036
2.614.096
2.532.712
47.931.386

Nauda
(nuostolis)

-15.613.377
1.774.503
1.861.416
1.950.415
2.041.553
2.134.888
2.230.477
2.328.379
2.428.656
2.531.370
2.636.585
2.744.368
2.854.787
2.967.912
3.083.815
17.955.749

Nauda
(nuostolis)
(diskontuota)
-15.613.377
1.689.327
1.688.305
1.685.158
1.680.198
1.673.752
1.666.166
1.655.478
1.644.200
1.632.733
1.618.863
1.605.455
1.590.117
1.572.994
1.557.327
7.346.697

Diskonto
faktorius
5%
1,000
0,952
0,907
0,864
0,823
0,784
0,747
0,711
0,677
0,645
0,614
0,585
0,557
0,530
0,505

Diskonto
faktorius2
5,5%
1,000
0,948
0,899
0,852
0,808
0,766
0,726
0,688
0,652
0,618
0,586
0,555
0,526
0,499
0,473

diskontuotos
pajamos

1.675.357
1.635.885
1.597.870
1.559.763
1.523.588
1.487.723
1.452.337
1.417.609
1.383.734
1.350.924
1.319.402
1.287.093
1.256.434
1.227.699
1.198.642
21.374.060
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Priedas Nr. 2

Alternatyvos "Dalinai atnaujiname" FGDV skaičiavimas
Metai
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

Investicijos

17.303.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.303.000

Operaciniai
kaštai

2.270.756
2.270.756
2.270.756
2.270.756
2.270.756
2.270.756
2.270.756
2.270.756
2.270.756
2.270.756
2.270.756
2.270.756
2.270.756
2.270.756
2.270.756
34.061.343

Iš viso kaštų

19.573.756
2.270.756
2.270.756
2.270.756
2.270.756
2.270.756
2.270.756
2.270.756
2.270.756
2.270.756
2.270.756
2.270.756
2.270.756
2.270.756
2.270.756
51.364.343

Diskonto norma
Finansinė dabartinė kaštų vertė (DKV), Lt
Finansinė dabartinė naudos vertė (DNV), Lt
Finansinė grynoji dabartinė vertė (GDV), Lt
DNV/DKV
Diskontuota finansinė vidinė grąžos norma (VGN), %

Iš viso kaštų
(diskontuoti)

19.573.756
2.161.760
2.059.576
1.961.933
1.868.832
1.780.273
1.696.255
1.614.508
1.537.302
1.464.638
1.394.244
1.328.392
1.264.811
1.203.501
1.146.732
42.056.513
5%
42.056.513
21.374.060
-19.989.873
0,51
-29,3%

Pajamos iš
keleivių

1.675.357
1.725.618
1.777.386
1.830.708
1.885.629
1.942.198
2.000.464
2.060.478
2.122.292
2.185.961
2.251.539
2.319.086
2.388.658
2.460.318
2.534.127
31.159.817

Iš viso naudos

1.675.357
1.725.618
1.777.386
1.830.708
1.885.629
1.942.198
2.000.464
2.060.478
2.122.292
2.185.961
2.251.539
2.319.086
2.388.658
2.460.318
2.534.127
31.159.817

Iš viso naudos
Nauda (nuostolis)
(diskontuota)

1.675.357
1.635.885
1.597.870
1.559.763
1.523.588
1.487.723
1.452.337
1.417.609
1.383.734
1.350.924
1.319.402
1.287.093
1.256.434
1.227.699
1.198.642
21.374.060

-17.898.399
-545.139
-493.370
-440.049
-385.127
-328.558
-270.293
-210.279
-148.464
-84.796
-19.217
48.329
117.902
189.562
263.371
-20.204.526

Nauda (nuostolis)
(diskontuota)

-17.898.399
-516.791
-443.540
-374.921
-311.183
-251.676
-196.232
-144.672
-96.799
-52.404
-11.261
26.823
62.016
94.591
124.575
-19.989.873

Diskonto
faktorius
5%

Diskonto
faktorius2
5,5%

1,000
0,952
0,907
0,864
0,823
0,784
0,747
0,711
0,677
0,645
0,614
0,585
0,557
0,530
0,505

1,000
0,948
0,899
0,852
0,808
0,766
0,726
0,688
0,652
0,618
0,586
0,555
0,526
0,499
0,473
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Priedas Nr. 3

Alternatyvos "Dalinai atnaujiname" skaičiavimai
Metai

Investicijos

Pajamos iš keleivių

Operaciniai kaštai

Keleivių kelionės laiko
vertės santaupos

Taršos išoriniai kaštai

Avaringumo išoriniai
kaštai

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Iš viso

0
17.303.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.303.000

0
1.675.357
1.725.618
1.777.386
1.830.708
1.885.629
1.942.198
2.000.464
2.060.478
2.122.292
2.185.961
2.251.539
2.319.086
2.388.658
2.460.318
2.534.127
31.159.817

0
2.270.756
2.270.756
2.270.756
2.270.756
2.270.756
2.270.756
2.270.756
2.270.756
2.270.756
2.270.756
2.270.756
2.270.756
2.270.756
2.270.756
2.270.756
34.061.343

0
1.246.032
1.264.722
1.283.693
1.302.948
1.322.493
1.342.330
1.362.465
1.382.902
1.403.645
1.424.700
1.446.071
1.467.762
1.489.778
1.512.125
1.534.807
20.786.470

0
333.225
338.223
343.296
348.446
353.673
358.978
364.362
369.828
375.375
381.006
386.721
392.522
398.410
404.386
410.451
5.558.901

0
705.766
716.697
727.797
739.069
750.516
762.139
773.942
785.928
798.100
810.459
823.010
835.756
848.698
861.840
875.186
11.814.904
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Priedas Nr. 4
Alternatyvos "Nieko nedarome" GDV skaičiavimas
Metai
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

Investicijos

-

Lt

-

Lt

Operaciniai
kaštai

53.012.254
50.860.416
48.828.126
46.915.382
45.122.184
43.089.894
41.177.150
39.144.859
37.829.847
36.634.382
35.558.464
33.765.266
31.135.243
27.190.209
24.918.825
595.182.501

Iš viso kaštų

53.012.254
50.860.416
48.828.126
46.915.382
45.122.184
43.089.894
41.177.150
39.144.859
37.829.847
36.634.382
35.558.464
33.765.266
31.135.243
27.190.209
24.918.825
595.182.501

Diskonto norma
Dabartinė kaštų vertė (DKV), Lt
Dabartinė naudos vertė (DNV), Lt
Grynoji dabartinė vertė (GDV), Lt
DNV/DKV
Diskontuota vidinė grąžos norma (VGN), %

Iš viso kaštų
(diskontuoti)

53.012.254
48.419.116
44.287.110
40.534.890
37.135.558
33.782.477
30.759.331
27.831.995
25.610.807
23.629.177
21.832.897
19.752.681
17.342.330
14.410.811
12.584.007
450.925.438
5%
450.925.438
-517.802.032
-984.931.269
-1,15
-99%

Pajamos iš
keleivių

36.466.673
34.393.317
32.197.999
30.124.643
28.173.249
26.343.818
24.270.462
22.319.068
20.245.712
18.904.128
17.684.507
16.586.848
14.757.416
12.074.250
8.049.500
342.591.591

fix
-3.313.952.684

keleivių kelionės
laiko vertės
santaupos
-27.029.300
-25.683.586
-24.390.165
-23.152.389
-21.973.722
-20.547.973
-19.179.313
-17.658.592
-16.735.771
-15.890.885
-15.128.122
-13.661.473
-11.345.232
-7.676.941
-5.548.916
-265.602.380

pokytis, Lt
2.329.021.415

Taršos išoriniai
kaštai

-621.099
-993.759
-1.345.715
-1.676.968
-1.987.518
-2.339.474
-2.670.727
-3.022.684
-3.250.420
-3.457.453
-3.643.783
-3.954.333
-4.409.805
-5.093.015
-5.486.378
-43.953.131

Avaringumo
išoriniai kaštai

-53.264.069
-56.397.250
-53.264.069
-50.130.889
-46.997.708
-53.264.069
-50.130.889
-53.264.069
-34.464.986
-31.331.805
-28.198.625
-46.997.708
-68.929.972
-103.394.958
-59.530.430
-789.561.498

Iš viso naudos

-44.447.796
-48.681.278
-46.801.950
-44.835.602
-42.785.698
-49.807.699
-47.710.467
-51.626.277
-34.205.466
-31.776.015
-29.286.023
-48.026.666
-69.927.594
-104.090.664
-62.516.224
-756.525.418

Iš viso naudos
(diskontuota)

-44.447.796
-46.149.851
-42.074.953
-38.199.933
-34.570.844
-38.152.697
-34.637.799
-35.518.879
-22.301.964
-19.637.577
-17.161.609
-26.654.800
-36.781.914
-51.941.241
-29.570.174
-517.802.032

Nauda
(nuostolis)

-97.460.049
-99.541.694
-95.630.076
-91.750.984
-87.907.883
-92.897.592
-88.887.617
-90.771.136
-72.035.313
-68.410.397
-64.844.487
-81.791.932
-101.062.837
-131.280.872
-87.435.049
-1.351.707.919

Nauda (nuostolis)
(diskontuota)

-97.460.049
-94.763.693
-86.736.479
-79.272.850
-72.348.187
-72.831.712
-66.399.050
-64.538.278
-48.767.907
-44.124.706
-39.814.515
-47.848.280
-56.292.000
-69.578.862
-44.154.700
-984.931.269

Diskonto
faktorius

1,000
0,952
0,907
0,864
0,823
0,784
0,747
0,711
0,677
0,645
0,614
0,585
0,557
0,530
0,505

Diskonto
faktorius2

1,000
0,948
0,899
0,852
0,808
0,766
0,726
0,688
0,652
0,618
0,586
0,555
0,526
0,499
0,473
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Priedas Nr. 5

Alternatyvos "Nieko nedarome" FGDV skaičiavimas
Metai

Investicijos

Operaciniai kaštai

Iš viso kaštų
(diskontuoti)

Iš viso kaštų

Pajamos iš
keleivių

Iš viso naudos

Iš viso naudos
(diskontuota)

Nauda (nuostolis)

Nauda (nuostolis)
(diskontuota)

Diskonto
faktorius

Diskonto
faktorius2
5%

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

-

Lt

-

Lt

53.012.254
50.860.416
48.828.126
46.915.382
45.122.184
43.089.894
41.177.150
39.144.859
37.829.847
36.634.382
35.558.464
33.765.266
31.135.243
27.190.209
24.918.825
595.182.501

53.012.254
50.860.416
48.828.126
46.915.382
45.122.184
43.089.894
41.177.150
39.144.859
37.829.847
36.634.382
35.558.464
33.765.266
31.135.243
27.190.209
24.918.825
595.182.501

Diskonto norma
Finansinė dabartinė kaštų vertė (DKV), Lt
Finansinė dabartinė naudos vertė (DNV), Lt
Finansinė grynoji dabartinė vertė (GDV), Lt
DNV/DKV
Diskontuota vidinė grąžos norma (VGN), %

53.012.254
48.419.116
44.287.110
40.534.890
37.135.558
33.782.477
30.759.331
27.831.995
25.610.807
23.629.177
21.832.897
19.752.681
17.342.330
14.410.811
12.584.007
450.925.438

-

5%
450.925.438 Lt
261.649.602 Lt
183.500.686 Lt
0,58
-99%

36.466.673
34.393.317
32.197.999
30.124.643
28.173.249
26.343.818
24.270.462
22.319.068
20.245.712
18.904.128
17.684.507
16.586.848
14.757.416
12.074.250
8.049.500
342.591.591

36.466.673
34.393.317
32.197.999
30.124.643
28.173.249
26.343.818
24.270.462
22.319.068
20.245.712
18.904.128
17.684.507
16.586.848
14.757.416
12.074.250
8.049.500
342.591.591

36.466.673
32.604.865
28.946.001
25.666.196
22.763.986
20.179.364
17.620.355
15.355.519
13.200.204
11.682.751
10.363.121
9.205.701
7.762.401
6.025.051
3.807.413
261.649.602

-16.545.580
-16.467.099
-16.630.127
-16.790.738
-16.948.935
-16.746.076
-16.906.688
-16.825.791
-17.584.136
-17.730.254
-17.873.957
-17.178.418
-16.377.827
-15.115.959
-16.869.325
-252.590.909

-16.545.580
-15.676.678
-15.083.525
-14.507.198
-13.948.973
-13.128.924
-12.629.296
-11.963.138
-11.904.460
-11.436.014
-10.974.609
-10.049.375
-9.122.450
-8.011.458
-8.519.009
-183.500.686

1,000
0,952
0,907
0,864
0,823
0,784
0,747
0,711
0,677
0,645
0,614
0,585
0,557
0,530
0,505

5,5%
1,000
0,948
0,899
0,852
0,808
0,766
0,726
0,688
0,652
0,618
0,586
0,555
0,526
0,499
0,473
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Priedas Nr. 6

Alternatyvos "Nieko nedarome" skaičiavimai
Investicijos

Pajamos iš keleivių

Operaciniai kaštai

keleivių kelionės laiko
vertės santaupos

Taršos išoriniai kaštai

Avaringumo išoriniai kaštai

2012

0

36.466.673

53.012.254

-27.029.300

-621.099

-53.264.069

2013

0

34.393.317

50.860.416

-25.683.586

-993.759

-56.397.250

2014

0

32.197.999

48.828.126

-24.390.165

-1.345.715

-53.264.069

2015

0

30.124.643

46.915.382

-23.152.389

-1.676.968

-50.130.889

2016

0

28.173.249

45.122.184

-21.973.722

-1.987.518

-46.997.708

2017

0

26.343.818

43.089.894

-20.547.973

-2.339.474

-53.264.069

2018

0

24.270.462

41.177.150

-19.179.313

-2.670.727

-50.130.889

2019

0

22.319.068

39.144.859

-17.658.592

-3.022.684

-53.264.069

2020

0

20.245.712

37.829.847

-16.735.771

-3.250.420

-34.464.986

2021

0

18.904.128

36.634.382

-15.890.885

-3.457.453

-31.331.805

2022

0

17.684.507

35.558.464

-15.128.122

-3.643.783

-28.198.625

2023

0

16.586.848

33.765.266

-13.661.473

-3.954.333

-46.997.708

2024

0

14.757.416

31.135.243

-11.345.232

-4.409.805

-68.929.972

2025

0

12.074.250

27.190.209

-7.676.941

-5.093.015

-103.394.958

2026

0

8.049.500

24.918.825

-5.548.916

-5.486.378

-59.530.430

0

348.323.811

595.182.501

-265.602.380

-44.222.274

-789.561.498

Metai

2011

Iš viso
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Priedas Nr. 7
Alternatyvos "Visapusiškai atnaujiname" GDV skaičiavimas
Metai
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

Investicijos

243.573.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
243.573.000

Operaciniai kaštai

32.064.956
32.064.956
32.064.956
32.064.956
32.064.956
32.064.956
32.064.956
32.064.956
32.064.956
32.064.956
32.064.956
32.064.956
32.064.956
32.064.956
32.064.956
480.974.343

Iš viso kaštų

275.637.956
32.064.956
32.064.956
32.064.956
32.064.956
32.064.956
32.064.956
32.064.956
32.064.956
32.064.956
32.064.956
32.064.956
32.064.956
32.064.956
32.064.956
724.547.343

Diskonto norma
Dabartinė kaštų vertė (DKV), Lt
Dabartinė naudos vertė (DNV), Lt
Grynoji dabartinė vertė (GDV), Lt
DNV/DKV
Diskontuota Vidinė grąžos norma (VGN), %

Iš viso kaštų
(diskontuoti)

275.637.956
30.525.838
29.082.915
27.704.122
26.389.459
25.138.926
23.952.522
22.798.184
21.707.975
20.681.897
19.687.883
18.757.999
17.860.181
16.994.427
16.192.803
593.113.087

Pajamos iš
keleivių

keleivių kelionės
laiko vertės
santaupos

Taršos išoriniai
kaštai

23.240.414
23.589.021
23.942.856
24.301.999
24.666.529
25.036.527
25.412.075
25.793.256
26.180.155
26.572.857
26.971.450
27.376.021
27.786.662
28.203.462
28.626.514
387.699.795

17.540.291
17.540.291
17.540.291
17.540.291
17.540.291
17.540.291
17.540.291
17.540.291
17.540.291
17.540.291
17.540.291
17.540.291
17.540.291
17.540.291
17.540.291
263.104.360

4.690.779
4.690.779
4.690.779
4.690.779
4.690.779
4.690.779
4.690.779
4.690.779
4.690.779
4.690.779
4.690.779
4.690.779
4.690.779
4.690.779
4.690.779
70.361.685

5%
593.113.087
621.125.878
37.792.603
1
2,4%

fix
-3.035.928.482

pokytis, %
-101,245%

Avaringumo
išoriniai kaštai

9.935.011
10.088.888
10.245.145
10.403.820
10.564.950
10.728.573
10.894.728
11.063.453
11.234.789
11.408.776
11.585.454
11.764.866
11.947.053
12.132.059
12.319.928
166.317.493

Iš viso naudos

55.406.495
55.908.978
56.419.070
56.936.888
57.462.548
57.996.169
58.537.872
59.087.779
59.646.013
60.212.702
60.787.974
61.371.957
61.964.785
62.566.591
63.177.511
887.483.333

Iš viso naudos
(diskontuota)

55.406.495
53.001.711
50.720.744
48.510.229
46.429.739
44.425.066
42.498.495
40.652.392
38.889.201
37.211.450
35.621.753
34.061.436
32.593.477
31.220.729
29.882.963
621.125.878

Nauda
(nuostolis)

-220.231.461
23.844.022
24.354.114
24.871.932
25.397.592
25.931.213
26.472.916
27.022.822
27.581.057
28.147.746
28.723.017
29.307.001
29.899.829
30.501.635
31.112.555
162.935.990

Nauda (nuostolis)
(diskontuota)

-220.231.461
22.604.132
21.894.349
21.190.886
20.521.254
19.863.309
19.219.337
18.591.702
17.982.849
17.395.307
16.831.688
16.265.386
15.727.310
15.220.316
14.716.238
37.792.603

Diskonto
faktorius

Diskonto
faktorius2

5%
1,000
0,952
0,907
0,864
0,823
0,784
0,747
0,711
0,677
0,645
0,614
0,585
0,557
0,530
0,505

5,5%
1,000
0,948
0,899
0,852
0,808
0,766
0,726
0,688
0,652
0,618
0,586
0,555
0,526
0,499
0,473

Diskontuotos
pajamos

23.240.414
22.362.392
21.524.627
20.705.303
19.930.555
19.177.979
18.449.166
17.745.760
17.069.461
16.422.026
15.805.270
15.193.692
14.615.784
14.073.527
13.540.341
269.856.297
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Priedas Nr. 8

Alternatyva "Visapusiškai atnaujiname" FGDV skaičiavimas
Metai
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

Investicijos

243.573.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
243.573.000

Operaciniai
kaštai
32.064.956
32.064.956
32.064.956
32.064.956
32.064.956
32.064.956
32.064.956
32.064.956
32.064.956
32.064.956
32.064.956
32.064.956
32.064.956
32.064.956
32.064.956
480.974.343

Iš viso kaštų

275.637.956
32.064.956
32.064.956
32.064.956
32.064.956
32.064.956
32.064.956
32.064.956
32.064.956
32.064.956
32.064.956
32.064.956
32.064.956
32.064.956
32.064.956
724.547.343

Diskonto norma
Finansinė dabartinė kaštų vertė (DKV), Lt
Finansinė dabartinė naudos vertė (DNV), Lt
Finansinė grynoji dabartinė vertė (GDV), Lt
DNV/DKV
Diskontuota finansinė vidinė grąžos norma (VGN), %

Iš viso kaštų
(diskontuoti)
275.637.956
30.525.838
29.082.915
27.704.122
26.389.459
25.138.926
23.952.522
22.798.184
21.707.975
20.681.897
19.687.883
18.757.999
17.860.181
16.994.427
16.192.803
593.113.087
5%
593.113.087,43 Lt
269.856.297,22 Lt
315.131.518,93 Lt
0,45
-99%

Pajamos iš
keleivių
23.240.414
23.589.021
23.942.856
24.301.999
24.666.529
25.036.527
25.412.075
25.793.256
26.180.155
26.572.857
26.971.450
27.376.021
27.786.662
28.203.462
28.626.514
387.699.795

Iš viso naudos

23.240.414
23.589.021
23.942.856
24.301.999
24.666.529
25.036.527
25.412.075
25.793.256
26.180.155
26.572.857
26.971.450
27.376.021
27.786.662
28.203.462
28.626.514
387.699.795

Iš viso naudos
(diskontuota)
23.240.414
22.362.392
21.524.627
20.705.303
19.930.555
19.177.979
18.449.166
17.745.760
17.069.461
16.422.026
15.805.270
15.193.692
14.615.784
14.073.527
13.540.341
269.856.297

Nauda (nuostolis)

-252.397.542
-8.475.936
-8.122.100
-7.762.957
-7.398.427
-7.028.430
-6.652.882
-6.271.700
-5.884.802
-5.492.099
-5.093.506
-4.688.935
-4.278.294
-3.861.494
-3.438.443
-336.847.548

Nauda (nuostolis)
(diskontuota)
-252.397.542
-8.069.091
-7.366.745
-6.707.195
-6.088.906
-5.510.289
-4.969.703
-4.459.179
-3.984.011
-3.542.404
-3.127.413
-2.743.027
-2.383.010
-2.046.592
-1.736.413
-315.131.519

Diskonto
faktorius

Diskonto
faktorius2

5%
1,000
0,952
0,907
0,864
0,823
0,784
0,747
0,711
0,677
0,645
0,614
0,585
0,557
0,530
0,505

5,5%
1,000
0,948
0,899
0,852
0,808
0,766
0,726
0,688
0,652
0,618
0,586
0,555
0,526
0,499
0,473
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Priedas Nr. 9

Alternatyvos "Visiškai atnaujiname" skaičiavimai
Metai

Investicijos

Operaciniai kaštai

Pajamos iš keleivių

Keleivių laiko santaupos

Taršos išoriniai kaštai

Avaringumo išoriniai
kaštai

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Iš viso

243.573.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
243.573.000

32.064.956
32.064.956
32.064.956
32.064.956
32.064.956
32.064.956
32.064.956
32.064.956
32.064.956
32.064.956
32.064.956
32.064.956
32.064.956
32.064.956
32.064.956
480.974.343

23.240.414
23.589.021
23.942.856
24.301.999
24.666.529
25.036.527
25.412.075
25.793.256
26.180.155
26.572.857
26.971.450
27.376.021
27.786.662
28.203.462
28.626.514
387.699.795

17.540.291
17.540.291
17.540.291
17.540.291
17.540.291
17.540.291
17.540.291
17.540.291
17.540.291
17.540.291
17.540.291
17.540.291
17.540.291
17.540.291
17.540.291
263.104.360

4.690.779
4.690.779
4.690.779
4.690.779
4.690.779
4.690.779
4.690.779
4.690.779
4.690.779
4.690.779
4.690.779
4.690.779
4.690.779
4.690.779
4.690.779
70.361.685

9.935.011
10.088.888
10.245.145
10.403.820
10.564.950
10.728.573
10.894.728
11.063.453
11.234.789
11.408.776
11.585.454
11.764.866
11.947.053
12.132.059
12.319.928
166.317.493
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Priedas Nr. 10

Alternatyvų ekonominės, finansinės analizės suvestinė
"Nieko nedarome"
Dabartinė kaštų vertė (DKV), Lt
Dabartinė naudos vertė (DNV), Lt
Grynoji dabartinė vertė (GDV), Lt
DNV/DKV
Vidinė grąžos norma (VGN), %

-

GDV
450.925.438 Lt
517.802.032 Lt
984.931.269 Lt 1,15
-99,0%

FGDV
450.925.438 Lt
261.649.602 Lt
183.500.686 Lt
0,58
-99,0%

"Dalinai atnaujiname"
GDV
42.056.513 Lt
48.013.584 Lt
7.431.373 Lt 1,14
5,8%

FGDV
42.056.513 Lt
21.374.060 Lt
19.989.873 Lt
0,51
-29,3%

"Visiškai atnaujiname"
GDV
593.113.087 Lt
621.125.878 Lt
37.792.603 Lt 1,05
2,4%

FGDV
593.113.087 Lt
269.856.297 Lt
315.131.519 Lt
0,45
-99,0%
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Priedas Nr. 11

Alternatyvos "Dalinai atnaujiname" jautrumo analizė
Pokytis
Veiksnys

Bazinė GDV

-1%
GDV, Lt

Skirtumas, Lt

+1%
Proc.

GDV, Lt

Skirtumas, Lt

Proc.

Pajamos

7.346.697

7.346.697

-220.459

-3,001%

7.346.697

220.459

3,001%

Operaciniai kaštai

7.346.697

7.346.697

247.535

3,369%

7.346.697

-247.535

-3,369%

Investicijos

7.346.697

7.346.697

173.030

2,355%

7.346.697

-173.030

-2,355%

keleivių kelionės laiko vertės santaupos

7.346.697

7.346.697

-149.039

-2,029%

7.346.697

149.039

2,029%

Taršos išoriniai kaštai

7.346.697

7.346.697

-39.857

-0,543%

7.346.697

39.857

0,543%

Avaringumo išoriniai kaštai

7.346.697

7.346.697

-84.676

-1,153%

7.346.697

84.676

1,153%

