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Tarptautinis 
finansavimo šaltinis

Specializacija Dalyvavimo būdai

Europos rekonstrukcijos 
ir plėtros bankas (ERPB)

ERPB koncentruojasi finansuoti 
valstybės ir savivaldybių valdomus 
vienetus aplinkos ir savivaldybių 
infrastruktūros plėtros strategijos 
dalis.

Finansuoja iki 250 mln.€ ir iki 35%. Investuoja i akcinį 
kapitalą  nuo 2 mln.€ iki 100 mln.€ ir iki 50% akcinio 
kapitalo.

Europos investicijų 
bankas (EIB)

Miesto infrastruktūros projektų 
finansavimas.

Finansuoja iki 50% projekto kaštų, suteikia ko-
finansavimą projektams. EIB teikiamų paskolų trukmė 
infrastruktūros projektuose iki 20 metų.

Šiaurės investicijų 
bankas

Aplinkai neigiamo poveikio 
neturinčius infrastruktūros objektus

Skolinimo politika : finansuoja iki 50% viso projekto. 
Didţiausia suteikta ŠIB paskola vienam projektui yra 
263 mln. EUR

Akcijų finansavimas Įgyvendinimas per privačios 
partnerystės schemas.

Pagal tarptautinę praktiką panašiuose projektuose 
akcinis kapitalas sudaro 10-20% viso ilgalaikio projekto 
finansavimo poreikio. Panašių projektų reikalaujama 
nuosavo kapitalo grąţa paprastai yra 7 – 11%

Royal Bank of Scotland Transporto infrastruktūros projektai, 
visų pirma VPP būdu. Dalyvauja 
labai dideliuose projektuose

VPP būdu (PPP)

1 lentelė
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Royal Bank of Canada 
(RBC Capital Markets)

Dideli projektai Finansavimas

Bank of Tokyo-Mitsubishi Projektai susiję su geleţinkeliais Finansavimas

McQuarries Didelio masto geleţinkelio 
infrastruktūros projektai

Finansavimas

Paribas Dideli projektai Fanansavimas

Deutsche Bank Transporto rinka Konsorciumo dalyvis

Norddeutsches 
Landesbank (Vokietijos 
regioninis bankas)

Aktyviai dalyvauja Europos ir 
Jungtinių Valstijų lemgvojo 
geleţinkelio rinkoje

Gali sukurti konsorciumą

WestLB (Vokietijos 
regioninis bankas)

Transporto rinka

Pencijų fondai Dideli ir ilgalaikiai projektai finansavimas

Tarptautinis 
finansavimo šaltinis

Specializacija Dalyvavimo būdai

1 lentelė

Operatoriai Rangovai Tiekėjai Tarpautinio Finansavimo Institucijos

Transdev Balfour Beatty Bombardier Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB)

Serco Vinci - Frace Ansaldo Transporti Europos investicijų bankas (EIB)

Veolia Carillion Skodu Šiaurės investicijų bankas

Arriva Hochtief Leoliner Fahrzeug Bau Akcijų finansavimas

Deutsche Bahn 
AG

Dragados Alstom Royal Bank of Scotland

Siemens Royal Bank of Canada (RBC Capital Markets)

Bank of Tokyo-Mitsubishi

Paribas

Deutsche Bank

Norddeutsches Landesbank (Vokietijos regioninis bankas)

WestLB (Vokietijos regioninis bankas)

Toliau pateiktoje lentelėje išvardyti galimi operatoriai, rangovai, tiekėjai ir tarptautinės

finansavimo institucijos, kurie, mūsų nuomone, būtų labiausiai suinteresuoti dalyvauti Vilniaus

metro projekto konkurse
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Metro darbo grupė, išklausiusi konferencijos „Naujų viešojo transporto rūšių

diegimo Vilniuje perspektyvos ir galimybės“, vykusios 2010 m. kovo 25 – 26

d. Vilniuje, pranešimus, diskusijas bei išanalizavusi Helsinkio, Oslo,

Stokholmo, Rennes, Niurnbergo, Bilbao ir kitų Vilniaus dydţio miestų patirtį,

konstatuoja, kad susisiekimo sistemos konkurencingumą lemia greitis,

komfortas, saugumas, ekonominis efektyvumas bei šios sistemos

suderinamumas su kitomis susisiekimo sistemomis, o ne jos įrengimo

kaina. Tokią sistemą galima įrengti tik kitoje erdvėje nei jau egzistuojančios

susisiekimo sistemos.

Metro darbo grupė, atlikusi esamos padėties analizę ir apibendrinusi

nuveiktą darbą, planuojant susisiekimo sistemą Vilniaus mieste, bei

įvertinusi kitų Europos miestų patirtį, diegiant susisiekimo sistemas, siūlo:

1. Sukurti Vilniuje metropoliteno sistemą (poţeminę, antţeminę arba mišrią), kuri

sudarytų visuomeninio susisiekimo stuburą. Optimizuoti autobusų ir troleibusų

sistemas, priderinant jas prie metro. Įdiegti bendro bilieto ir laiko

sinchronizavimo sistemas. Metro uţtikrintų greitą, saugų, punktualų,

komfortišką vilniečių susisiekimą. Sumaţėjęs eismo dalyvių gatvėse skaičius

panaikintų kamščius, sumaţintų oro taršą ir padidintų kitų transporto priemonių

susisiekimo greitį. Jokia kita visuomeninio susisiekimo sistema visų šių

privalumų komplekso neturi.

2. Tai turėtų būti darni viešojo transporto sistema ( metro ), kuri atitiktų ES siekius:

mobilumą, energijos efektyvumą, gyvenimo kokybę.

3. Atlikti Bendrojo plano monitoringą, įvertinant miesto vystymosi atitikimą darnios

plėtros principams.
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4. Parkingus išdėstyti prie įvaţiavimų į miestą esančių metro stočių bei metro ir

pagrindinių transporto magistralių susikirtimo taškuose.

5. Įrengus metropoliteną, suvarţyti nuosavų automobilių įvaţiavimą į centrinę

miesto dalį ir senamiestį, o dalyje gatvių organizuoti pėsčiųjų zonas. Viena iš

tokių zonų – Rotušės aikštė ir prie jos esančios gatvės.

6. Vilniaus miesto tarybai ir administracijai ruošti metropoliteno planavimo

dokumentus ir skelbti tarptautinį konkursą metropoliteno sistemai sukurti.
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1. Virginijus Daukas – asociacijos „ Metro sąjūdis “ valdybos pirmininkas.

2. Juozas Zykus – asociacijos „ Metro sąjūdis “ valdybos narys.

3. Martin Knight – Tarptautinės tunelių ir poţeminės erdvės asociacijos prezidentas. 

4. Lena Louhivuori – Helsinkio universiteto projektų vadovė.

5. Eckert Fritz – Drezdeno IFB ( Institut für Bahntechnik ) projektų vadovas.

6. Stephen Rutherford – „ Jacobs Consultancy “ finansų direktorius.

7. Leonas Andrejauskas – Vilniaus savivaldybės Tarybos narys.

8. Kastytis Dundulis – VU Hidrologijos ir inţinerinės geologijos katedros docentas,    profesorius. 

9. Vincentas Stragys – VGTU Geotechnikos katedros docentas, daktaras

10. Robertas Staskevičius – UAB „ Ramboll Lietuva “, Teritorijų planavimo skyriaus vadovas.

11. Jevgenij Pičugin – UAB „ Ardanuy Baltic “ projektų vadovas.

12. Rimantas Baravykas – „ Siemens “ filialo Lietuvoje direktorius. 

13. Arimantas Račkauskas – Vilniaus savivaldybės Bendruomenių reikalų visuomeninės komisijos narys, susisiekimo sistemų 

konsultantas

14. Kęstutis Turonis – savaitraščio „ Ţaliasis pasaulis “ redakcinės tarybos narys. 

15. Rimantas Pūkelis – VšĮ „ Vilniaus metro “ direktorius.

16. Gintautas Kazlauskas – UAB „ KEISTA “ direktorius. 

17. Audrius Čepulis – UAB „ Vilniaus Rentinys “ direktorius.

18. Vytautas Bajoras – UAB „ Metroprojektas “ direktorius.

19. Akvilė Bialoglavytė – SĮ „ Susisiekimo paslaugos “ inţinierė.

20. Justinas Gaučas – asociacijos „ Metro sąjūdis “ narys.

21. Ramūnas Grinevičius – asociacijos „ Metro sąjūdis “ narys.


