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1. INSTITUCINIAI KLAUSIMAI

Užduotys
2.2.2.3. apžvelgti Vilniaus miesto savivaldybės institucinius gebėjimus įgyvendinant ir prižiūrint 

Projektą ir pateikti atsakymus į šiuos klausimus:
2.2.2.3.1. ar būtina įsteigti atskirą padalinį Savivaldybėje, kuris atliktų darbus, susijusius su 

VPP projektais?
2.2.2.3.2.  kuris  iš  savivaldybės  departamentų  bus  atsakingas  už  Savivaldybės  finansinių  

įsipareigojimų metinių biudžetų sudarymą per visą koncesijos laikotarpį?
2.2.2.3.3.  kas  bus  atsakingas  už  ryšių  Tramvajaus  projekto  klausimais  su  centrine  valdžia,  

ypatingai su Finansų ir Susisiekimo ministerijomis, palaikymą?
2.2.2.3.4. kokios periodinės apmokymo programos Savivaldybės tarnautojams būtų privalomos,  

siekiant  užtikrinti,  kad  Savivaldybė  pastoviai  išlaikytų  administracinius  gebėjimus  vykdant  
Tramvajaus projekto valdymą ir priežiūrą?

1.1 ATSKIRAS VPP PADALINYS SAVIVALDYBĖJE? 

Turint  atskirą  VPP  padalinį  (toliau  –  Padalinys)  Savivaldybėje  (arba  bet  kurioje  kitoje  viešoje 
institucijoje,  vykdančioje  viešuosius  pirkimus  dėl  VPP  projektų),  būtų  koncentruojamos  žinios  ir 
patirtis VPP projektų kūrimo, specifikacijos ir kontrolės srityje ir sumažintų galimybes išsklaidyti šias 
žinias tarp kelių departamentų. Vertiname šį klausimą dviem aspektais: pirma, kurias funkcijas šis 
Padalinys  faktiškai vykdytų,  ir ar jos kuriuo nors požiūriu yra unikalios; antra, kokia yra  geriausia 
tarptautinė praktika.

VPP padalinys galėtų vykdyti keletą arba visas šias funkcijas:
• Standartų nustatymo  funkcija,  kurią vykdydamas  Padalinys  nustato vertinimo metodus,  rizikos 

paskirstymą  ir  vertinimą,  reikiamas  grąžos  normas  ir  VPP  sutarčių  struktūras,  numatant 
standartinius dokumentus;

• Geriausios praktikos/pagalbinė funkcija, kurią vykdydamas Padalinys pateikia sukauptų žinių ir 
precedentų biblioteką ir organizuoja mokymus, seminarus ir kitas motininės organizacijos (šiuo 
atveju Savivaldybės) kolektyvinės patirties VPP projektų srityje skleidimo priemones;

• Finansų  monitoringo  funkcija  –  Padalinys  kontroliuoja  kiekvieno  VPP  projekto  pagrindinius 
finansinius rodiklius ir VPP rangovų pajėgumą valdyti riziką ir nustato perėmimo (Savivaldybės 
žinion) arba įsitraukimo (finansuojančių šalių) procesus, jeigu pasirodys, kad VPP projektas yra 
finansiškai nestabilus;

• Paslaugų teikimo kontrolės funkcija – Padalinys kontroliuoja teikiamų paslaugų kokybę ir kiekį.

Kalbant  apie  šias  funkcijas  iš  eilės,  įrodinėsime,  kad  kadangi  būtų  naudinga  naudoti  bendrus 
standartus visoje Lietuvoje, tikriausiai nelabai pagrįsta būtų taikyti šiuos standartus tik Vilniui.  Bet 
kuriuo  atveju  VPP projektų  turinio  ir  formos  įvairovė  yra  tokia  didelė,  kad  būtų  taikomi  bendro 
pobūdžio  ir  aukšto  lygio  standartai.   Finansų  ministerijoje  greičiausiai  būtų  reikalingas  tik  toks 
dabartinis  VPP  padalinys,  kuris  nustatytų  aukšto  lygio  standartus,  ir  yra  sunku  įvertinti,  kaip 
konkrečiai skirtųsi Vilniaus savivaldybės požiūris.

Geriausios praktikos skleidimo klausimas yra skirtingas.  Pasauliniu mastu yra įgyvendinta mažiau nei 
1000  VPP  projektų,  ir  dar  1000-2000  projektų  yra  rengiama.  Vargu,  ar  Vilniaus  savivaldybė 
įgyvendins  daugiau nei  pusę ar  panašiai  galbūt  per daugelį  metų.  To negalėtų užtikrinti  specialus 
padalinys su visomis savo susijusiomis sąnaudomis, nors akivaizdžiai yra pageidautina, jog išliktų tam 
tikras  savivaldybės  darbuotojų  atitinkamų  klausimų  sprendimo  tęstinumas,  galbūt  dirbančių 
Savivaldybės ekonomikos departamente.
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Akivaizdu, kad finansų monitoringas yra ypatingos svarbos; yra du vertinimo kriterijai: pirma, atskirų 
VPP  projektų  stabilumas,  o  antra,  VPP  rangovų  stabilumas.   (Į  pastarąjį  kriterijų  dažnai  yra 
neatsižvelgiama: remiantis patirtimi su Londono metro VPP projektais, iš esmės yra svarbu iš anksto 
pasirengti,  jeigu  VPP  rangovas  nevykdytų  įsipareigojimų  arba  taptų  finansiškai  nepajėgiu  -  to 
priežastys  gali  būti  visiškai  nesusiję  su  VPP  projektais,  bet  jeigu  rangovas  dalyvauja  keliuose 
skirtinguose  VPP  projektuose,  arba  yra  pagrindinis  tiekėjas  labai  dideliame  projekte,  pavyzdžiui 
tramvajų projekte, dėl tokio rangovo įsipareigojimų nevykdymo gali prasidėti masinis finansuojančių 
šalių įstojimo į projektą procesas, ir gali būti grąžinami į viešąjį sektorių esminiai įsipareigojimai). 
Tai reiškia, kad Savivaldybė turi pateikti aiškią administratoriaus nuomonę dėl šios kontrolės, nors 
vėlgi  numatomo darbo apimtis  yra  tokia,  kad vargu,  ar  būtų tinkama jį  priskirti  visam padaliniui; 
pakaktų šią funkciją suskirstyti į susijusius darbus, galbūt Ekonomikos departamento ribose. Kai dėl 
atskirų  rangovų  įsipareigojimų  vykdymo  ir  stabilumo  vertinimo,  tokia  praktika  galėtų  būtų 
formuojama  greičiau  nacionaliniu,  negu  municipaliniu  lygiu,  kadangi  atskiras  rangovas  galėtų 
dalyvauti VPP projektuose keliose savivaldybėse.

Teikiamų  paslaugų  monitoringui  atlikti  reikalingi  kitokie  įgūdžiai,  negu  finansų  monitoringui. 
Konkrečiai  reikalingos  išsamios  ir  profesinės  žinios  apie  verslą  ir  konkretaus  sektoriaus,  kuriame 
vykdomas  VPP  projektas,  funkcionavimą.   Taigi  ligoninės  VPP  projektui  yra  reikalingi  kitokie 
įgūdžiai ir patirtis, vertinant paslaugų pagal šį projektą teikimą, lyginant su, pavyzdžiui, tramvajaus 
VPP projektu arba gynybos VPP projektu. Beveik universali tarptautinė patirtis yra ta, kad paslaugų 
teikimo  pagal  VPP  projektą  aspektai  yra  geriausiai  kontroliuojami  atitinkamo  viešojo  sektoriaus 
departamento, kuris yra atsakingas už analogiškų paslaugų monitoringą tame pačiame sektoriuje (arba 
pats  teikia  paslaugas).  Tokiu  būdu  JK  tramvajaus  VPP  projektus  prižiūri  tie  municipaliniai 
departamentai, kurie taip pat prižiūri kitas keleiviams skirtas paslaugas, kurias teikia ta institucija. Tai 
yra  ypatingai naudinga, kai sprendžiami  VPP projekto pratęsimo ir patikslinimo klausimai.  Grynai 
finansų departamentas to negalėtų atlikti.

Kita priežastis priskirti paslaugų teikimo monitoringą atitinkamą funkciją vykdančiam savivaldybės 
departamentui  yra  ta,  kad manome,  jog paprasčiausias Pagrindinių veiklos rodiklių monitoringas – 
kaip dažnai rekomenduoja konsultantai – nėra tinkama problemų numatymo ir išvengimo priemonė. 
Remiantis mūsų darbo grupės narių patirtimi, įgyta jų ankstesniuose darbuose kontroliuojant valstybės 
įmones JK vyriausybės vardu, dabartinis veiklos vykdymo  būdas turės ilgalaikes pasekmes,  kurios 
neatsispindės Pagrindiniuose veiklos rodikliuose daug mėnesių ar netgi metų, ir po kiek laiko bus per 
vėlu ištaisyti šias klaidas.  Tipinės skubiai atliekamų veiksmų, turinčių ilgalaikes pasekmes, sritys yra 
investicijos, mokėjimai,  tiekimo tinklo valdymas ir techninės priežiūros programos,  visos galinčios 
sukurti  ilgalaikius  įsipareigojimus,  kurie  pastebimi  tik  vėliau.  Problema  ypatingai  paaštrėja  kai, 
pavyzdžiui,  kaip  VPP  projektu  atveju,  turtas  turi  būti  perduodamas  pasibaigus  ilgam  koncesijos 
laikotarpiui.  Šios ataskaitos dalyje išvardijome pagrindines sritis, kuriose gali iškilti tokios problemos, 
ir kurios atsispindės bet kurios koncesijos sąlygose, bet, remiantis ilgalaikiu monitoriniu ir valstybės 
įmonių reguliavimo kituose projektuose, manome, kad yra svarbu, jog kontroliuotojai Savivaldybėje 
sukauptų artimai su visais VPP veiklos aspektais susijusią patirtį, kad jie galėtų laiku nustatyti galimas 
problemas ir užbėgti joms už akių anksčiau, nei jos atsispindės statistikos duomenyse. Tai yra susiję su 
asmens patirtimi ir asmeniniu pareigingumu tiek, kiek ir su formaliu mokymu, bet monitoringo grupei 
yra būtina turėti tiesioginę analogiškų funkcijų vykdymo patirtį kituose projektuose, siekiant užtikrinti 
visapusišką  patirties  ir  žinių perdavimą.   Tai  yra  antra,  ir  greičiausiai  svarbesnė  priežastis,  kodėl 
tramvajaus VPP projektai yra kontroliuojami transporto, o ne finansų departamentų.  

Vilniaus  atveju  yra  problema:  transporto  funkcijos  yra  plačiai  išskaidytos  tarp  savivaldybės 
departamentų, ir jos nėra susietos tarpusavyje.  Tokia situacija labai skiriasi nuo situacijos daugelyje 
panašaus dydžio vakarų Europos miestų.  Pavyzdžiui, Vilniuje planavimo funkcija yra padalinta tarp 
SP  ir  SĮ  „Vilniaus  planas“;  SP  įmonė  prižiūri  tam  tikras  viešojo  transporto  rūšis  (bet  ne 
mikroautobusus), parkavimo sistemą ir tam tikrus magistralių aspektus (tokius, kaip neseniai prisiimta 
atsakomybė  dėl eismo valdymo sistemų);  ji planuoja autobusų ir troleibusų tinklą, bet neatsako už 
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bendrą transporto planavimą. SĮ „Vilniaus planas“ atsako už fizinę sąsają tarp transporto ir užstatytos 
teritorijos, bet neturi tokių transporto planavimo galimybių, kurios yra Vakarų Europos miestuose. SP 
vykdo  funkcijas,  susijusias  su  vietine  transporto  organizacija:  sudaro  grafikus  pagal  sutartis  su 
vežėjais, organizuoja bilietų platinimo sistemą, paskirsto pajamas vežėjams ir t.t. Tačiau SĮ „Vilniaus 
planas“ vykdo teritorinio planavimo funkciją (ne tik susijusią su pervežimo klausimais), ji sudarinėja 
pagrindinius, specialiuosius ir detaliuosius planus (įskaitant tramvajų specialųjį planą) ir svarsto eismo 
organizavimo  klausimus  bendrajame,  specialiajame  ir  detaliajame  planuose.  Savivaldybėje  yra 
transporto  padalinys,  bet  jo  veikla  yra  pirmiausiai  susijusi  su  mikroautobusų  licencijavimu  ir  yra 
maždaug trečiame lygyje Energetikos ir ūkio departamente. Energetikos ir ūkio departamento Miesto 
ūkio  skyriaus  Viešojo  transporto  poskyris  vykdo  administravimo  ir  priežiūros  funkcijas  (pagal 
teikiamas paslaugas), taip pat funkcijas, susijusias su vežimo vietiniais maršrutais organizavimu: jis 
tvirtina SP parengtą eismo grafiką ir t.t.  SP atsiskaito Energetikos ir ūkio departamentui už atliktą 
veiklą,  bet  vėlgi  santykinai  žemame  lygyje  hierarchine  prasme,  ir  Ekonomikos  departamentui  už 
finansinius klausimus, nors praktiškai jis tiesiogiai atsiskaito išrinktam merui mero klausimais.

Ši schema nebus palaikoma, jeigu tramvajus bus tinkamai valdomas apskaitos ir skaidrumo požiūriu, 
ir  bet  kuriuo  atveju  kiti  analogiško  dydžio  arba  didesni  Vakarų  Europos  miestai  paprastai  laiko 
transportą pakankamai svarbiu jų bendruomenių gyvenime, ir todėl turėtų būti kuriamas savivaldybės 
departamentas.  Tokiu būdu yra daug lengviau taikyti bendrus standartus ir metodus visoms transporto 
rūšims,  įskaitant  magistrales,  ir  tokiu būdu optimizuoti  visą miesto transporto sistemą.  Transporto 
planavimas, bendrų vertinimo metodų nustatymas ir monitoringas paprastai yra integruojami į vieną 
savivaldybės departamentą, kai tuo tarpu paslaugų teikimas vykdomas „ištiestos rankos“ principu, dėl 
jų gali būti skelbiami konkursai, ir bet kuriuo atveju paslaugų teikimas yra reguliuojamas sutartimis, 
kuriose  nustatomi  įsipareigojimai  ir  teikiamos  paslaugos;  tokiu  būdu  veikiančių  Europos  miestų 
sąrašas yra labai ilgas: Londonas, Paryžius, Stokholmas, Edinburgas, Ciurichas – tai skirtingų šalių ir 
vietovių  pavyzdžiai.  Trumpai  tariant,  pagrindinė  idėja  yra  užtikrinti,  kad  mieste  būtų  (a)  klientai 
informuojami apie jiems reikalingas paslaugas, ir (b) „ištiestos rankos“ principu veikiantis tų paslaugų 
teikėjas, kurį su klientu sietų grynai komerciniai santykiai.

Atsižvelgiant į situaciją Vilniuje, modernaus transporto departamento branduolys arba „informuotas 
klientas”  egzistuoja  SP,  ir  ši  schema  galėtų  būti  suskaidyta  horizontaliai  siekiant  perkelti  jos 
planavimo, priežiūros ir „kliento” funkcijas aukščiau į savivaldybę. Jos reprezentatyvus autobusų ir 
troleibusų  įmonių  „savininko“  vaidmuo  veiklos  lygyje  ir  atitinkamas  teisinis  mechanizmas  yra 
reikalingas tam, kad savivaldybės dalyvavimas tramvajaus projekte būtų išreikštas „ištiestos rankos“ 
principu veikiančios holdingo bendrovės veikla, kuri susijusi tik su paslaugų teikimu. Toks miesto 
transporto  departamentas  paprastai  absorbuotų  visų  kitų  viešojo  transporto  rūšių  priežiūrą  ir 
licencijavimą, įskaitant šiuo atveju mikroautobusus, autobusus, troleibusus ir tramvajų bei visas kitų 
departamentų  (tokių kaip SP ir SĮ „Vilniaus planas“)  transporto planavimo ir magistralių statybos 
funkcijas.  Toks  departamentas  paprastai  būtų  tiesiogiai  atskaitingas  savivaldybės  vyriausiajam 
vykdančiajam  pareigūnui  (Lietuvos  atveju  administracijos  direktoriui).  Teisę  kontroliuoti  tokią 
holdingo bendrovę paprastai turėtų atskiras departamentas, kuris prižiūrėjo ir valdė visas savivaldybės 
prekybos  įmones  grynai  komerciniu  pagrindu.  Vilniaus  atveju  Ekonomikos  departamentas,  kaip 
vykdantis „neutralią“ politiką, visiškai būtų tinkamas nustatyti, kurios paslaugos turi būti teikiamos. 
Taip  yra  daroma  Europos  Sąjungoje,  siekiant  užtikrinti,  kad  paslaugos  visada  būtų  teikiamos 
komerciniu pagrindu, ir užtikrinant, kad komercinėse sutartyse būtų numatytos reikiamos subsidijos. 
Šis modelis yra nuosekliai taikomas vakarų Europoje, ypatingai tokiose valstybėse, kaip Austrija ir 
Vokietija, kuriose savivaldybės turi didelį įmonių portfelį („Stadtwerke”).
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Žemiau esančioje schemoje pateikta organizacijos schema su siūlomais struktūros pakeitimais

Pastabos: 
1. Apatinėje schemos dalyje nurodytos bendrovės gali būti valdomos viešos arba privačios nuosavybės 
teise;
2.  SP holdingas  reiškia,  kad  SP vykdo  jos  žinioje  esančių bendrovių  veiklos  priežiūra,  tačiau tai 
nereiškia, kad jai nuosavybės teise priklauso, arba kad ji valdo bet kurios tokios jos žinioje esančios 
bendrovės akcijas;
3. Transporto departamento vykdomas transporto planavimas apimtų visų transporto rūšių paklausos 
analizę,  pagrindinių  transporto  planų  rengimą  ir  strateginės  politikos  formavimą  mokesčių  už 
važiavimą,  investicijų,  paslaugų  kūrimo,  paslaugų  teikimo  standartų  bei  kitais  klausimais,  bet 
neapimtų kasdieninių klausimų, susijusių įprastine kasdienine paslaugas teikiančių bendrovių veikla, 
ką atliktų SP.
4. Veiklos rodiklių monitoringas, kurį vykdo Transporto departamentas, apimtų Pagrindinių veiklos 
rodiklių monitoringą, investicijų įvertinimą ir bet kurių iškylančių socialinių privalumų analizę, bet 
neapimtų personalo arba turto priežiūros klausimų, kuriuos spręstų SP.

Nemanome, kad SP arba bet kuriose kitose sudėtinėse siūlomos organizacijos dalyse yra visi įgūdžiai, 
reikalingi valdyti modernaus miesto transporto departamentą Vilniaus dydžio mieste – akivaizdu, kad 
nėra transporto planavimo ir paslaugų specifikavimo įgūdžių – bet šie įgūdžiai  gali  būti  išugdomi 
laikui  bėgant.  Nei  vienas  savivaldybės  departamentas  ar  įmonė  šiuo metu  neturi  patirties vykdant 
viešuosius  pirkimus,  valdant  tramvajų  įmonę  ir  vykdant  tramvajų  veiklą,  kadangi  tokios  įmonės 
Lietuvoje  nėra  buvę.  Tačiau  manome,  kad  aukštesniame  lygyje  SP  viena  turi  reikiamą  viziją  ir 
suvokimą apie klausimus, susijusius su transporto paslaugų planavimu ir viešuoju pirkimu, ir būtent 
todėl siūlome įtraukti jos personalą į pagrindinę naujo Savivaldybės transporto departamento sudėtį.

Tvirtai  įsitikinę,  kad  tokia  reorganizacija  yra  siektina,  netgi  jeigu  tramvajaus  projektas  nebus 
įgyvendintas, paprasčiausiai skaidrumo ir apskaitos tikslais (ir siekiant geriau įgyvendinti ES politikos 
kryptis).
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Pagal savivaldybės pateiktas pastabas pataisytas pasiūlymas 

2006  m.  gegužės  viduryje  pateikėme  miesto  savivaldybei  pirmąjį  II-osios  užduoties  ataskaitos 
projektą.  Mūsų  pasiūlyti  institucinių  priemonių  pakeitimai  sukėlė  didelį  savivaldybės  tarnautojų 
susidomėjimą bei svarstymus ir mes, atsižvelgdami į jų pastabas, padarėme pataisymus, nepažeisdami 
kertinių mūsų rekomendacijų principų. Svarbiausios savivaldybės tarnautojų pastabos buvo šios:

• Vyresnieji  savivaldybės  tarnautojai  iš  esmės  susitarė,  kad  savivaldybė  turi  reikiamą  patirtį  ir 
pajėgumus valdyti  infrastruktūros projektus tam tikruose sektoriuose (pvz. Investicinių projektų 
valdymo skyrius prie Energetikos ir ūkio departamento valdo kelių infrastruktūros projektus) 

• Atsižvelgiant  į  Viešojo  transporto  departamento  patirtį  valdant  transporto  funkcijas,  bet  kuris 
naujas skyrius turėtų būti Energetikos ir ūkio departamento padalinys (o ne lygiagreti struktūra)

• Energetikos ir ūkio departamentas šiuo metu sprendžia visus su transporto reguliavimu susijusius 
klausimus

• Energetikos  ir  ūkio  departamentas  šiuo  metu  priima  politinius  ir  strateginius  sprendimus  dėl 
transporto (pvz. naujų maršrutų parengimas),  kurie paprastai grindžiami SP atliktais tyrimais ir 
pateiktais patarimais.

• SP glaudžiai bendradarbiauja su operatoriais, tai padeda kontroliuoti operatorių darbo kokybę ir 
efektyvumą.

• Miesto  savivaldybės  tarnautojai  pripažino,  kad  valdant  tramvajų  prireiks  naujų  įgūdžių  ir 
stebėsenos pajėgumų, didesnių nei tie, kurių reikia stebint ir tiriant pagrindinius veiklos rezultatų 
rodiklius.  Miesto  savivaldybė  turėtų  sudaryti  tam tikrų  žmonių  grupę,  kuri  bus  atsakinga  už 
tramvajaus priežiūrą.   

Scott Wilson, remdamasis pokalbiais su savivaldybės tarnautojais ir jų pateiktomis pastabomis, pataisė 
savo pasiūlymą dėl institucinių priemonių. Tai darydami, labiau rūpinomės tuo, kad būtų įdiegti aiškūs 
organizacinio  pobūdžio  principai,  todėl  neskyrėme  didelio  dėmesio  darbo  santykiams  miesto 
savivaldybėje. Visų pirma, manome:

- Miesto  savivaldybei  būtina  sutelkti  išskirtinį  dėmesį  tramvajaus  projektui;  visų  pirma, 
konkurso dalyviai  ir  privataus sektoriaus atstovai  turėtų palaikyti  ryšį  tik su viena žmonių 
grupe, kuri turėtų aiškiai identifikuotą vadovą (derybininką).

- Manome,  kad  transporto  sistemos  integravimas  yra  būtinas;  dėl  teisinių  ir  planavimo 
priežasčių tramvajaus projekto įgyvendinimo nereikėtų planuoti  ir  kontroliuoti  atskirai  nuo 
visos transporto sistemos. Politiniu ir finansiniu atžvilgiu reikėtų iš esmės suderinti įvairias 
transporto rūšis, viešąjį ir privatų transportą, eismo valdymą ir transporto paslaugas, kurios 
bus optimalios tik tuo atveju, kai jų valdymas bus bendras. Anksčiau ar vėliau moderniam 
miestui prireiks pagrindinio transporto plano, kurio taikymo ir geografinė apimtis būtų daug 
platesnė nei esamo specialiojo plano apimtis.

- Tam,  kad  transporto  sistema  (ne  tik  tramvajai)  būtų  veiksmingai  planuojama  ir  valdoma, 
manome, kad reikia atskirti politikos klausimus nuo eksploatavimo klausimų.  Labai svarbu 
(ypač  jei  tramvajaus  projektas  bus  įgyvendintas  VPP  būdu),  kad  politinius  sprendimus 
priimantiems asmenims būtų taikoma atskaitomybė ir skaidrumas ir kad jie negalėtų dalyvauti 
priimant komercinius ir eksploatacinius sprendimus, kurie iš tikrųjų priklauso VPP rangovo 
kompetencijai,  kaip  apibrėžta  koncesijoje.  Sutartis/koncesija  yra  pagrindinė  sąsaja  tarp 
asmens, kuris apibūdina paslaugą, ir paslaugos teikėjo. Dėl sutartimi neapibrėžtų santykių gali 
atsirasti didelių lėšų reikalaujančios pretenzijos ir priešpriešiniai reikalavimai. (Šis klausimas 
yra ypač aktualus, kai rangovais tampa privataus sektoriaus atstovai: jie mato tik komercinius 
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santykius su miesto savivaldybe palyginti su kitokio pobūdžio santykiais tarp savivaldybės ir 
dabartinės savivaldybės troleibusų bendrovės).

- Šiuo metu miestas neturi reikiamos patirties VPP ar kitu būdu įsigyti tramvajų. Tai yra dėl 
didelės projekto apimties, sudėtingumo ir techninio turinio derinio.  

- Atliekant VPP stebėseną reikės papildomų įgūdžių, kurių miestas šiuo metu neturi. Tai yra dėl 
to, kad įprastiniu būdu stebint rodiklius neįmanoma nustatyti daugelio galimų sunkumų, tokių 
kaip  nenumatyti  rangovo  finansiniai  įsipareigojimai  ar  blogas  planavimas;  kai  rodikliai 
parodys,  kad  tokios  problemos  yra,  jau  bus  per  vėlu.  Tipinis  pavyzdys:  prastos  kokybės 
techninė priežiūra arba netinkamas tiekimo grandinės valdymas, kurių pasekmės paaiškėtų tik 
po to, kai šios priemonės jau būtų įgyvendintos.  

Todėl  siūlome padaryti  tam tikrus pakeitimus II-osios užduoties ataskaitoje išdėstytame pasiūlymo 
projekte, kad būtų atsižvelgta į minėtus dalykus ir miesto savivaldybės pastabas.  Pagrindiniai dalykai, 
kuriuos siūlome yra šie:

• Sukurti  specialų  tramvajaus  projekto  padalinį,  kurio  vaidmuo  ir  įgūdžiai  vystytųsi  kartu  su 
projektu.  Tai  yra  skubos dalykas,  nes tramvajaus  projektas iškels daug strateginio ir išsamaus 
pobūdžio klausimų iki statybos darbų pradžios, jų eigoje ir vėliau (pvz. klausimus, susijusius su 
gatvės darbais); be to, šiuo metu priimant sprendimus reikia atsižvelgti į tramvajaus projektą iki 
sudarant sutartis.  Šio padalinio raidos trys etapai būtų tokie:

o Nulinis etapas (iki-statybos pradžios). Šiame etape pagrindinės padalinio funkcijos 
būtų parengti konkursą ir spręsti klausimus susijusius su tramvajaus ruožo apsaugos 
užtikrinimu  (pvz.,  užtikrinti,  kad  bet  kokie  vykstantys  inžineriniai  darbai 
planuojamame tramvajaus ruože nesukliudys ateityje tiesti liniją). Šis padalinys, kai 
tik bus priimtas atitinkamas sprendimas veikti, taip pat turėtų prižiūrėti inžinierinių 
tinklų auditą ir teikti patarimus dėl miesto savivaldybės veiksmų priimant teisės aktus. 
Tam reikės projekto direktoriaus, ne visą darbo laiką dirbančių tramvajų inžinerijos 
ekspertų ir ne visą darbo laiką dirbančių VPP/komercinės/transporto politikos žinovų. 
Pastarieji turėtų būti specialistai iš išorės išteklių.

o Pirmasis etapas (iki  VPP sutarties sudarymo).  Šiame etape padalinys  turėtų gebėti 
sudaryti  sutartį  ir  veikti  kaip  centrinis  asmuo  derantis  su  konkurso  dalyviais. 
Nuliniame etape dirbę specialistai  taps visą darbo laiką  dirbančiais  darbuotojais  ir 
jiems talkins derybininkai, buhalteriai, bankininkystės/finansų ekspertai ir teisininkai. 
Padalinys veiktų kaip miesto savivaldybės atstovas derybų metu ir įgyvendinant VPP.

o Antrasis etapas (projekto įgyvendinimas). Šiame etape padalinys veikia kaip centrinis 
asmuo,  kuris  kontroliuoja  koncesiją  ir  pataria  miesto  savivaldybei  dėl  būsimos  su 
tramvajaus projektu susijusios politikos ir techninių klausimų (pvz. dėl viešųjų darbų 
ar pagrindinio transporto plano). Padalinio specialistai gerai žino tramvajų inžinerijos 
ir viešojo transporto komercinius dalykus, taip pat nusimano buhalterijos ir finansų 
dalykuose. Padaliniui reikės nedidelio, bet pastovaus personalo: ne daugiau kaip trijų 
ar keturių žmonių. Jeigu kartais darbo krūviai būtų labai dideli (pvz. dėl koncesijos 
atnaujinimo) arba trumpam laikotarpiui prireiktų papildomų specialistų, juos reikėtų 
pasitelkti ad hoc pagrindu.

• Tramvajaus  padalinys  galėtų  būti  SP  struktūroje;  tokiu  atveju  siūlytume,  kad  visos  panašios 
transporto  funkcijos  būtų  sutelktos  vienoje  vietoje  kartu  su  transporto  planavimo  ir  kitų  su 
transportu  susijusių  dalykų,  įskaitant  greitkelius,  specialistais.  SP  ir  toliau  būtų  atskaitingas 
Energijos ir ūkio departamentui,  tačiau aukštesniu lygiu. Arba jis galėtų būti Energijos ir ūkio 
departamento struktūroje; tokiu atveju analoginės su autobusais ir troleibusais susijusios funkcijos 
galėtų  būti  perkeltos  iš  SP  į  šį  padalinį  kartu  su  visomis  kitomis  su  transporto  dalykais 
susijusiomis funkcijomis .
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Bet  kuriuo  atveju  siūlytume  duoti  Energetikos  departamentui  naują  pavadinimą,  kad  jame  būtų 
nuorodą į transportą (pvz. Transporto, energetikos ir ūkio departamentas), nes tai viešai parodytų šio 
dalyko svarbą .

1.2 KURIS SAVIVALDYBĖS DEPARTAMENTAS TURĖTŲ BŪTI ATSAKINGAS UŽ SU VPP 
PROJEKTU SUSIJUSIUS BIUDŽETO KLAUSIMUS?

Remiantis  tuo,  kas  pasakyta  aukščiau,  galima  teigti,  kad  aiškiai  išsiskiria  paslaugų  specifikacijos 
(„klientų”) funkcijos ir paslaugų teikimo finansų kontrolės funkcija. VPP projekto finansų priežiūra iš 
esmės nesiskiria nuo savivaldybės prekybos įmonių veiklos priežiūros. Abiem atvejais kalbama apie 
prižiūrimų įmonių komercinį  stabilumą ir  perspektyvumą.  Remiantis  tokia logika, kaip yra  minėta 
anksčiau, VPP projekto biudžeto kontrolę geriausiai atliktų Ekonomikos departamentas - tokiu pačiu 
būdu, kaip šiuo metu yra kontroliuojami SP finansai.

1.3 KURIS SAVIVALDYBĖS DEPARTAMENTAS TURĖTŲ PALAIKYTI RYŠIUS SU 
CENTRINE VALDŽIA TRAMVAJAUS PROJEKTO KLAUSIMAIS?

Tramvajaus  įmonės  priežiūra  ir  monitoringas  yra  susiję  su  svarbiais  teisiniais  ir  strateginiais 
klausimais, kuriuos jau esame pabrėžę savo pirmosios užduoties ataskaitoje. Remiantis JK ir kitų šalių 
prižiūrinčių  valstybės  įmonių  patirtimi,  akivaizdu,  kad  netolimoje  ateityje  ir  toliau  kils  naujos 
strategijos  ir  teisiniai  klausimai.  Loginiu  požiūriu,  šiuos  klausimus  geriausiai  spręstų,  tariantis  su 
centrinės valdžios institucija, tie patys pareigūnai, kurie spręstų juos savivaldybėje, tai yra siūlomas 
transporto departamentas.

Jeigu toks transporto departamentas  nebus sukurtas,  tokiu atveju toli  gražu nėra  aišku,  kas turėtų 
palaikyti ryšius su centrinės valdžios institucijomis: aiškiai, kad ne SĮ „Vilniaus planas“, kadangi jie 
nevykdo strategijos  formavimo funkcijos,  o yra  tik Specialiojo plano prižiūrėtojai,  aiškiai,  kad ne 
dabartinis  transporto  departamentas,  kuris  sprendžia  su  mikroautobusais  susijusius  klausimus, 
greičiausiai ne SP, kadangi ji nėra savivaldybės padalinys, ir greičiausiai ne dabartinis Ekonomikos 
departamentas, kuris nevykdo transporto strategijos formavimo funkcijos. Paprasčiausias šio neigiamų 
išvadų  sąrašo  sudarymas  labai  aiškiai  iliustruoja,  kodėl  miestui  yra  reikalingas  transporto 
departamentas;  šiuo  metu  negalime  pritaikyti  išbandymo  priemonės  „kas  Vilniaus  mieste  yra 
atsakingas už transportą?”.

1.4 KOKIOS MOKYMO PROGRAMOS BŪTŲ TINKAMOS?

Labai nedaug kur yra taikomos formalios mokymo programos, skirtos VPP projektų valdymui, ir iš 
viso  nei  viena  nėra  skirta  savivaldybės/  viešojo  sektoriaus  įmonių  priežiūrai,  netgi  Didžiojoje 
Britanijoje, kur šiuo metu yra vykdoma dauguma VPP projektų. Vienintelis mūsų nustatytas orientyras 
yra į Didžiosios Britanijos rinką, kuri labai skirsis savo teisine, politine ir kultūrine aplinka, lyginant 
su  situacija  Lietuvoje.  Be  to,  kiekvienais  metais  vyksta  keletas  konferencijų  ir  kitose  šalyse,  ir 
Jungtinėje Karalystėje, kurios yra  skirtos VPP projektams, bet šiose konferencijose daugiausiai yra 
analizuojami teoriniai atvejai arba atskiri konkretūs atvejai.

Iš  tikrųjų  VPP  projektų  priežiūra  atsirado  iš  praktinės  patirties  ir  galiausiai  prasidėjo 
eksperimentavimas – bent  jau Jungtinėje Karalystėje  ir  kitose Vakarų Europos valstybėse,  kuriose 
būdavo didelės viešojo sektoriaus įmonės, veikiančios pagal „ištiestos rankos“ principą – remiantis jų 
patirtimi prižiūrint nacionalizuotas pramonės šakas (tokias kaip geležinkelis arba paštas) ir imantis 
masto  didelio  viešųjų  pirkimų  viešajame  sektoriuje  (kaip  buvo  sveikatos  arba  švietimo  paslaugų 
atveju).
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Tai reiškia, kad Vilniaus savivaldybė turės užsakyti  minėtus mokymo  kursus savo darbuotojams – 
panašiai,  kaip  Scott  Wilson  galėjo  organizuoti  kitiems  klientams  kitose  šalyse  –  ir  organizuoti 
komandiruotes savo darbuotojams kartu su tais, kurie kontroliuoja analogiškus VPP projektus kur nors 
kitur – vėlgi tai galėtų būti organizuojama mūsų esamų ir paskutinių klientų bazėje.

Po to kai  parengėme pirmiau  išdėstytą  ataskaitos dalį,  atkreipėme dėmesį  į  VPP mokymo  kursus, 
kuriuos  organizuoja  International  Financial  Services  London  (IFSL),  taip  pat  ir  Londono  mero 
agentūra ir JK Prekybos ir pramonės departamentas.  Tai pirmieji  tokio pobūdžio viešieji  mokymo 
kursai, ir nusiųsime išsamią informaciją apie juos savivaldybės Ekonomikos departamentui.
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