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Bendrasis vidaus produktas
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Lietuvos oro uostai
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Suskystintos gamtinės dujos

ŠESD

Šiltnamio efektą sukeliančios dujos

TEN-T

Transeuropinis transporto tinklas
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Tiesioginės užsienio investicijos

VVKD

VĮ Vidaus vandens kelių direkcija

UPP

Universalioji pašto paslauga
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Įžanga
Lietuvos susisiekimo plėtros iki 2050 m. strategija (toliau – Strategija) parengta atsižvelgiant į susisiekimo sektoriaus
teikiamą naudą bei kylančius iššūkius. Strategija rengiama siekiant efektyviai plėtoti Lietuvos susisiekimo sistemą ir
įgyvendinti numatytus uždavinius bei ilgalaikius tarptautinius bei nacionalinius tikslus. Strategija yra kertinis
dokumentas planuojant susisiekimo sektoriaus plėtrą, numatant investicijas ar nustatant veiklos prioritetus.
Dokumentas yra svarbus tiek formuojant susisiekimo politiką, tiek rengiant trumpojo laikotarpio veiklos planus.
Dokumentas parengtas siekiat nubrėžti ateities susisiekimo sistemos viziją, iškelti tikslus bei nubrėžti gaires, kurios
sąlygotų darnią ir nuoseklią sektoriaus plėtrą bei augimą, kuris sukurtų sąlygas ekonominiam proveržiui bei užtikrintų
sąlygas socialinei gerovei.
Strategijoje suformuluota susisiekimo sektoriaus vizija iki 2050 m., numatyti prioritetai, uždaviniai bei suformuluotos
priemonės. Rengiant dokumentą buvo detaliai išanalizuotos transporto sektoriaus (kelių, geležinkelių, jūrų ir vidaus
vandenų, oro), pašto bei elektroninių ryšių tendencijos, atliktas scenarijų modeliavimas.
Dėl geografinės padėties Lietuva nuo nepriklausomybės atgavimo laikų yra pozicionuojama kaip Europos susisiekimo
sistemoje strategiškai svarbi šalis (Lietuvos teritoriją kerta vienas iš devynių pagrindinių TEN-T koridorių – Šiaurės ir
Baltijos jūrų transporto koridorius, jungiantis Olandijos ir Belgijos jūrų uostus, Vokietiją, Lenkiją, Lietuvą, Latviją ir
Estiją). Lietuva yra transporto srautų ašyje ir gali aptarnauti dideles rinkas – Baltijos jūros regioną (104 mln. gyv.), Rytų
Europą ir NVS (275 mln. gyv.), Vakarų Europą (310 mln. gyv.). Sektoriaus svarba atsispindi ir Lietuvos
makroekonominiuose rodikliuose, 2019 m. transporto sektoriaus sukurta BVP dalis sudarė 13 proc. ir buvo vienas
svarbiausių sektorių šalyje. Transporto ir saugojimo sektoriuje 2019 m. dirbo apie 8 proc. visų šalies užimtų asmenų.
Tačiau nepaisant svarbaus ekonominio indėlio, sektoriuje reikalingi pokyčiai. Remiantis Europos transporto
švieslentės duomenimis, pagal pasaulio konkurencingumo indekso infrastruktūros rodiklį1 (rodiklis apima transportą,
energetiką) įvertis buvo tik 4,47 balo iš 7 galimų balų ir šalis užėmė šiek tiek aukštesnę nei vidurkis poziciją – 12 iš 26
ES valstybių.
Lietuvos transporto sektorius susiduria su įvairiais iššūkiais – mažėjantis gyventojų skaičius šalyje, nepakankamas
pasiekiamumas ir mažas junglumas šalies viduje, nėra greitojo geležinkelio, eismo saugumas žemesnis nei ES vidurkis,
pasaulio globalizacija ir atsiveriančios užsienio valstybių sienos, augantis gyventojų mobilumas ir kt. Sparčiai keičiantis
transporto poreikiams ir rūšims, tampa svarbu nustatyti bendrą kryptį, kuria bus vystomas šalies susisiekimo
sektorius.
Susisiekimo sektoriaus vizija iki 2050 m. pagrįsta dvejomis esminėmis dedamosiomis, t. y., draugiškumu aplinkai ir
visuomenei bei ekonomika ir konkurencingumu. Siekiama sukurti tokią susisiekimo sistemą, kuri užtikrintų galimybę
efektyviai, saugiai ir patogiai judėti tiek šalies viduje, tiek už jos ribų, laikantis visų aplinkosauginių standartų ir
reikalavimų. Susisiekimo sistemos efektyvumas yra pagrindas konkurencingumui, kuris prisideda prie tvarios plėtros
ir darnaus augimo.
Strategija, kaip ilgalaikis planavimo dokumentas, yra nukreipta ir į šiuolaikinius pasaulio iššūkius susisiekimo sektoriuje
– klimato kaita verčia pritaikyti transporto infrastruktūrą prie besikeičiančių klimato sąlygų, didėjančios ŠESD emisijos
transporto sektoriuje skatina ieškoti sprendimų, mažinančių šį poveikį, visuomenės senėjimo tendencijos verčia šalis
ieškoti susisiekimo sprendimų, pritaikytų vyresnio amžiaus asmenims.

1

Europos transporto švieslentė. Internetinė prieiga: https://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/scoreboard/compare/investmentsinfrastructure/quality-airports-infrastructure_en
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Nacionaliniuose bei tarptautiniuose planavimo dokumentuose susisiekimo sektoriui yra brėžiamos gairės bei keliami
tikslai, kurie daugiausiai susiję su netaršių ir alternatyviais degalais varomų transporto priemonių įsigijimu, darnaus
judumo skatinimu, alternatyvių degalų infrastruktūros kūrimu bei plėtra, IRT ir moderniųjų technologijų skatinimu.
Atsižvelgiant į nacionalines bei tarptautines rekomendacijas, iššūkius bei sektoriui keliamus tikslus, Strategijoje
siekiama atliepti iššūkius ir sumažinti regioninę atskirtį, padidinti šalies pasiekiamumą, sumažinti neigiamus oro taršos
padarinius, padidinti eismo saugą ir saugumą bei užtikrinti ekonominį susisiekimo sektoriaus konkurencingumą. Šiems
tikslams pasiekti Strategijoje iki 2050 m. suformuluota vizija – aplinkai ir visuomenei draugiška susisiekimo sistema,
skirta šalies ekonomikai ir konkurencingumui skatinti.
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1 Teisinė aplinka
Šiuolaikinis pasaulis susiduria su įvairiais iššūkiais susisiekimo sektoriuje: klimato kaita verčia pritaikyti transporto
infrastruktūrą prie besikeičiančių klimato sąlygų (dideli karščiai, potvyniai, audros ir pan.), klimato kaitą skatinančios
didėjančios ŠESD emisijos transporto sektoriuje skatina ieškoti sprendimų, mažinančių šį poveikį, visuomenės
senėjimo tendencijos verčia šalis ieškoti susisiekimo sprendimų, pritaikytų vyresnio amžiaus asmenims. Siekiant įveikti
sektoriaus iššūkius, pasaulio organizacijos rengia gaires ir strategijas konkrečioms susisiekimo sritims.
Lietuva, siekdama įveikti susisiekimo sektoriaus iššūkius, parengė nacionalinius planavimo dokumentus. Lietuvos
pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr.XI2015)2 viena iš numatomų pagrindinių pokyčių sričių – sumanus valdymas. Sumanaus valdymo srityje siekiama
optimizuoti institucijų veiklos mastą, nuolat analizuojant atliekamas funkcijas ir atsisakant netikslingos ar perteklinės
veiklos, o tai apima ir susisiekimo įmonių veiklą bei jų optimizavimą.
2021–2030 m. Nacionalinis pažangos planas (patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d.
nutarimu Nr. 998)3 nustato pagrindinius ateinančio dešimtmečio valstybėje siekiamus pokyčius. Plane numatyti
strateginiai tikslai ir pažangos uždaviniai. Susisiekimo sektoriui aktualiausias 5-asis strateginis tikslas „gerinti
transporto, energetinį ir skaitmeninį vidinį ir išorinį junglumą“, kuriuo numatoma gerinti Lietuvos tarptautinį
susisiekimą su ES ir trečiosiomis šalimis, gerinti šalies vidaus susisiekimą, geriau naudoti transporto infrastruktūrą
kroviniams vežti ir Lietuvos, kaip tranzito šalies, potencialą, diegti naujus, pažangius, itin aukšto pralaidumo tinklus.
Valstybinės eismo saugumo programos „Vizija – nulis“ (patvirtinta 2020 m. kovo 18 d. Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimu Nr. 256)4 kurios vizija – iki 2050 m. nulis žuvusiųjų Lietuvos keliuose. Programoje taip pat
numatyta, jog būtina didinti ne tik bendrą eismo saugą, tačiau ir transporto priemonių saugumą, kadangi Lietuvoje
daugiau kaip 50 proc. visų techninei apžiūrai pateiktų transporto priemonių turi didelių trūkumų, t. y., keliais važinėja
techniškai netvarkingos transporto priemonės, kurios kelia pavojų saugiam eismui.
Lietuvos Respublikos bendrojo plano koncepcijoje (patvirtinta 2020 m. birželio 4 d. Lietuvos Respublikos Seimo
nutarimas Nr. XIII-3021) numatyti šeši pagrindiniai vertybiniai tikslai ir jų detalizavimas: 1. pervežant keleivius,
užtikrinti maksimalią gyvenimo kokybę, nepriklausomai nuo teritorijos morfotipo; 2. pervežant keleivius ir krovinius,
užtikrinti ekonominę naudą ir konkurencinį pranašumą tarptautiniame kontekste; 3. pervežant keleivius ir krovinius,
užtikrinti daugiarūšiškumą (įvairiarūšiškumą) tarptautiniu (ir vietiniu) lygmeniu; 4. užtikrinti karinio mobilumo
būtinuosius poreikius; 5. planuojant ir įgyvendinant susisiekimo sistemos koncepciją, siekti maksimalaus efektyvumo;
6. planuojant ir įgyvendinant susisiekimo sistemos koncepciją, siekti maksimalios darnos5. Lietuvos Respublikos
bendrojo plano koncepcijoje akcentuojami aplinkosauginiai aspektai, transporto sektoriaus konkurencingumo
užtikrinimas, sinergija, daugiarūšiškumas, junglumas tarp miestų, regionų ir šalių.
Kai kurios priemonės, aktualios susisiekimo sektoriaus raidai ir ateičiai, jau yra numatytos kituose Lietuvos
strateginiuose dokumentuose bei perkeltos į šią strategiją. Lietuvos Respublikos nacionalinis energetikos ir klimato
srities veiksmų planas 2021–2030 m. (pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2019 m. gruodžio 30 d. pasitarimo

2

Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimas Nr.XI-2015 ,,Dėl valstybės pažangos strategijos ,,Lietuvos pažangos
strategija ,,Lietuva 2030“ patvirtinimo“. Internetinė prieiga: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.425517
3 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimas Nr. 998 ,,Dėl 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano
patvirtinimo“. Internetinė prieiga: https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c1259440f7dd11eab72ddb4a109da1b5?jfwid=32wf90sn
4 2020 m. kovo 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 256 „Dėl valstybinės eismo saugumo programos „Vizija – nulis“
patvirtinimo”. Internetinė prieiga: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f9f8cc806ea611eabee4a336e7e6fdab
5 2020 m. birželio 4 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas Nr. XIII-3021 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano valstybės
teritorijos erdvinio vystymo krypčių ir teritorijos naudojimo funkcinių prioritetų patvirtinimo“. Internetinė prieiga: https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/124b7b10b12e11ea9a12d0dada3ca61b?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=6355fe92fd5b-4613-894e-c42eb599ef49
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protokoliniu sprendimu, protokolas Nr. 52) numato tikslus, uždavinius bei priemones, kurie sprendžia susisiekimo
sektoriaus ekologiškumo iššūkius, skatinant aplinkai draugišką, netaršų, alternatyviais degalais varomą transportą,
alternatyvių degalų gamybą ir naudojimą.
Nacionaliniame oro taršos mažinimo plane (patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. balandžio 17 d.
nutarimu Nr. 371)6 akcentuojamos ŠESD emisijas mažinančios priemonės, skatinant išmetamų teršalų stebėjimo,
registravimo iniciatyvas, ekologiškų netaršių ir alternatyviais degalais varomų transporto priemonių įsigijimą. Planu
bendrai siekiama mažinti oro taršą skatinant alternatyvias susisiekimo priemones.
Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijoje (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26
d. nutarimu Nr. XI-2133)7 ir jos įgyvendinimo priemonių plane numatyta skatinti alternatyviais degalais (ypač – elektra)
varomų transporto priemonių naudojimą, skatinti gamtinių dujų infrastruktūros plėtrą, spręsti laivų, prisišvartavusių
uoste, išmetamą taršą. Strategija daugiausiai dėmesio skiria elektros bei gamtinių dujų, kaip alternatyvių degalų
naudojimo, skatinimui.
Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos 2013–2020 metų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo
tarpinstitucinis veiklos planas (patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr.
336)8 numato TEN-T infrastruktūros plėtrą, esamų infrastruktūros parametrų didinimą, su TEN-T susijusių aplinkinių
kelių rekonstrukciją ir plėtrą.
EK komunikate „Europos žaliasis kursas“ (COM(2019) 640)9 numatoma, jog iki 2050 m. siekiama 90 proc. sumažinti
transporto išmetamą ŠESD kiekį skatinant multimodalinį transportą, padidinant alternatyvių degalų gamybą bei
skatinant mažiau teršiančių automobilių naudojimą miestuose, o EK komunikate „Europa kelyje“ (COM(2018) 293)
keliami eismo saugumo tikslai – turi būti išvengiama sužalojimų ir žūčių dėl eismo įvykių, užtikrinamas netaršus
judumas gaminant elektromobilių baterijas Europoje.
Baltijos jūros regiono strategijoje10, kurią sudaro du esminiai dokumentai – Europos Komisijos komunikatas Tarybai ir
Europos Parlamentui (Strategija) bei Veiksmų planas. Veiksmų plane, pateikiama 17 prioritetinių sričių, kurios
nustatytos rengiant ES Baltijos jūros regiono strategiją. Lietuva įgyvendina veiksmų planą kartu su kitomis valstybėmis
ir yra atsakinga už tris politines sritis: transportą, energetiką ir bio-ekonomiką. Transporto srityje Lietuva yra atsakinga
už vidaus ir išorės transporto jungčių gerinimo koordinavimą, didelį dėmesį skiriant TEN-T pagrindinio tinklo plėtrai,
vietinio verslo įkomponavimui į tarptautinės vertės kūrimo grandines.
Baltojoje knygoje (Bendros Europos transporto erdvės kūrimo planas. Konkurencingos efektyviu išteklių naudojimu
grindžiamos transporto sistemos kūrimas (KOM/2011))11 EK iškėlė aplinkosaugos tikslus (vienas iš Baltosios knygos
vizijoje identifikuotų rodiklių yra per pusę sumažinti įprastiniu kuru varomų transporto priemonių skaičių miestuose
iki 2030 metų, o iki 2050 metų visiškai jų atsisakyti), pagal kuriuos valstybės turės pereiti nuo taršių transporto

6 Lietuvos

Respublikos Vyriausybės 2020 m. balandžio 17 d. nutarimas Nr. 371 ,,Dėl Nacionalinio oro taršos mažinimo plano
patvirtinimo“. Internetinė prieiga:
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/2a1ca6c367f511e99684a7f33a9827ac?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=00
39ca54-ce92-4bdb-ad65-856f2d0b7e5c
7 Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. XI-2133 ,,Dėl nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos
patvirtinimo”. Internetinė prieiga: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.429490
8 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimas Nr. 336 ,,Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos
strategijos 2013–2020 metų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo”. Internetinė prieiga: https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.447537
9 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir
regionų komitetui Europos žaliasis kursas COM/2019/640. Internetinė prieiga:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/LT/TXT/?qid=1576150542719&uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN
10 Baltijos jūros regiono strategija, patvirtinta Europos Tarybos 2009 m. spalio 30 d. 15265/09. Internetinė prieiga:
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/baltic/com_baltic_en.pdf
11 Baltoji knyga „Bendros Europos transporto erdvės kūrimo planas. Konkurencingos efektyviu išteklių naudojimu grindžiamos transporto
sistemos
kūrimas“
(KOM(2011)
2011
m.
kovo
28
d.
Intenetinė
prieiga:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/LT/TXT/?uri=celex:52011DC0144

Lietuvos susisiekimo plėtros iki 2050 m. strategija

10

priemonių prie alternatyviais degalais varomų transporto priemonių bei mažinti bendrą transporto sektoriaus
išmetamą ŠESD kiekį. Europos mažataršio judumo strategija (COM 2016)12 siekiama iki 2050 m. transporto sektoriuje
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti iki 60 proc. Strategijoje numatyti šie pagrindiniai veiksniai:
(1) didesnis transporto sistemos veiksmingumas, (2) mažataršė alternatyvi transporto energija, (3) mažataršės ir
netaršios transporto priemonės.
Norint užtikrinti konkurencingą ir ekonomiškai efektyvią susisiekimo sistemą reikia atsižvelgti į ES Reglamente Nr.
1315/2013 dėl Sąjungos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių13 iškeltus reikalavimus užtikrinti, jog TEN-T
pagrindinis (angl. core) tinklas būtų išvystytas iki 2030 m., o visuotinis tinklas (angl. comprehensive) būtų išvystytas
iki 2050 m. Šie reikalavimai taikomi automobilių, geležinkelio, oro, jūros ir vidaus vandenų transporto keliams.
EK komunikate „Junglumas – bendrosios skaitmeninės rinkos pagrindas. Kelias į Europos gigabitinę visuomenę”
COM(2016) 58714 numatytas strateginis uždavinys užtikrinti, kad visuose šalies kaimų ir miestų namų ūkiuose būtų
prieinamas interneto ryšys, kurio sparta ne mažesnė kaip 100 Mbps ir gali būti padidinta iki gigabitinės, taigi būtina
užtikrinti ir pakankamą interneto ryšio sklaidą bei interneto greitį.
Komisijos tarnybų darbiniame dokumente, šalies ataskaitos15 D priede „Su 2021–2027 m. teisingos pertvarkos fondu
susijusių investicijų gairės Lietuvai” yra akcentuojama, kad taršos šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumas
Lietuvoje, palyginti su sukurta pridėtine verte, yra vienas didžiausių ES. Atsižvelgiant į tai, turi būti imamasi priemonių,
kurios padėtų sumažinti išmetamą kiekį technologiškai bei sušvelninti galimą neigiamą socialinį ir ekonominį šios
pertvarkos poveikį.
Šiuo metu Lietuvai jau taikomi ir galiojantys pagrindiniai reikalavimai apima keturias sritis: TEN-T tinklo išvystymo lygį,
AEI dalį transporte, transporto sektoriaus išmetamą ŠESD bei saugumą keliuose. Toliau pateikiami ilgalaikiai
reikalavimai Lietuvai, kurių turės būti laikomasi ir siekiama įgyvendinti:

1 paveikslas. Strategijai taikomi reikalavimai

12 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir regionų komitetui ,,Europos

mažataršio judumo strategija” COM (2016), 2016 m. birželio 20 d. Internetinė prieiga: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/lt/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0501
13 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1315/2013 dėl Sąjungos transeuropinio transporto tinklo
plėtros
gairių,
kuriuo
panaikinamas
Sprendimas
Nr. 661/2010/ES.
Internetinė
prieiga:
https://eurlex.europa.eu/eli/reg/2013/1315/oj?locale=lt
14 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir regionų komitetui
,,Junglumas – bendrosios skaitmeninės rinkos pagrindas. Kelias į Europos gigabitinę visuomenę”. Internetinė prieiga:
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=list&coteId=1&year=2016&number=587&language=lt
15 2020 m. vasario mėn. 26 d. Komisijos tarybų darbinis dokumentas. Šalies ataskaita. Lietuva 2020. Internetinė prieiga:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european_semester_country-report-lithuania_lt.pdf
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Šaltinis: sudaryta Konsultanto

Tarptautinių organizacijų (EBPO, Tarptautinis transporto forumas, EK, Pasaulio bankas, Pasaulio ekonomikos forumas,
Jungtinės tautos ir jos specializuotos agentūros: Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija, Tarptautinė jūrų
transporto organizacija, Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga, Pasaulinė pašto sąjunga) formuojamos vizijos ir
teikiamos rekomendacijos susisiekimo ar jam aktualiuose sektoriuose iš esmės apima šias kryptis:
1. mažinti transporto sektoriaus neigiamą poveikį aplinkai, mažinant taršą ir didinant eismo saugą bei saugumą;
2. užtikrinti visoms socialinėms grupėms prieinamos ir judumo poreikius atliepiančios darnaus judumo sistemos
kūrimą;
3. užtikrinti lyčių, rasės, amžiaus ir kitą lygybę sektoriuje;
4. kurti ir taikyti inovacijas bei technologijas, užtikrinančias veiklos efektyvumą, padedančias spręsti aplinkos
problemas ir sujungiančias atokiausius regionus.
Daugumos tarptautinių organizacijų rekomendacijos susisiekimo ir kitose srityse yra nukreiptos globalių iššūkių
sprendimui: kovai su klimato kaita ir neigiamu poveikiu aplinkai, atskirties tarp regionų ir skirtingų socialinių grupių
mažinimu, lyčių ir kitos lygybės užtikrinimui, prisitaikymui prie senėjančios visuomenės poreikių.
Tarptautinių organizacijų rekomendacijose taip pat akcentuojamas naujų technologijų kūrimas ir plėtojimas siekiant
didinti veiklos efektyvumą, užtikrinti įvairių paslaugų, taip pat ir socialinių, prieinamumą, bei mažinti neigiamą poveikį
aplinkai. Telekomunikacijų srityje akcentuojamas poreikis užtikrinti ryšių (ypač plačiajuosčio interneto) infrastruktūros
kūrimą atokiose vietovėse, kuriose privatiems investuotojams plėtoti infrastruktūrą nėra pelninga.
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scenarijų

Susisiekimo sistema yra kertinis globalaus pasaulio raidos elementas, kuris lemia socialinę bei ekonominę gerovę.
Transporto sektoriaus aktyvumas ir svarba Europoje nuolatos auga (transporto paslaugų sektoriuje Europoje veikia
1,2 mln. įmonių, kuriose dirba 11 mln. žmonių)16. Remiantis Europos Komisijos transporto sektoriaus Europoje
apžvalga17, keleivių pervežimo apimtys iki 2050 m. padidės 42 proc., o krovinių pervežimo apie 60 proc. Atsižvelgiant
į tai, galima teigti, kad transporto sistema turi būti plėtojama taip, kad galėtų užtikrinti aplinkos apsaugos reikalavimų
įgyvendinimą bei planuojamas apkrovas atitinkančią infrastruktūrą. Todėl pagrindiniai ateinančio laikotarpio iššūkiai
yra siejami su vieningos Europos Sąjungos transporto sistemos sukūrimu, modernaus daugiarūšio transporto
infrastruktūros tinklų įrengimu, perėjimu prie mažai taršaus mobilumo, didesniu transporto prieinamumu,
patikimumu bei pasiekiamumu. Žvelgiant iš socialinės perspektyvos pastarieji aspektai yra svarbiausi socialinei raidai.
Sparti ekonominė ir socialinė raida transporto sektoriui siūlo ir įvairius sprendimus, galimybes pasinaudoti naujais
metodais, technologijomis. Vis plačiau yra naudojami didieji duomenys, populiarėja dalinimosi ekonomika, spartėja
skaitmeninimas. Verslai vis labiau atsigręžia į aplinkosauginį aspektą, žiedinės ekonomikos principus. Šiuolaikinės
tendencijos skatina transporto sektorių priimti greitus ir efektyvius sprendimus siekiant užtikrinti tvarią plėtrą.
Dėl geografinės padėties Lietuva nuo nepriklausomybės atgavimo laikų yra pozicionuojama kaip Europos susisiekimo
sistemoje strategiškai svarbi šalis. Tai atspindi ir Lietuvos BVP sudėtis – 2019 m. transporto sektoriaus sukurta dalis
sudarė 13 proc. ir buvo vienas svarbiausių sektorių kartu su statyba, pramone ir žemės ūkiu. Transporto ir logistikos
sektoriuje 2019 m. dirbo apie 8 proc. visų šalies užimtų asmenų. Susisiekimo sektorius yra itin svarbus Lietuvos
ekonomikai ir jos nuosekliam augimui. Norint užtikrinti šalies gerovę būtina sekti susisiekimo tendencijas ir užsitikrinti
lyderiaujančios valstybės sektoriuje poziciją.
Kelių transportas
Lietuvoje automobilių kelių tinklas yra vienas tankiausių Europoje, o valstybinės reikšmės magistralinių kelių tinklas
užtikrina susisiekimą šalies viduje ir su užsienio valstybėmis visomis kryptimis. Europinės reikšmės (E kategorijos) kelių
šalyje bendras ilgis – 1 639 km. Lietuvos teritoriją kerta šešios europinės reikšmės magistralės. Bendras valstybinės
reikšmės kelių ilgis18 Lietuvoje yra 21 237,6 km, iš kurių didžioji dalis (14 559,24 km) yra rajoninės reikšmės keliai
(magistraliniai keliai – 1 750,71 km, krašto keliai – 4 927,68 km). Vertinant kelių eismo saugumą, galima teigti, kad
Lietuvos situacija gerėja. 2010–2019 m. laikotarpiu žuvusiųjų skaičius šalies keliuose sumažėjo 38 proc. – nuo 299 iki
184, tuo tarpu sužeistųjų tuo pačiu laikotarpiu sumažėjo apie 8 proc. – nuo 4230 iki 3908.

16Transporto

sistema
Europoje.
Tendencijos
ir
iššūkiai,
2019.
Internetinė
prieiga:
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2019-transport-in-the-eu-current-trends-and-issues.pdf
17 Ten pat.
18 VĮ Automobilių kelių direkcijos duomenys. Internetinė prieiga: https://lakd.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/lietuvos-keliai/valstybines-reiksmeskeliai
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2 paveikslas. Valstybinės reikšmės magistralinių kelių tinklas
Šaltinis: sudaryta Konsultanto

Kelių transportu dažniausiai yra vežami žemės ūkio, miškininkystės, maisto produktai, gėrimai ir tabakas, kt. Krovinių
vežimo apimtys kelių transporte nuolatos auga, remiantis Lietuvos oficialiosios statistikos portalo duomenimis, 2019
m. vežta du kartus daugiau krovinių nei 2010 m. (2010 m. – 44 716,3 tūkst. t, 2019 m. – 100 802,2 tūkst. t). Kiek
mažesnis apimčių augimas pastebėtas keleivių pervežime. 2019 m. buvo pervežta 290 mln. keleivių – 8 proc. daugiau
keleivių nei 2010 m. (2010 m. – 268 686 tūkst. keleivių, 2019 m. – 290 106 tūkst. keleivių)19.
Geležinkelių transportas
Lietuvoje geležinkelių tinklą sudaro 1520 mm ir 1435 mm pločio vėžės geležinkeliai, taip yra sukuriamos jungtys tiek
su ES valstybėmis, tiek su Rytų šalimis. Remiantis 2020–2021 m. tarnybinio traukinių tvarkaraščio tinklo nuostatais,
Lietuvos geležinkelių transporto tinklą 2019 m. sudarė 1910,7 km eksploatuojamų geležinkelių kelių, iš jų: 1459,2 km
(76,3 proc.) vienkelių; 449,4 km (23,6 proc.) dvikelių; 2,1 km (0,1 proc.) trikelių. Didžioji geležinkelių tinklo dalis (93,7
proc., 1790,6 km) Lietuvoje sudaryta iš 1520 mm pločio vėžės geležinkelių linijų, likusi (120,1 km, 6,3 proc.) – iš 1435
mm. Lietuvoje 2019 m. buvo elektrifikuota tik 152,4 km (7,97 proc. tinklo). Elektrifikuota trauka 2019 m. buvo
transportuojami tik keleiviai, krovinių transportavimas geležinkeliais vykdomas šilumvežine trauka (naudojamas
dyzelinis kuras), o tai sukelia ŠESD išmetimą į aplinką.

3 paveikslas. Lietuvos geležinkelių tinklo žemėlapis

19

Oficialiosios statistikos portalo duomenys. Internetinė prieiga: https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/
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Šaltinis: sudaryta Konsultanto, remiantis AB „Lietuvos geležinkeliai“ duomenimis

2010–2019 m. laikotarpiu krovinių apyvarta geležinkelių transporte augo 17 proc. (2010 m. – 13,4 mlrd. tkm, 2019
m. – 16,2 mlrd. tkm)20. Geležinkelių transportu dažniausiai vežamos cheminės ir mineralinės trąšos, nafta ir jos
produktai bei maisto ir augalinės kilmės produktai. Pagrindinė krovinių vežimo geležinkelių transportu kryptis –
Klaipėdos uostas. 2010–2019 m. laikotarpiu geležinkeliais pervežtų keleivių skaičius išaugo 22 proc. (2010 m. – 4,3
mln. keleivių, 2019 m. – 5,5 mln. keleivių)21. Pagrindinės gyventojų kelionių kryptys: Vilnius–Kaišiadorys–Kaunas,
Vilnius–Šiauliai–Klaipėda, Vilnius–Turmantas.
Jūrų transportas
Lietuva turi vienintelį jūrų transporto uostą – Klaipėdos valstybinį jūrų uostą. Jūrų transporto apimtys Lietuvoje taip
pat auga, nepaisant to, kad Klaipėdos uostas susiduria su kaimyninių Baltijos jūros uostų konkurencija. 2010–2019 m.
Klaipėdos uosto krova didėjo 33 proc. (2010 m. – 31,28 mln. t, 2019 m. – 46,26 mln. t)22. Tuo tarpu visų Baltijos jūros
rytinės pakrantės uostų bendra krova didėjo 23 proc. (73,6 mln. t.). Klaipėdos uosto apyvarta didėjo sparčiau nei kitų
Baltijos jūros rytinės pakrantės uostų. 2010–2019 m. laikotarpiu jūrų transportu pervežtų keleivių skaičius išaugo 49
proc. (2010 m. – 35 tūkst. keleivių, 2019 m. – 68 tūkst. keleivių)23.
Vidaus vandenų transportas
Vidaus vandenų kelių sektoriaus potencialas Lietuvoje itin menkai išnaudojamas, o pagrindinė kliūtis – vidaus vandenų
kelių matmenų neatitikimas. Vidaus vandenų keliais gabenami kroviniai yra vietiniai ir beveik visi (90 proc.) gabenami
Kuršių mariomis. 2010–2019 m. vidaus vandenimis pervežamų krovinių skaičius didėjo 17 proc. (2010 m. – 996 tūkst.
t, 2019 m. – 1 189 tūkst. t). Tačiau šia transporto rūšimi gabenamų krovinių kiekis išlieka itin mažas lyginant su kelių
ir geležinkelių transportu (2019 m. vidaus vandenimis – 1 189 tūkst. t, geležinkelių transportu – 55 209,2 tūkst. t, kelių
transportu – 100 802,2 tūkst. t)24. Pažymėtina, kad keleivinė ir pramoginė laivyba yra vykdoma (ypač Kuršių mariose
ir Nemuno upės žemupyje) ir pasiūlomi nauji maršrutai, tačiau problemų sukelia nepakankamai savivaldybių
prižiūrima infrastruktūra: prieplaukų tinklas nėra išvystytas, o ir naujos prieplaukos dažnai neprižiūrimos, trūksta laivų
laikymui bei jų nuleidimui skirtų vietų. 2010–2019 m. vidaus vandenimis pervežtų keleivių skaičius išaugo 15 proc.
(2010 m. – 1,8 mln. keleivių, 2019 m. – 2,1 mln. keleivių). 97,5 proc. vidaus vandenų keliais pervežtų keleivių buvo
vežami Smiltynės perkėla.
Oro transportas
Lietuvoje yra 3 tarptautiniai oro uostai (Vilniaus oro uostas, Kauno oro uostas, Palangos oro uostas), kuriuose
aptarnautų keleivių ir pervežtų krovinių skaičius kasmet auga. 2010–2019 m. krovinių oro transportu buvo vežama vis
daugiau – krovinių kiekis padidėjo 31 proc. (2010 m. – 11,9 tūkst. t., 2019 m. – 17,2 tūkst. t.)25. Daugiausiai krovinių
vežama Vilniaus oro uoste – apie 80 proc. visų krovinių, tuo tarpu Palangos oro uoste nevežama net procento visų
krovinių (2019 m. Vilniaus oro uostas – 13,97 tūkst. t, Kauno oro uostas – 3,19 tūkst. t, Palangos oro uostas – 0,06
tūkst. t)26. 2019 m. duomenimis, LOU veiklą vykdė 16 reguliarius skrydžius vykdančių oro bendrovių. Didžiausiais
vežėjais 2019 m. buvo Ryanair (33 proc. viso srauto) ir „Wizz Air“ (22 proc. viso srauto), trečioje vietoje – Air Baltic (9
proc. viso srauto).

20

Oficialiosios statistikos portalo duomenys. Internetinė prieiga: https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/
Oficialiosios statistikos portalo duomenys. Internetinė prieiga: https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/
22 VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija duomenys. Internetinė prieiga: https://www.portofklaipeda.lt/uosto-statistika
23 Ten pat.
24 Oficialiosios statistikos portalo duomenys. Internetinė prieiga: https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/
25 Oficialiosios statistikos portalo duomenys. Internetinė prieiga: https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=c75ebd2f-76c24e03-bac9-624aed0a8613#/
26
VĮ Lietuvos oro uostai duomenys. Internetinė prieiga: https://www.ltou.lt/uploads/documents/files/apie-orouostus/Aviacininkai/Infografikai/2019%20statistika/E_LOU_2019m-aviaciniu-rezultatu-infografikas-A3-3mm%20uzlaidos-LT.pdf
21
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2010–2019 m. laikotarpiu oro transportu pervežtų keleivių skaičius išaugo 65 proc. (2010 m. – 2 283,6 tūkst. keleivių,
2019 m. – 6 504,7 tūkst. keleivių). Daugiausiai keleivių pervežama Vilniaus oro uoste – apie 77 proc. visų keleivių,
Kauno oro uoste – 18 proc., o Palangos oro uoste tik 5 proc. (2019 m. Vilniaus oro uostas – 5 003 tūkst. keleivių,
Kauno oro uostas – 1 160 tūkst. keleivių, Palangos oro uostas – 338 tūkst. keleivių)27. 2019 m. Lietuvos oro uostai
siūlė 92 skrydžių kryptis. Populiariausia šalis 2019 m. pagal pervežtą keleivių skaičių – Jungtinė Karalystė (20 proc.
keleivių), antroje vietoje Vokietija (10 proc.), trečioje – Norvegija (9 proc.). VĮ Lietuvos oro uostai duomenimis, nuo
2017 m. tik 0,03 proc. keleivių srauto per metus sudaro jungiamųjų skrydžių keleiviai. Viena iš pagrindinių to priežasčių
yra bazinio tradicinio vežėjo (reguliarius skrydžius vykdančios ne žemų kaštų oro bendrovės) nebuvimas.
Paštas
Gyventojai pašto paslaugomis naudojasi vis dažniau ir rinka auga. Remiantis Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT)
duomenimis, pajamos už pašto paslaugų teikimą nuosekliai didėjo visu 2013–2018 m. laikotarpiu – nuo 2013 m. iki
2018 m. padidėjo 67,9 proc. 2011–2018 m. laikotarpiu korespondencijos siuntų kiekiai svyravo ir 2018 m. buvo
išsiųsta 63,8 mln. vnt. korespondencijos siuntų, t. y., 14 proc. mažiau nei 2011 m. laikotarpiu. Per visą 2013–2018 m.
laikotarpį stebimas bendras siunčiamųjų korespondencijos siuntų kiekio sumažėjimas 9,8 mln. arba 18,1 proc.
Tarptautinių pašto siuntinių skaičius nagrinėjamu 2013–2018 m. laikotarpiu padidėjo beveik 3 kartus, tuo tarpu vidaus
– beveik 2 kartus. Pašto siuntų dalies augimas yra nulemtas didėjančių elektroninės prekybos mastų, populiarumo.
Universalioji pašto paslauga (UPP) – teisės aktų nustatytos kokybės pašto paslauga, kuri už prieinamą kainą turi būti
teikiama visoje Lietuvos teritorijoje. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gegužės 15 d. nutarimu
Nr. 467, AB Lietuvos paštas yra įpareigojamas teikti universaliąją pašto paslaugą visoje Lietuvos Respublikos
teritorijoje nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2026 m. gruodžio 31 d.28 AB Lietuvos pašto duomenimis, 2019 m. įmonė turėjo
831 UPP teikimo vietų tinklą, kurį sudarė: 508 stacionariųjų paštų ir 323 kilnojamosios UPP teikimo vietos. UPP teikimo
tinklo tankumą apibrėžia UPP tinklo charakteristikos, kurios šiuo metu numato, jog bent viena paslaugos teikimo vieta
turi būti kiekvienoje kaimo gyvenamosios vietovės seniūnijoje, o miesto gyvenamojoje vietovėje paslaugų teikimo
vieta turėtų būti nutolusi nuo vartotojo ne toliau nei 3 km tiesiausiu atstumu. UPP tinklo charakteristikos yra
peržiūrimos ir pagal poreikį keičiami reikalavimai UPP teikimo tinklui.
Elektroniniai ryšiai
Lietuvoje 4G tinklo padengiamumas yra vienas geriausių Europoje, o itin spartaus interneto padengiamumas taip pat
viršija ES vidurkį. Vis dėlto nebus įgyvendinti tikslai dėl itin spartaus interneto naudojimosi 2020 m. 4G tinklo aprėptis
2019 m. buvo 3,4 proc. punkto didesnė nei ES vidurkis ir Lietuva pagal šį rodiklį yra 4-a ES. Aprėptis Lietuvoje 2017–
2019 m. laikotarpiu padidėjo 2 proc. punktais. Pagal RRT nurodytą LTE (4G) aprėptį, geografiškai mažiausia stipraus
signalo aprėptis 2019 m. buvo Druskininkų, Šalčininkų r., Švenčionių r, Varėnos r. savivaldybėse (siekė 20-30 proc.
aprėpties). 2019 m. 30 Mbit spartos interneto aprėptis Lietuvoje siekė 62,7 proc. namų ūkių, kai ES – 83,1 proc. Nuo
2014 iki 2019 m. 30 Mbit interneto aprėptis Lietuvoje padidėjo 14 proc., kai tuo metu ES – 21,8 proc., tad ES tinklo
plėtra buvo spartesnė.
2019 m. 100 Mbit interneto aprėptis buvo nežymiai didesnė (1 proc. punktu) nei ES. Reikia pažymėti, kad prisijungusių
prie šio greičio interneto gyventojų buvo 29,2 proc., o ES – tik 19,9 proc. Vis dėlto LR naujos kartos interneto prieigos
plėtros 2014–2020 m. plane buvo numatyta, kad iki 2020 m. turėtų būti prisijungę 50 proc. namų ūkių, tad, tikėtina,
kad šis tikslas nebus įgyvendintas. Pagal EK „Digital Economy and Society Index“ Lietuvoje 2019 m. interneto vartotojų
buvo 78,1 proc. – 5 proc. punktais mažiau nei ES vidurkis. Taip pat ir gyventojų dalis, turinti bazinius ar geresnius
skaitmeninius įgūdžius, Lietuvoje siekė 54,8 proc. – 2,4 proc. punktais mažiau nei ES vidurkis.
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Ten pat.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gegužės 15 d. nutarimas Nr.467. Internetinė prieiga: https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/2fa67890789511e9b81587fcbd5a76f6
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TEN-T tinklas
Iki šiol susisiekimo plėtra buvo kuriama orientuojantis į nacionalinius interesus. Siekiant didinti prekių ir žmonių srautų
pralaidumą tarp Europos Sąjungos valstybių buvo iškeltas tikslas sukurti transeuropinį transporto tinklą (TEN–T).
Įgyvendinant šį siekį buvo nustatyti rodikliai pagrindiniam (angl. Core) tinklui iki 2030 m. ir visuotiniam (angl.
Comprehensive) tinklui iki 2050 m., kuriuos visos valstybės narės privalo pasiekti. Lietuva priklauso valstybėms narėms
per kurias eina TEN-T tinklas, kadangi šalį kertą Šiaurės jūros–Baltijos jūros pagrindinio tinklo koridorius. TEN-T tinklo
dalis Lietuvoje reikalauja investicijų, kurios užtikrintų, kad reikalavimai keliami pagrindiniam ir visuotiniam TEN-T
tinklui būtų pasiekti.
Bendras kelių transporto TEN-T tinklo ilgis yra 2 650,36 km. Bendrą tinklą sudaro: pagrindinis tinklas 583,36 km ir
visuotinis tinklas 2 067 km. Iki 2030 m. pagal Reglamente 1315/2013 keliamus reikalavimus turi būti pilnai išplėtota
pagrindinio tinklo dalis. Kol kas pilnai reikalavimus atitinka 405,84 km, rekonstruota turi būti 177,52 km29. Šių atkarpų
sutvarkymui preliminarus investicijų poreikis 788 mln. Eur.
Bendras geležinkelių transporto TEN-T tinklo ilgis yra 2 407 km30. Bendrą tinklą sudaro: pagrindinis tinklas 1 281,2 km
ir visuotinis tinklas 1 125,8 km. Iki 2030 m. pagal Reglamente 1315/2013 keliamus reikalavimus turi būti pilnai
išplėtota pagrindinio tinklo dalis. Kol kas pilnai reikalavimus atitinka 236,6 km31. Iki 2030 m. turi būti nutiesti 392 km32,
kurių preliminari vertė 2,5 mlrd. Eur ir elektrifikuota 652,6 km33, darbų preliminari vertė 427,59 mln. Eur34.
TEN-T tinklo vidaus vandenų keliai sudaro 278 km. Pagrindiniam TEN-T tinklui priklauso kelias E41 Kaunas – Klaipėda
Nemuno upe ir Kuršių mariomis. Šis kelias per Klaipėdos valstybinį jūrų uostą susijungia su Baltijos jūros tarptautiniais
maršrutais ir Vakarų Europos vandens kelių sistema. Dėl prastos techninės hidrotechnikos statinių būklės šiame kelyje
susidarė seklumos, kurios neleidžia užtikrinti laivybos vidaus keliais, tačiau šiuo metu jau įgyvendinamas projektas ,,
TEN-T tinklo kelio E41 modernizavimas“, kurio vertė 28,3 mln. Eur ir kurį įgyvendinus bus atitikti reikalavimai keliami
pagrindiniam TEN-T tinklui.
Jūrų transporte pagrindiniam TEN-T tinklui priskiriamas Klaipėdos valstybinis jūrų uostas. Remiantis 2020 m.
duomenimis, jūrų transporto sektorius atitinka TEN-T gairių reikalavimus įgyvendinant sistemų diegimą, užtikrinant
krovos terminalų veikimą, jungtis su kitų sektorių transporto infrastruktūra.
Lietuvoje yra 3 oro uostai, iš kurių visi priklauso bendram TEN-T tinklui. Vilniaus oro uostas priklauso pagrindiniam
tinklui, o Kauno ir Palangos – visuotiniam. Visi oro uostai vertinami kaip atitinkantys TEN-T keliamus reikalavimus.

29

Preliminarus darbų sąrašas pagrindiniam TEN-T kelių tinklui: Via Baltic ruožo Marijampolė–LT/PL siena plėtra (kelio A5 Kaunas–
Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 97,07 km rekonstravimas), kelių ruožų darbai: A8 Panevėžys–Aristava–Sitkūnai ruožo nuo 7,50
iki 37,78 km rekonstravimas, ruožo nuo 37,78 iki 53,54 km rekonstravimas, ruožo nuo 53,54 iki 87,86 km rekonstravimas, A10 Panevėžys–
Pasvalys–*Ryga ruožo nuo 9,17 iki 38,83 km rekonstravimas, ruožo nuo 38,83 iki 47,83 km rekonstravimas, ruožo nuo 47,83 iki 66,09 km
rekonstravimas
30 Įskaitant planuojamą nutiesti Rail Baltica atkarpą per Lietuvą
31 Preliminarus ilgis vertinant elektrifikuotą ruožą: Valstybės siena su Baltarusija-Kena-Vilnius (Vaidotai)-Kaišiadorys-Kaunas(Rokai)
32 Rail Baltica tiesimo darbai
33 Ruožo Kaišiadorys-Klaipėda (Draugystės st.) elektrifikavimas ir ruožo Kaunas(Rokai)-Kybartai-VS su Rusijos Federacija elektrifikavimas
34 Ruožo Kaunas(Rokai)-Kybartai-VS su Rusijos Federacija elektrifikavimo kaina nustatyta preliminariai remiantis projekto ,,KaišiadorysKlaipėda (Draugystės st.) elektrifikavimas“ elektrifikavimo km kaina.
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4 paveikslas. Lietuvos geležinkelių tinklo žemėlapis
Šaltinis: sudaryta Konsultanto, remiantis „Lietuvos
geležinkeliai“ ir Reglamento 1315/2013 duomenimis.
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5 paveikslas. Lietuvos TEN-T kelių tinklas
Šaltinis: sudaryta Konsultanto, remiantis Europos Komisija (2019).

E41 kelias

6 paveikslas. Oro transporto TEN-T tinklas

7 paveikslas. Vidaus vandens transporto TEN-T tinklas

Šaltinis: sudaryta Konsultanto, remiantis Europos Komisija
(2019)

Šaltinis: sudaryta Konsultanto, remiantis Europos Komisija (2019)

Intermodalumas ir susisiekimo efektyvumas
Vertinant Lietuvos transporto sistemą bei jos konkurencinį potencialą svarbus aspektas yra intermodaliniai terminalai.
2015 m. Lietuvoje atidaryti pirmieji Baltijos šalyse viešieji intermodaliniai terminalai Vilniuje ir Kaune. Šie terminalai
atitinka TEN-T gairių reikalavimus, numatančius, kad įvairių rūšių transportas turėtų būti susietas bet kurioje iš
išvardintų vietų, tarp kurių – intermodaliniai terminalai, ir būtų sudarytos sąlygos gabenti krovinius ar pervežti
keleivius. Viešuosiuose Vilniaus ir Kauno intermodaliniuose terminaluose yra įrengta perkrovimo tarp skirtingų
transporto rūšių, krovinių išdėstymo ir saugojimo įranga. Kauno viešajame intermodalinio transporto terminale yra
nutiesta dviejų pločių – 1435 mm ir 1520 mm geležinkelio vėžė, suteikianti skirtingos vėžės geležinkelių tinklo sąveiką
su kelių transportu.
Lietuvos susisiekimo sistema ir jos efektyvumas yra svarbus tiek kaip ekonominis šalies matas, tiek kaip integralumo
ir visuotinio žmonių judumo būtinybė. Remiantis Europos Sąjungos transporto švieslente, šalies transporto
efektyvumas yra vertinamas vidutiniškai. Pagrindiniai tokio vertinimo aspektai gali būti nulemti kelių priežasčių. Viena
iš jų yra nepakankamas tarptautinis susisiekimas: Lietuvos oro transporto efektyvumo įvertis, kuris yra vertinamas
pagal skrydžių dažnumą, punktualumą, greitį ir kainą, 2018 m. buvo tik 4,64 (22 pozicijoje iš 28 ES šalių). Kitas –
netolygus geležinkelių transporto išvystymas: labiausiai išvystyta yra rytų–vakarų kryptis, kuria yra pervežami didžiausi
krovinių ir keleivių srautai, o šiaurės–pietų kryptis yra mažesnio intensyvumo35. Geležinkelių transportas pagal
efektyvumo vertinimą užima 12 vietą iš 26 šalių (4,47 balai iš 7, 2018 m.) ir yra šiek tiek aukščiau nei ES vidurkis.
Prastais efektyvumo rodikliais pasižymi jūrų transportas – 17 vieta iš 23, vertinant dažnumą ir punktualumą, bei kelių
transportas, kuris užima 15 vietą iš 28 ir nesiekia ES vidurkio vertinant kelių kokybę. Vidutiniškai transporto sistema
vertinama ir dėl didelio investicijų poreikio infrastruktūros kūrimui ir plėtrai bei kelių saugai. Pagrindinės investicijos

35

Šiaurės–pietų kryptimi įgyvendinamas projektas ,,Rail Baltica”
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turėtų būti nukreiptos į strateginės reikšmės projektus – greitkeliui „Via Baltica“, geležinkelių tinklo elektrifikacijai
(Lietuvos geležinkelių tinklas mažiausiai elektrifikuotas Europos Sąjungoje) bei „Rail Baltica“ projekto užbaigimui.
Siekiant užtikrinti visapusišką mobilumą svarbi yra ne tik transporto sistema, bet ir junglumas – užtikrinti plačiajuosčio
ryšio aprėptį ir skverbtį. Atvejais, kai priverstinai sustoja tradicinis judėjimo būdas, skaitmeniniai sprendimai gali
sušvelninti ekonominius nuostolius. Tokios situacijos pavyzdys buvo pademonstruotas COVID – 19 pandemijos metu,
kai itin išaugo skaitmeninių resursų poreikis. Lietuvoje plačiajuosčio ryšio aprėptis yra palyginti didelė, tačiau jo
panaudojimas namų ūkiuose ir įmonėse vis dar yra ribotas, be to jaučiami dideli aprėpties ir skverbties skirtumai tarp
miesto ir kaimo.
Taigi, Lietuvos susisiekimas ES šalių kontekste vertinamas vidutiniškai ir šiuo metu vis dar yra ribotas. Didžioji TEN-T
pagrindinio tinklo dalis Lietuvoje dar nėra pastatyta, o valstybės narės turi baigti kurti visuotinį tinklą ir atitikti
reikalavimus ne vėliau kaip iki 2050 m. gruodžio 31 d. Norint priklausyti tarptautiniam tinklui ir didinti Lietuvos
konkurencingumą svarbu efektyviai įgyvendinti numatytus projektus ir sistemingai planuoti naujus. Toliau pateikiama
apibendrinta viso sektoriaus SSGG analizė.
Sektoriaus SSGG analizė
1 lentelė. Bendra sektoriaus SSGG analizė

Stiprybės
•

•
•
•

•
•
•
•

Silpnybės

Lietuva yra transporto srautų ašyje ir gali
aptarnauti dideles rinkas – Baltijos jūros
regioną (104 mln. gyv.), Rytų Europą ir NVS
(275 mln. gyv.), Vakarų Europą (310 mln. gyv.);
Per Lietuvą driekiasi reikšmingi Europiniai
krovinių vežimo koridoriai rytų–vakarų bei
šiaurės–pietų kryptimis;
Tanki kelių transporto infrastruktūra;
Lietuvoje
egzistuoja
dvi
pagrindinės
geležinkelių sistemos (1435 mm ir 1520 mm
pločio vėžės), leidžiančios aptarnauti skirtingas
rinkas ir užtikrina atitikimą abiejų sistemų
reikalavimams;
Neužšąlantis uostas, laivus aptarnaujantis
ištisus metus;
Lietuvoje
strategiškai
išsidėstę
trys
tarptautiniai oro uostai;
Plačiai išplėtota pašto infrastruktūra (pašto
skyriai, kilnojamieji paštai, mobilieji laiškininkai
ir surenkamųjų pašto dėžučių tinklas);
Užtikrinamas platus IRT paslaugų tinklas
gyventojams (telefono, televizijos, interneto
ryšio paslaugos).

•
•

•
•
•

•
•
•

Galimybės
•
•

Galima integrali IRT ir įvairių transporto rūšių
infrastruktūros plėtra, priėmus tam būtinus
teisės aktus;
Geresnių jungčių tarp skirtingų transporto rūšių
(pvz., jūros uostas – geležinkelis, jūros uostas –
keliai, oro uostas – geležinkelis ir pan.) plėtra
miestuose, mažinant taršą miestų centruose;

TEN-T pagrindinio tinklo dalis Lietuvoje
reikalauja didelių investicijų, kadangi pilnai
išplėtota yra laikoma tik vidaus vandenų dalis;
Nėra
vieningos
viešojo
transporto
organizavimo sistemos derinant tolimąjį ir
priemiestinį susisiekimą bei susisiekimą
geležinkeliu;
Augantis lengvųjų automobilių skaičius lemia
bendrą augančią oro taršą ir ŠESD emisijas;
Trūksta geležinkelių transporto infrastruktūros
suderinamumo, užtikrinančio efektyvią sąveiką
keleivių ir krovinių vežimui;
Dėl finansavimo trūkumo dalis transporto
infrastruktūros neatitinka keliamų reikalavimų
ir pilnai neišnaudojamas infrastruktūros
potencialas;
Nepakankamas regioninis junglumas (šalies
viduje);
Nepakankamas tarptautinis susisiekimas,
Lietuvos oro transporto efektyvumo įvertis tik
4,64 (22 vieta iš 28 ES šalių);
IRT tinklai neregistruojami registruose, trūksta
informacijos apie jų išsidėstymą Lietuvoje.
Grėsmės

•
•
•

Didelė krovinių rinkos priklausomybė nuo
geopolitinių santykių (aktualiausia rytų
kaimyninėms šalims);
Sumažėjusių investicijų galimybė naujame ES
finansavimo periode 2021–2027 m.;
Didėjanti konkurencija tarp transporto rūšių;
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•

•
•

Šiuo metu menkai išnaudojamų vidaus vandens
kelių aktyvesnis naudojimas (krovininė ir
keleivinė laivyba) pagerinus jų technines
sąlygas;
Dėl sparčiai augančių el. prekybos apimčių,
galėtų augti transporto ir pašto sektoriai, taip
pat populiarėti IRT paslaugos;
Didelės spartos ryšio reikalaujančių transporto
ir kitų technologijų pritaikymas ir plėtra ateityje
(autonominiai automobiliai, dronai ir kt.).
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•
•

Senstant
visuomenei
susiduriama
su
sudėtingesniu perėjimu prie modernių
technologijų taikymo pašto, IRT srityse;
Sankcijos dėl klimato kaitos ir oro taršos
mažinimo
tarptautinių
įsipareigojimų
nevykdymo.

Šaltinis: sudaryta Konsultanto

SSGG analizė pagal subsektorius
2.1.1 – 2.1.7 poskyriuose pateikiama pašto, elektroninių ryšių bei transporto subsektorių stiprybių, silpnybių,
galimybių ir grėsmių analizė (toliau – SSGG), kurios pagrindu toliau identifikuojami pagrindiniai iššūkiai ir spręstinos
problemos. Kiekvieno subsektoriaus SSGG analizė36 atlikta remiantis šešiais pagrindiniais aspektais: (1) infrastruktūros
būklė, (2) krovinių ir keleivių vežimas, (3) ekonomika / konkurencingumas, (4) transporto priemonių parkas, (5) eismo
sauga ir aplinkosauga, (6) mobilumas / darnus judumas.

Kelių transportas
2 lentelė. Kelių transporto SSGG analizė

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

36

Stiprybės
Lietuvoje automobilių kelių tinklas yra vienas tankiausių Europoje (2 pagal tankumą tarp Europos
valstybių), o valstybinės reikšmės magistralinių kelių tinklas užtikrina susisiekimą šalies viduje ir su užsienio
valstybėmis visomis kryptimis.
Per Lietuvą driekiasi reikšmingi Europiniai krovinių vežimo koridoriai rytų–vakarų bei šiaurės–pietų
kryptimis.
Šalia tarptautinių automagistralių (valstybinės reikšmės magistralinių kelių) ir šalia kitų kelių, priklausančių
TEN-T tinklui, įrengta elektromobilių įkrovimo infrastruktūra (kas ~50 km).
Keleivių vežimo viešuoju transportu tinklas didmiesčiuose yra gerai išplėtotas.
Krovinių vežimo sektorius yra modernus, konkurencingas Europoje ir nuolat augantis, jis reikšmingai
prisideda prie šalies BVP.
Didžiuosiuose miestuose atnaujinti autobusų parkai ir pagerėjusi miestų viešojo transporto būklė.
Integruoto Lietuvos nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano patvirtinimas ir juose
numatytų įsipareigojimų vykdymas.
Miestai, kurie turi daugiau nei 25 tūkst. gyv. ir kurortai pasirengė darnaus judumo planus, juose numatytos
priemonės nemotorizuotam susisiekimui keliais.
Silpnybės
TEN-T kelių tinklas neatitinka ES keliamų reikalavimų.
Trūksta aplinkkelių, prasti kelio dangos rodikliai.
Ne visų pasienio kontrolės punktų prie išorinių ES sienų teisinis statusas ir infrastruktūra atitinka nustatytus
reikalavimus.
Regionuose yra nepakankamas elektromobilių įkrovimo stotelių ir alternatyvių degalų papildymo punktų
skaičius.

Stiprybės, galimybės, silpnybės ir grėsmės pateikiamos ne pagal svarbumą.
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Nepakankamai pritaikyta infrastruktūra ir transporto priemonės žmonėms su specialiaisiais poreikiais.
Nėra vieningos viešojo transporto organizavimo sistemos derinant tolimąjį ir priemiestinį susisiekimą bei
susisiekimą geležinkeliu.
Vietinio priemiestinio susisiekimo viešojo transporto priemonės yra techniškai ir morališkai pasenusios.
Tranzitinio (sunkiasvorio transporto) eismo apmokestinimas yra nepakankamas ir neproporcingas
daromam poveikiui kelio dangai ir oro užterštumui.
Lengvųjų automobilių amžiaus vidurkis viršija 14 metų.
Nuosekliai augantis lengvųjų automobilių skaičius lemia augančią oro taršą ir ŠESD emisijas, o kelių
transporto emisijos yra didžiausios bendrame šalies kontekste.
Žuvusiųjų keliuose skaičius tenkantis vienam gyventojui yra vienas didžiausių Europoje.
Nėra nuolatinio finansavimo modelio ir pakankamo finansavimo kelių priežiūrai, leidžiančio tiksliai
suplanuoti investicijas ateityje ir užtikrinti gerus kelių dangos rodiklius.
Nėra nuolatinio finansavimo alternatyviais degalais varomų transporto priemonių naudojimo skatinimui ir
reikalingos infrastruktūros kūrimui ir plėtrai.
Nėra ilgalaikės investicijų programos ir ilgalaikių investicijų į kelių plėtrą planavimo.
Ilgalaikės rangos darbų sutartys kelia riziką darbų įvykdymo terminams (dažna praktika, kad rangovai
vėluoja laiku baigti numatytus darbus).
Galimybės
Elektromobilių įkrovimo ir kitų alternatyvių degalų infrastruktūros plėtra regionuose ir didžiuosiuose
miestuose.
Viešojo transporto miestuose atnaujinimas, naudojant ekologiškas transporto priemones.
Valstybinės intervencijos, skatinančios viešojo transporto naudojimą ir privačių automobilių naudojimo
mažinimą.
Viešojo transporto tolimojo ir priemiestinio susisiekimo suderinimas, keičiant organizavimo modelį bei
suderinimas su geležinkelių transportu.
Lengvųjų automobilių parko atnaujinimas, didinant elektromobilių ar kitais alternatyviais degalais varomų
transporto priemonių skaičių Mobilumo kaip paslaugos (MAAS–mobility as a service) principų įdiegimas
keleivių vežimuose.
Darnaus judumo fondo įkūrimas.
Teršėjas moka principo įgyvendinimas, mokesčiu skatinant rinktis netaršias ir alternatyviais degalais
varomas transporto priemones.
Grėsmės
Mobilumo paketas bei dienpinigių apmokestinimas gali stipriai sumažinti tarptautiniais maršrutais
vežančių Lietuvos vežėjų konkurencingumą ar priversti registruoti įmones ne Lietuvoje.
ES reikalavimai atverti viešojo transporto rinką tarptautinei konkurencijai gali sumažinti vietinių vežėjų
autobusais konkurencingumą.
Kelių transporto sektoriaus keliama tarša gali būti priežastimi gauti finansines sankcijas dėl klimato kaitos
ir aplinkos oro taršos mažinimo tarptautinių įsipareigojimų nevykdymo.
Degalų akcizo perskirstymas kitoms reikmėms nei kelių transportui gali apriboti finansavimą kelių
priežiūrai, jei nebus sukurtas kitas finansavimo mechanizmas.
Eismo saugos iššūkiai siejami su elektromobilių plėtra (tylus automobilių veikimas).

Šaltinis: sudaryta Konsultanto

Papildoma informacija apie subsektorių
•

43 proc. rajoninės reikšmės kelių yra su žvyro danga. Bendrai iš visų Lietuvos kelių (21,24 tūkst. km) žvyro
dangos keliai sudaro apie 30 proc. (6,36 tūkst. km).
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•

Alternatyvių degalų infrastuktūra Lietuvoje plėtojama, tačiau regionuose dar yra nepakankama, o viena iš
TEN-T gairių nurodo sudaryti galimybes kelių transporto sektoriuje naudoti alternatyvius degalus.

•

Pasienio kontrolės punktų (toliau – PKP) veikloje šiuo metu susiduriama su dviem pagrindiniais
infrastruktūros iššūkiais – transporto priemonių laukimo aikštelių suteikiamos infrastruktūros vairuotojams
trūkumas ir papildomų privažiavimo eismo juostų prie PKP trūkumas pirmenybę turinčiam transportui.
Atsižvelgiant į tarptautinių krovinių srautų prognozes, susisiekimo sektoriui aktualu įvertinti krovinių iš Rusijos
ir kitų ne ES valstybių svarbą bei mastus, kadangi nuo geopolitinės situacijos priklausys didelė dalis
tarptautinių krovinių. Taip pat ne visų pasienio kontrolės punktų prie išorinių ES sienų teisinis statusas ir
infrastruktūra atitinka nustatytus reikalavimus, todėl, siekiant užtikrinti sklandžią PKP veiklą, būtina taikyti
inovatyvius asmens kontrolės sprendimus, kurti naują ir pertvarkyti esamą pasienio kontrolės punktų
infrastruktūrą.

•

Atsižvelgiant į tarptautinių krovinių srautų prognozes, susisiekimo sektoriui aktualu įvertinti krovinių iš Rusijos
ir kitų ne ES valstybių svarbą bei mastus, kadangi nuo geopolitinės situacijos priklausys didelė dalis
tarptautinių krovinių. Dėl šios priežasties planuojant investicijas iki 2030 m. reikėtų įvertinti prekybinius
santykius ir jų tvarumą su užsienio partneriais. Kadangi kelių transportu gabenama nemažai tarptautinių
krovinių, geopolitika gali paveikti kelių transporto infrastruktūros pralaidumo, remonto ar plėtros poreikius.

•

Planuojant investicijas į pagrindinę infrastruktūrą iki 2030 m. reikėtų įvertinti galimą ekonomikos augimą ar
smukimą, nuo kurio daugiausiai priklausys vietinių krovinių srautų didėjimas ar mažėjimas. Bendrai remiantis
prognozėmis, vietinių krovinių srautai didės, taigi didės poreikis ir pralaidesnei, saugesnei infrastruktūrai, o
tuo pačiu augant krovinių pervežimų tempams kils poreikis griežčiau kontroliuoti transporto priemonių ŠESD
emisijas. Kadangi kelių transportu pervežama daugiausiai vietinių krovinių, ekonomikos svyravimai galėtų
labai paveikti kelių transporto sektorių. Augant vietinių krovinių kiekiams aktualesnė taptų krašto, rajoninių
kelių priežiūra ir plėtra, mažėjant vietinių krovinių kiekiams reikėtų ir mažesnės kelių priežiūros.

•

Prognozuojama, jog bendras vietinio susisiekimo keleivių skaičius padidės, taigi planuojant valstybines
intervencijas reikės įvertinti, kokiomis transporto rūšimis keleiviai bus skatinami naudotis aktyviausiai, tačiau
taip pat įvesti apribojimus, jog nepadidėtų transporto sektoriaus ŠESD emisijos. Didėjant vietinių keleivių
srautams kelių transporte, kuris sudaro didžiausią vietinių keleivių pervežimo dalį, bus svarbu mažinti
regioninę atskirtį ir suteikti regionų gyventojams tokias pat mobilumo galimybes, kaip ir miestų gyventojams,
tačiau taip pat svarbu bus suderinti tarpmiestinio ir miesto transporto darną, pasiūlant keleiviams geriausias
paslaugas.

•

Automobilių skaičiaus pokyčius valstybėje lems valstybės politika transporto priemonių ir jų keliamos taršos
atžvilgiu. Priklausomai nuo to, kokias intervencijas valstybė pasirinks įgyvendinti (viešojo transporto
naudojimo skatinimas, automobilių mokesčiai, susiję su tarša, mažos taršos zonų kūrimas miestuose, kur
ribojamas vidaus degimo varikliais varomų transporto priemonių eismas, draudimai su automobiliais įvažiuoti
į miestų centrus, alternatyviais degalais varomų automobilių įsigijimo kompensavimas ir pan.), keisis ir
individualių automobilių skaičius. Jį taip pat lems ir ekonominė šalies situacija, alternatyvų pasiūlymas
gyventojams, kuriems asmeninis automobilis yra vienintelė patogi naudotis transporto priemonė.

•

Nuo 2010 m. saugumas Lietuvos keliuose padidėjo tiek vertinant sužeistus ir žuvusius kelių eismo įvykiuose
asmenis, tiek stebint juodąsias dėmes Lietuvos keliuose (nuo 2010 m. iki 2018 m. sužeistųjų asmenų skaičius
keliuose sumažėjo apie 20 proc., o žuvusiųjų skaičius sumažėjo 42 proc.).
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8 paveikslas. Juodosios dėmės Lietuvoje
Šaltinis: sudaryta Konsultanto, remiantis LAKD duomenimis

•

Tendencijos rodo, kad lengvųjų automobilių, parkas auga, tačiau naujų lengvųjų automobilių, ne senesnių nei
5 metai, skaičius nesudaro net 20 proc.

•

Lietuvoje gerėja darnaus judumo galimybės – savivaldybės nusimačiusios įsigyti naujų autobusų, nutiesti
naujų dviračių takų, įrengti informacines viešojo transporto švieslentes ir naujas elektromobilių įkrovimo
stoteles.

•

Vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliaraus susisiekimo organizavimas yra pavestas savivaldybių
atsakomybei, todėl nėra vieningos nacionalinės sistemos.

Geležinkelių transportas
3 lentelė. Geležinkelių transporto SSGG analizė

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Stiprybės
Geležinkelių tinklo dalis, kuria vežami didžiausi krovinių ir keleivių kiekiai priklauso pagrindiniam TEN-T
tinklui.
Europinės reikšmės koridoriai rytų–vakarų kryptimi driekiasi per Lietuvą, o šiaurės–pietų kryptimi
plėtojamas Rail Baltica projektas.
Lietuvoje egzistuoja dvi pagrindinės geležinkelių sistemos (1435 mm ir 1520 mm pločio vėžės), leidžiančios
aptarnauti skirtingas rinkas ir užtikrinti atitiktį abiejų sistemų reikalavimams.
Keleivių ir krovinių vežimo paklausa pastaruosius penkiolika metų auga.
Elektrifikuota dalis geležinkelio ruožų, populiariausiu keleivių vežimo maršrutu Vilnius – Kaunas keleiviai
vežami mažo poveikio aplinkai elektriniais traukiniais, taip pat elektrifikuotas tarptautinis maršrutas Vilnius
– Minskas.
Silpnybės
Pagrindinio TEN-T tinklo dalis nėra elektrifikuota.
Didžioji dalis keleivinių geležinkelių stočių ir peronų nėra pritaikyti specialius poreikius turintiems
asmenims.
Trūksta geležinkelių transporto infrastruktūros suderinamumo su kelių transportu, užtikrinančio efektyvią
sąveiką keleivių ir krovinių vežimui.
Paletizuotų ir konteinerinių krovinių vežime kaina ir pristatymo trukmė geležinkeliais nėra konkurencinga
lyginant su kelių transportu
Krovininių vagonų parkas yra nusidėvėjęs, trūksta specializuotų vagonų.
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Didžioji dalis keleivinių riedmenų parko neatitinka ES ir nacionalinėje teisėje nustatytų kokybinių
reikalavimų, nėra pritaikyti specialius poreikius turintiems asmenims.
Geležinkelių tinklas labiau pritaikytas krovinių gabenimui, o ne keleivių vežimui.
Krovinių vežime ir keleivių vežime daugiausiai naudojama dyzelinė trauka, sukelianti ŠESD ir aplinkos taršą.
Nėra ilgalaikio ir nuoseklaus viešųjų paslaugų teikimo geležinkelių transportu finansavimo, kuris paslaugų
teikėjams leistų aiškiai planuotis investicijas.
Nėra sukurtas mechanizmas, kaip iš valstybės surinktų mokesčių finansuoti geležinkelių infrastruktūrą.
Galimybės
Rail Baltica projekto atšakos Vilniaus oro uostas-Kauno oro uostas statyba ir pratęsimas iki Klaipėdos
greitam keleivių susisiekimui.
Viso naudojamo geležinkelių tinklo elektrifikacija (įskaitant riedmenų pakeitimą į elektrinę trauką).
Geležinkelio plėtra miestuose ir industrinėse zonose, derinant su urbanizacijos, darbo vietų plėtros
kryptimis.
Klaipėdos jūrų uosto plėtra leis padidinti krovinių vežimo geležinkeliais apimtį.
Intermodalinių konteinerių ir puspriekabių vežimų į vakarų ir Šiaurės Europą plėtra.
Tarptautinių keleivių vežimo maršrutų plėtra.
Keleivių vežimo apimčių didinimas, pritraukiant keleivius iš lengvųjų automobilių.
Greitųjų traukinių iš Kauno / Vilniaus į ES šalių miestus paleidimas.
Keleivių vežimo transporto plėtros sinergija su kitų rūšių keleivinio transporto strateginėmis plėtros
kryptimis (oro uostų, jūrinio transporto plėtra, kt.).
Grėsmės
Vėluojantis Rail Baltica projektas.
Infrastruktūros, sukurtos ES lėšomis, kapitalo išlaidos neįtraukiamos į sąnaudas, tačiau ateityje reikės
infrastruktūrą išlaikyti iš pajamų.
Intermodalinių terminalų plėtra kaimyninėse šalyse (Latvijoje ir Lenkijoje).
Dėl priklausomybės nuo trąšų ir naftos krovinių keleto klientų, dėl šių krovinių tipo paklausos svyravimo,
praradus juos geležinkeliai gali netekti apie trečdalio krovinių rinkos ir pajamų.
Rytų kaimynių geopolitika gali lemti, kad kroviniai iš rytų šalių nebus vežami per Lietuvą Klaipėdos uosto
kryptimi ir sumažės keleivių srautai (ypač tranzitinių srautų).
Dėl glaudaus ryšio tarp jūrų uosto ir geležinkelių sektoriaus vieno iš sektorių lėtas augimas gali apriboti kito
sektoriaus augimą.
LR Vyriausybės lūkesčiai dėl viešųjų projektų finansavimo (pvz., Rail Baltica projektas) neatitinkantys LTG
finansinių galimybių.

Šaltinis: sudaryta Konsultanto

Papildoma informacija apie subsektorių
•

Lietuvoje geležinkelių tinklą sudaro 1520 mm (1790,6 km ilgio) ir 1435 mm (120,1 km ilgio) pločio vėžės
geležinkeliai, taip yra sukuriamos jungtys tiek su kitomis ES valstybėmis, tiek su Rytų šalimis.

•

Dėl esamo tinklo tankio, kaip ir esamų bėgių techninių charakteristikų, esamas geležinkelių tinklas Lietuvoje
geriau pritaikytas krovinių gabenimui nei keleivių vežimui, todėl yra potencialo tobulinti tinklą jį geriau
pritaikant keleivių vežimui ir kartu derinant su urbanizacijos procesais.

•

Geležinkelių infrastruktūra ir keleiviniai riedmenys nepilnai pritaikyti neįgaliųjų ir riboto judumo žmonių
poreikiams.

•

Atsižvelgiant į tarptautinių krovinių srautų prognozes, nuo geopolitinės situacijos priklausys didelė dalis
tarptautinių krovinių, vežamų geležinkeliais. Kadangi didelę dalį tarptautinių krovinių sudaro būtent
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geležinkelių transportu vežami kroviniai, gerėjant geopolitinei situacijai ir augant tarptautinių krovinių
kiekiams bus labai svarbu užtikrinti pakankamą ir išvystytą geležinkelių infrastruktūrą, pašalinti kliūtis
sklandžiam krovinių gabenimui ir padidinti geležinkelių pravažumą, padidinti geležinkelio ir kitų transporto
rūšių integruotumą (vadovaujantis paskutinės mylios sąvoka vykdyti krovinių privežimą iki geležinkelio stočių
kelių transportu). Taip pat aktualūs bus ir aplinkosauginiai reikalavimai, didėjant krovinių kiekiams didės ir
ŠESD mažinimo poreikis, geležinkelių elektrifikacija (įskaitant riedmenų elektrifikaciją).
•

Krovinių vežimas geležinkelių transportu 2010–2019 m. augo, tačiau vienos pagrindinių krovinių grupių –
naftos ir naftos produktų – vežimas kasmet mažėja.
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9 paveikslas. Krovinių apyvarta geležinkelių transportu, mlrd. tkm
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Jūrų transportas
4 lentelė. Jūrų transporto SSGG analizė

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stiprybės
Neužšąlantis uostas, laivus aptarnaujantis ištisus metus.
Trumpų nuotolių laivybos linijos ir tam sukurta infrastruktūra.
Klaipėdos uoste esantys terminalai gali priimti įvairias krovinių rūšis (SGD, žalią naftą ir naftos produktus,
trąšas ir kitus birius krovinius, konteinerius, generalinius krovinius).
Klaipėda – artimiausias uostas Baltarusijai.
Uoste kraunama reikšminga dalis konteinerių, apimtys tendencingai didėja, pritraukti pasauliniai
konteinerinės laivybos lyderiai.
Krova laivas – laivas sukuria galimybę sumažinti vietinės sausumos krovinių rinkos svyravimų poveikį uosto
plėtrai.
Padidėjęs Klaipėdos miesto, kaip turistų traukos taško, žinomumas lėmė augantį kruizinių laivų ir keleivių
skaičių.
2019 m. patvirtintas uosto bendrasis planas eliminuoja teritorijų planavimo procedūrų poreikį, plečiant
infrastruktūrą nebereikia rengti detaliųjų planų.
Skaitmenizuota administravimo sistema, užtikrinanti spartų aptarnavimą.
Silpnybės
Uosto kanalo ir krantinių gylis nėra pakankamas didžiausiems laivams efektyviai aptarnauti.
Uosto plėtra apribota miesto teritorijos, tarp miesto ir uosto yra interesų konfliktas derinant teritorijų
vystymą.
Uoste nėra neišnuomotų teritorijų su krantinėmis, kurias būtų galima siūlyti naujiems klientams.
Uostą pasiekti taršus kelių transportas kerta miesto teritoriją, o infrastruktūros efektyviam uosto
pasiekimui nepakanka ir ji driekiasi per gyvenamas teritorijas.
Latvijos ir Lenkijos uostų įmonėms ir administracijai taikoma mokestinė aplinka yra patrauklesnė nei
Klaipėdos.
Galimybės
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Naujų uosto teritorijų plėtojimas pietinėje ir šiaurinėje dalyse.
Geresnių ir didesnių pajėgumų sausumos transporto jungčių, ypač geležinkelių pajėgumų, plėtra ir naujų
statyba.
Sukurti infrastruktūrą konteinerizuotų krovinių paskirstymo centrui.
Tapimas Baltijos jūros krovinių paskirstymo centru.
Keltų linijos į Stokholmą, Gdanską ir kitus miestus.
Pridėtinės vertės paslaugų kūrimas užuosčio teritorijose.
Taršos mažinimo technologinių sprendinių įdiegimas gali reikšmingai pagerinti santykius su miesto
bendruomene.
Grėsmės
Konkurencija dėl konkrečių krovinių gabenimo su kaimyniniais Baltijos jūros uostais.
Dėl didėjančių reikalavimų, susijusių su klimato kaita ir tarša, gali mažėti uosto krovos kompanijų ir viso
uosto konkurencingumas atžvilgiu uostų, kurie yra ne ES ir nesilaikys tokių reikalavimų.
Valstybė gali surinkti mažiau pajamų, jeigu laivybos sektoriaus darbuotojai registruosis palankesnėse
mokestiniu atžvilgiu šalyse.
Rytų kaimynių geopolitiniai sprendimai gali lemti krovinių nukreipimą į kitus uostus, ypač mineralinių bei
žaliavinių krovinių.

Šaltinis: sudaryta Konsultanto

Papildoma informacija apie subsektorių
•

Klaipėdos uosto pagrindinis pranašumas – aptarnaujamų krovinių įvairovė bei krovinių vietinė kilmė. Kadangi
tarptautinių krovinių prognozės atskleidė, jog geopolitiniai santykiai lems tarptautinių krovinių kiekius,
mažesnė priklausomybė nuo tarptautinių krovinių galėtų užtikrinti, jog pesimistiniu scenarijumi pablogėjus
geopolitiniams santykiams ir mažėjant tarptautinių krovinių kiekiams uostas neprarastų didžiosios dalies savo
pelno.

10 paveikslas. Krovinių struktūra pagal krovinio kilmę (2018 m. duomenimis), proc.
Šaltinis: sudaryta Konsultanto, remiantis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos 2020-2023 m. strateginiu veiklos planu

•

Augant tarptautinių keleivių skaičiui jūrų transportui bus svarbu užtikrinti pakankamą infrastruktūrą
aptarnauti didesnius kruizinius laivus, suteikti galimybę dideliems laivams prisijungti elektros tiekimą iš
kranto, nekūrenant variklio degalais ir neišmetant papildomo ŠESD į aplinką.

•

Klaipėdos uostas susiduria su kaimyninių Baltijos jūros uostų konkurencija, tačiau nepaisant to 2010–2018
m. laikotarpiu Klaipėdos uosto krovinių srautai augo 49 proc.

Vidaus vandenų transportas
5 lentelė. Vidaus vandenų transporto SSGG analizė
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Stiprybės
Pastatyta Marvelės krovininė prieplauka, kuri yra šalia „Via Baltica“, patogioje geografinėje vietoje.
Kainos krovinio tonkilometrio atžvilgiu vidaus vandenų transportas yra konkurencingesnis nei kelių
transportas.
Vykdomi keleiviniai ir pramoginiai reisai.
Atlikti pilotiniai krovinių gabenimo reisai vidaus vandenimis atskleidė didelį verslininkų susidomėjimą
vidaus vandenų laivybos potencialo išnaudojimu ateityje.
Vidaus vandens transportas yra viena labiausiai aplinkai draugiškų transporto šakų ir pasižymi geresniu
energetiniu efektyvumu nei kelių transportas.
Silpnybės
Nėra atitinkami visi TEN-T reikalavimai.
Dėl pasenusios vidaus vandenų kelių infrastruktūros ir susidarančių seklumų beveik nevyksta krovinių
gabenimas ir nesulaukiama investuotojų.
Lietuvoje yra tik kelios baržos, tinkamos krovinių gabenimui.
Didžiausi keleivių srautai formuojasi Smiltynės perkėloje, o likusieji vidaus vandenų keliai menkai
naudojami keleiviniam susisiekimui.
Marvelės krovininė prieplauka neaprūpinta krovos technika, nesudaroma koncesijos sutartis.
Trumpas transportavimo atstumas, todėl reikalingos santykinai dažnos krovos operacijos, kurios ženkliai
didina sąnaudas.
Galimybės
Investicijų pritraukimas į vidaus vandens kelių infrastruktūros modernizavimą ir baržų statymą / įsigijimą.
Krovininės laivybos ir keleivių vežimo (ne tik Smiltynės perkėla) atgaivinimas.
Krovinių srautų perėmimas iš kaimyninių šalių (pvz., Lenkijos).
Intermodalumo didėjimas ir efektyvesnis krovinių srautų pasiskirstymas nutiesiant geležinkelio ruožą link
Marvelės prieplaukos.
Taršos ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimas perkėlus dalį krovinių į vidaus vandenų
transportą.
Degalų akcizo, aplinkosaugos ir kitų mokesčių surinkimo vidaus vandenų sektoriuje surinkimas bei
nukreipimas į infrastruktūros plėtojimą ir priežiūrą.
Grėsmės
Esamos infrastruktūros neišnaudojimas ir jos nusidėvėjimas nepritraukus privačių operatorių bei
investuotojų.
Esamos vandens kelių būklės suprastėjimas nesulaukus išorinių investicijų.
Senkantis upių vandens lygis dėl klimato kaitos veiksnių.

Šaltinis: sudaryta Konsultanto

Papildoma informacija apie subsektorių
•

Vidaus vandenų kelių sektoriaus potencialas itin menkai išnaudojamas, o pagrindinė kliūtis – vidaus vandenų
kelių laivybai tinkamų matmenų neatitikimas.

Tūkst. keleivių
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11 paveikslas. Smiltynės perkėla ir kitais vidaus vandenų keliais pervežamų keleivių skaičius 2018 m.
Šaltinis: sudaryta Konsultanto, remiantis AB Smiltynės perkėlos ir Vidaus vandenų kelių direkcijos 2020-2023 m. strateginio veiklos
plano duomenimis

•

Modernizavus vidaus vandenų kelius atsivertų potencialas perkelti dalį vežamų krovinių keliais į vidaus
vandens transportą ir didinti pramoginių ir keleivinių kelionių skaičių bei populiarumą.

•

Pagal prognozes augant vietinių krovinių kiekiams vidaus vandenų transportą būtų galima išnaudoti daug
geriau nei jis yra panaudojamas šiuo metu. Pagal reikalavimus sutvarkius vidaus vandens kelius būtų galima
pasiūlyti ekologiškesnę nei kitos transporto rūšys krovinių gabenimo alternatyvą. Taip būtų užtikrinamas ir
aplinkosauginių reikalavimų geresnis laikymasis, kurie pagal prognozes griežtės.

•

Augant vietinių keleivių skaičiams, vidaus vandens transportas galėtų būti pasitelkiamas ne tik Smiltynės
perkėloje, tačiau ir kituose vidaus vandens keliuose, sukuriant ne tik pramoginius, tačiau ir reguliarius viešojo
transporto maršrutus.

Oro transportas
6 lentelė. Oro transporto SSGG analizė

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Stiprybės
Strategiškai išsidėstę trys tarptautiniai oro uostai – Palangos oro uostas, aptarnaujantis Vakarų Lietuvos
regioną, Kauno oro uostas, teikiantis paslaugas centrinėje Lietuvos dalyje ir Vilniaus oro uostas – veikiantis
sostinėje.
Didelė mažų kainų skrydžių dalis Lietuvos oro uostuose užtikrina konkurencingas kainas klientams.
Bendrai visuose oro uostuose sukurtas efektyvus maršrutų plėtros skatinimo įrankis de minimis, kuriami
nauji instrumentai, užtikrinantys nuolatinį skrydžių krypčių iš visų oro uostų pasirinkimo didinimą.
Vieningas oro uostų veiklų koordinavimas, sutelktas vienos įmonės rankose.
Silpnybės
Ribotos oro uostų plėtros galimybės dėl aplinkos veiksnių (pavyzdžiui, miesto teritorija, miškai).
Nepakankami terminalų infrastruktūros pajėgumai.
Nėra priimtas strateginis sprendimas dėl naujo oro uosto įrengimo.
Nesant bazinio tradicinio vežėjo, didinamas tik vietinės rinkos keleivių srautas, nėra tradicinių jungiamųjų
srautų.
Daugiau nei 50 proc. keleivių rinkos užima 2 vežėjai.
Galimybės
Vilniaus ir Kauno oro uostų plėtra ir (arba) naujo tarptautinio oro uosto statyba.
Efektyvių geležinkelių jungčių į / iš oro uostų fizinis ir organizacinis integravimas į suderintą geležinkeliųoro transporto tinklą (angl. air-rail concept), plėtojant judumą, kaip paslaugos koncepciją (angl. MaaS,
Mobility as a Service).
Galimybė plėtoti krovinių oro uosto židinio (angl. hub) koncepciją krovinių srautams tarp Europos ir Azijos
paskirstyti.
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Auganti ekonomika, stiprėjanti perkamoji galia, didelis emigrantų kiekis sudaro galimybes naujų krypčių /
vežėjų pritraukimui.
Lietuvos oro uostuose galimybė plėtoti komercinę veiklą, pavyzdžiui, įrengiant konferencijų centrus
(jungiant ES / Šengeno zoną ir Rytų Europą).
Grėsmės
Didesnė konkurencija iš Rygos oro uosto, kadangi jis turės Rail Baltica stotelę kas pagerins šio oro uosto
pasiekiamumą.
Rail Baltica susisiekimas traukiniais gali ženkliai sumažinti oro transportu tarp Baltijos šalių keliaujančių
keleivių srautus (bilieto kaina, laiko sąnaudos).
Dėl šalia augančių Rygos ir Varšuvos oro uostų, gali mažėti tiesioginių skrydžių krypčių skaičius ir
susisiekimas plėtotis tik iki židininių oro uostų (pavyzdžiui, Varšuvos ar Rygos).
Griežtėjantys taršos ir triukšmo apribojimai gali pradėti riboti oro transporto sektoriaus veiklą.

Šaltinis: sudaryta Konsultanto

Papildoma informacija apie subsektorių
•

Lietuvoje yra 3 tarptautiniai oro uostai, kuriuose aptarnautų keleivių ir pervežtų krovinių skaičius kasmet
auga.

•

2017–2019 m. siūlomas skrydžių krypčių skaičius svyravo, tačiau keleivių skaičius nuosekliai augo.
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12 paveikslas. Krypčių skaičius, vnt.
Šaltinis: sudaryta Konsultanto, remiantis LTOU aviacijos statistikos apžvalga

•

Atsižvelgiant į prognozes, numatomas tarptautinių keleivių skaičiaus didėjimas, todėl planuojant valstybės
politiką iki 2030 m. ir 2050 m. reikėtų įvertinti, jog ženkliai padidės tarptautiniams keleiviams pritaikytos
infrastruktūros poreikis – ypač atsiras oro uostų keleivių aptarnavimo terminalų pajėgumų didinimo poreikis.

•

Kasmet didėjant skrydžių skaičiui vis aktualesnė tampa triukšmo taršos problema, ribojanti tolesnę oro uostų
plėtrą.

Paštas
7 lentelė. Pašto SSGG analizė

•
•
•

Stiprybės
Plačiai išplėtota universaliosios pašto paslaugos (toliau – UPP) infrastruktūra (pašto skyriai, kilnojamieji
paštai, mobilieji laiškininkai ir surenkamųjų pašto dėžučių tinklas).
Patikimas, žinomas istorinis UPP teikėjas AB Lietuvos paštas, kurio ištakos siekia 1918 m.
Sparčiai besiplečiantis siuntų siuntimo – atsiėmimo savitarnos punktų (paštomatų) tinklas.
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Didelis pašto rinkoje veikiančių įmonių kiekis užtikrina konkurencingų kainų vartotojams išlaikymą ir
paslaugų kokybės gerinimą.
Silpnybės
UPP infrastruktūros pagrindą sudaro istorinis pašto pastatų tinklas, kurio paveldosauginiai bei kiti senos
statybos pastatai reikalauja didelių išlaidų jo atnaujinimui ir išlaikymui.
Esama pašto infrastruktūra yra labiau pritaikyta korespondencijos siuntoms, bet ne sparčiai augančiai
pašto siuntinių rinkai.
Korespondencijos siuntų pašto rinka yra koncentruota, dominuoja keli paslaugų teikėjai, nedidelė
konkurencija.
Dėl mažo gyventojų skaičiaus atokiose gyvenvietėse stacionarių pašto skyrių išlaikymas yra nuostolingas.
Galimybės
UPP infrastruktūra gali būti panaudota kitų paslaugų teikimo plėtrai ir naujų paslaugų atsiradimui.
Dėl sparčiai didėjančių el. prekybos apimčių, pašto ir smulkių siuntų sektorius turi didelį potencialą dar
sparčiau augti.
Naujų technologijų (paštomatų, bepiločių skraidyklių, autonominių automobilių ir kt.) taikymas logistikos
optimizavimui ir pašto paslaugų teikimui.
Skirtinguose sektoriuose (internetinės platformos-prekyvietės, logistikos bei pašto paslaugų teikėjų ir pan.)
veikiančių įmonių bendradarbiavimas ir sąveikumo užtikrinimas gerinant pristatymo paslaugų
prieinamumą.
Grėsmės
Mažėjant gyventojų skaičiui regionuose ir dėl senėjančios visuomenės, pašto paslaugos teikėjų diegiamos
naujovės susiduria su stygiumi gebėjimų prisitaikyti prie skaitmenizavimo ir kitų naujovių.
Toliau didėjant regioninei atskirčiai ir mažėjant gyventojų kaimiškosiose gyvenvietėse, ir dėl senėjančios
visuomenės, keičiasi paslaugų poreikis ir brangsta žmogiškųjų resursų bei infrastruktūros išlaikymas.

Šaltinis: sudaryta Konsultanto

Papildoma informacija apie subsektorių
•

Gyventojai pašto paslaugomis naudojasi vis dažniau ir rinka auga. Pašto siuntų dalis pašto pajamų struktūroje
nuosekliai auga, o korespondencijos dalis mažėja.

•

Korespondencijos siuntų rinka 2011–2018 m. laikotarpiu svyravo. Stebimas vidaus korespondencijos siuntų
kiekio mažėjimas ir tarptautinės korespondencijos siuntų kiekio augimas.

•

Pašto siuntinių rinka 2011–2018 m. laikotarpiu nuosekliai augo ir dėl didėjančios e. komercijos, tikėtina, augs
ir ateityje.
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13 paveikslas. Pašto siuntinių kiekiai, mln. vnt., 2013–2018 m.
Šaltinis: RRT Lietuvos ryšių sektoriaus 2016 m. ir 2018 m. ataskaitos

•

Rinkos dalyvių konkurencija korespondencijos siuntų rinkoje yra mažesnė nei augančioje pašto siuntinių
rinkoje.
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AB Lietuvos paštas yra vienintelis UPP teikėjas Lietuvoje. Platus UPP teikimo tinklas reikalauja didesnių
investicijų seniau įrengtų pašto skyrių išlaikymui, tačiau taip pat sukuria galimybes teikti papildomas
paslaugas.

14 paveikslas. Stacionarių paštų ir kilnojamųjų UPP teikimo vietų žemėlapis
Šaltinis: AB „Lietuvos pašto“ pateikti duomenys

•

Besikeičianti pašto paslaugų rinka (paslaugų struktūra, vartotojų rinkos koncentracija) skatina naujų
alternatyvių pašto paslaugų teikimo būdų atsiradimą. Naujos paslaugos užtikrina vartotojų poreikių
patenkinimą kartu išlaikant optimalias sąnaudas.

Elektroniniai ryšiai
8 lentelė. Elektroninių ryšių SSGG analizė

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Stiprybės
Lietuva yra 3-ioje vietoje Europos Sąjungoje ir 13-oje vietoje pasaulyje pagal šviesolaidinių ryšio linijų
skvarbą.
Pagal 4G tinklo aprėptį Lietuva yra 4-oje vietoje Europos Sąjungoje.
100 Mbit interneto tinklo aprėptis yra didesnė nei ES vidurkis.
Lietuvoje mobiliojo ir interneto ryšio paslaugos yra ženkliai pigesnės nei ES vidurkis.
Silpnybės
Lietuvos regioninė atskirtis ir demografinė situacija regionuose riboja ekonominį interesą plėtoti
plačiajuostį internetą regionuose.
Lėtesnė nei planuota 100 Mbit greičio interneto skvarba dėl mažėjančio gyventojų skaičiaus regionuose.
Fiksuoto plačiajuosčio ryšio geografinė aprėptis Lietuvoje yra viena mažiausių ES.
Lietuvoje naudojimosi interneto paslaugomis rodiklis yra vienas žemiausių ES (77,9 proc. lyginant su 86,1
proc. atitinkamai).
Televizijos ir radijo paslaugų bei duomenų perdavimo paslaugų rinkose mažėja paslaugų teikėjų skaičius ir
didėja rinkos koncentracija.
Galimybės
Elektroninių ryšių (plačiajuosčio interneto) infrastruktūros plėtros sinergija su kita infrastruktūra (keliai,
dujotiekiai, elektros tinklai ir kt.).
Belaidžio interneto užtikrinimas regionuose, kur laidinis ryšys ekonomiškai neefektyvus.
Didelės spartos ryšio reikalaujančių transporto ir kitų technologijų pritaikymas ir plėtra ateityje
(autonominiai automobiliai, dronai ir kt.).
Naujos kartos judriojo ryšio tinklų diegimas tobulėjant technologijoms.
Konkurencijos mažmeninėje rinkoje užtikrinimas suteikiant galimybę visiems rinkos žaidėjams naudotis
bendra infrastruktūra.

Lietuvos susisiekimo plėtros iki 2050 m. strategija
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Grėsmės
Trikdžiai, pažeidimai ir infrastruktūros dubliavimas elektroninių ryšių tinkluose dėl nepakankamos
informacijos apie jų geografinį išsidėstymą, trūkstamos informacijos registruose.
Elektroninių ryšių rinkos plėtros apribojimai dėl dažnių nesuderinimo su kaimyninėmis šalimis Rusija ir
Baltarusija.
Kibernetinio saugumo iššūkiai, siejami su nedraugiškų šalių ir nusikalstamų grupuočių neigiama veikla.
Finansavimo trūkumas infrastruktūros plėtrai dėl mažėjančių ES investicijų.
Ryšių tinklų plėtrą gali riboti visuomenės baimės dėl elektromagnetinės spinduliuotės.

Šaltinis: sudaryta Konsultanto

Papildoma informacija apie subsektorių
•
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15 paveikslas. 4G aprėptis Lietuvoje ir ES (kairėje) bei itin spartaus (100 Mbit) interneto aprėptis Lietuvoje ir ES (dešinėje)
Šaltinis: Europos Komisija, Digital Economy and Society Index

•

Pagal plačiajuosčio ryšio skvarbą Lietuva atsilieka nuo ES vidurkio, tačiau žvelgiant į 30 Mbit ir 100 Mbit
interneto skvarbą Lietuvoje pastebima didesnė pažanga nei ES.

•

Konkurencija duomenų perdavimo paslaugų rinkoje mažėja, o viešojo judriojo telefono ryšio tinklu perduotų
duomenų kiekis sparčiai didėja. Televizijos ir radijo paslaugų rinkos koncentracija didėja, o bendras paslaugų
gavėjų skaičius mažėja.

•

Lietuvoje judriojo telefono ir interneto ryšio paslaugos ženkliai pigesnės nei ES vidurkis. Vis daugiau
naudojamasi judriojo telefono ryšių paslaugomis, o ryšio operatorių pajamos smunka – tai rodo didėjančią
konkurenciją mažinant kainas.

Scenarijų modeliavimas
Modeliuoti trys scenarijai iki 2030 m. ir iki 2050 m. atskirai – pesimistinis (lėto vystymosi), realistinis (labiausiai
tikėtinas) ir optimistinis (greito vystymosi) (scenarijų modeliavimo metodika pateikiama 2 priede)37. Scenarijų
modeliavimas atliktas tokia tvarka:

37

•

Pagal prognozuotus veiksnius ir rodiklius įvertinta, kokį poveikį šie pokyčiai turės susisiekimo sektoriui: kurių
transporto rūšių paklausa didės; kuriose srityse ir vietovėse gali kilti rizika neužtikrinti susisiekimo; kaip pakis
krovinių ir keleivių srautai; kokių infrastruktūros pajėgumų gali neužtekti; kokias technologijas reikia vystyti;
kur nukreipti investicijas ir kt. (prognozių rezultatai pateikiami 3 priede).

•

Vertinant ekologinius veiksnius nustatyti apribojimai atskirų transporto rūšių plėtrai, nurodytos skatintinos
transporto rūšys, transporto sektoriaus plėtros kryptys, atitinkančios ekologinius reikalavimus ir pan.

Pastaba: prognozės atliktos laikotarpiu iki Covid-19 ir karantino pasekmių Lietuvoje, todėl prognozėse karantino įtaka rodikliams nėra
įtraukiama
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Technologiniai veiksniai atskleidė, kokias priemones galima naudoti siekiant įveikti iškylančias rizikas,
sprendžiant susisiekimo, besikeičiančios visuomenės problemas.

Kiekvienam scenarijui atskirai prognozuoti tarptautinių krovinių, vietinių krovinių, tarptautinių keleivių, vietinių
keleivių, tranzito keleivių srautai ir individualių automobilių skaičius (išsamios prognozės pateikiamos 3 priede).
Prognozėms iki 2030 m. ir iki 2050 m. buvo naudojama regresinė analizė (išsami prognozavimo metodika pateikiama
2 priede). Kiekvienam rodikliui atskirai (tarptautiniai kroviniai, vietiniai kroviniai, tarptautiniai keleiviai, vietiniai
keleiviai, tranzito keleiviai, individualūs automobiliai) atliktos regresinės analizės ir nustatyti statistiškai reikšmingi,
skaičius lemiantys rodikliai. Prognozės pritaikytos optimistiniam, realistiniam ir pesimistiniam scenarijui pagal
kintančias statistiškai reikšmingų rodiklių reikšmes (žr. 2 Priedas).
Toliau pateikiamos apibendrintos keleivių ir krovinių srautų prognozės38:

16 paveikslas. Tarptautinių krovinių skaičiaus prognozė iki 2030 m. ir iki 2050 m.
Šaltinis: sudaryta Konsultanto

Tarptautinių krovinių srautai skirtingai augs nuo pat pirmų prognozuojamų metų, o skirtumai dar labiau išryškės
scenarijuose iki 2050 m. Iki 2050 m. pesimistiniu atveju tarptautinių krovinių srautai per visą analizuojamą laikotarpį
sumažės lyginant su esama situacija, kai kuo tarpu optimistinio scenarijaus atveju prognozuojamas 130 proc. krovinių
skaičiaus augimas. Pesimistiniu atveju, tokius pokyčius daugiausiai lemia suprastėję ES ir užsienio partnerių santykiai
bei lėtai auganti Lietuvos ekonomika, tuo tarpu tie patys sparčiai gerėjantys rodikliai lemia optimistinio scenarijaus
krovinių skaičiaus spartų augimą.

17 paveikslas. Vietinių krovinių skaičiaus prognozė iki 2030 m. ir iki 2050 m.
Šaltinis: sudaryta Konsultanto

Vietinių krovinių skaičius augs visais numatytais scenarijais tiek iki 2030, tiek iki 2050 m., tačiau skirsis krovinių augimo
tempai. Krovinių augimas stipriai sulėtės nuo 2032 m. pesimistiniu scenarijumi – nuo šių metų augimas bus labai
nedidelis, palyginus su prieš tai buvusiais tempais. Tokį pokytį lems pablogėję ES ir Rusijos santykiai bei sparčiai
mažėjantis gyventojų skaičius, įtaką darys ir lėtai auganti ekonomika. Optimistiniu atveju, krovinių skaičiaus augimas
38

Prognozės pateikiamos atvaizduojant geriausią (optimistinę) ir blogiausią (pesimistinę) prognozę kaip ribinius grafiko kraštus, tačiau
priklausomai nuo galimų intervencijų, reali prognozuojamo rodiklio reikšmė kiekvienais metais gali patekti į bet kurį tašką mėlynai
pažymėtoje zonoje. Intervencijų reikšmė didėja einant laikui, pavyzdžiui, nuo 2020 m. pasirinktų priemonių stipriai priklauso, kuriame
mėlynos grafiko zonos dalyje atsidurs tikroji rodiklio reikšmė.
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išliks labai spartus iki pat 2050 m. Spartų augimą lems tiek gyventojų skaičiaus augimas, tiek sparčiai auganti
ekonomika.

18 paveikslas. Tarptautinių keleivių skaičiaus prognozė iki 2030 m. ir iki 2050 m.
Šaltinis: sudaryta Konsultanto

Visi scenarijai iki 2030 m. rodo tarptautinių keleivių skaičiaus augimą, o augimo tendencijos iki 2030 m. tarp scenarijų
skiriasi labai minimaliai. Scenarijuose iki 2050 m. keleivių skaičiaus augimo tempai išsiskiria, optimistiniu scenarijumi
keleivių skaičius nuo 2018 m. paauga 158 proc., o pesimistiniu – 127 proc.
Skirtingi keleivių skaičiaus augimo tempai yra lemiami skirtingai augančios ekonomikos (optimistiniu atveju
ekonomika auga sparčiau, pesimistiniu – lėčiau), taip pat skirtingų visuomenės senėjimo tempų (optimistiniu
scenarijumi visuomenė senėja lėčiau nei pesimistiniu).

19 paveikslas. Vietinių keleivių skaičiaus prognozė iki 2030 m. ir iki 2050 m.
Šaltinis: sudaryta Konsultanto

Visų scenarijų iki 2030 m. prognozės rodo vietinių keleivių skaičiaus augimą, tačiau augimo tempai skiriasi gana
nežymiai. Vertinant scenarijus iki 2050 m., keleivių skaičiaus augimo tempai pradeda skirtis nuo 2033 m., kai sulėtėja
realistinio scenarijaus augimas, o optimistinio scenarijaus augimas lieka toks pat spartus. Realistinio scenarijaus
atveju, bendras gyventojų skaičius sumažės, tačiau ekonomika augs, todėl tikėtina, jog gyventojai bus mažiau mobilūs
tarp miestų naudojantis viešuoju transportu, aktyviau bus naudojamasi asmeniniais automobiliais. Pesimistiniu atveju
sparčiai mažėjant gyventojų skaičiui ir lėčiau augant ekonomikai bei sparčiai griežtėjant aplinkosauginiams
reikalavimams, prognozuojama, jog gyventojai bus ekonomiškai priversti dažniau rinktis viešąjį transportą.
Optimistinio scenarijaus atveju gyventojai viešąjį transportą rinksis kaip ekologišką alternatyvą taršiems
automobiliams.

20 paveikslas. Individualių automobilių skaičiaus prognozė iki 2030 m. ir iki 2050 m.
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Šaltinis: sudaryta Konsultanto

Visuose scenarijuose iki 2030 m. automobilių skaičius mažėja beveik identiškais tempais dėl griežtų aplinkosaugos
reikalavimų, gyventojų sąmoningumo augimo bei skatinamųjų viešojo transporto priemonių. Didžiausi skirtumai tarp
scenarijų išryškėja ilgalaikėje perspektyvoje – pesimistiniu atveju nuo 2032 m. bendras automobilių skaičius šalyje vėl
pradės augti, ir galiausiai išaugs didesnis nei esama situacija, tuo tarpu gyventojų šalyje bus mažiau. Tai reikš, jog
vienam gyventojui iki 2050 m. teks vis daugiau asmeninių automobilių. Optimistiniu atveju, automobilių skaičius šalyje
nuosekliai ir sparčiai mažės ir iki 2050 m. automobilių skaičius bus sumažėjęs 45 proc. lyginant su 2018 m.
duomenimis.
Automobilių skaičiaus pokyčius iki 2050 m. lems gyventojų skaičiaus pokyčiai šalyje, pesimistiniu atveju mažėjant
gyventojų skaičiui, tačiau griežtėjant aplinkosauginiams reikalavimams, gyventojai negalės naudotis savo taršiais
automobiliais miestuose, tačiau tarpmiestiniam susisiekimui, prognozuojama, automobiliai bus naudojami aktyviai.
Optimistiniu atveju užtikrinus efektyvią viešojo transporto sistemą net ir daugėjant gyventojų, didės jų sąmoningumas
ir viešasis transportas taps populiaresnis nei asmeniniai automobiliai.
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3 Pagrindiniai sektoriaus iššūkiai ir jų priežastys
Remiantis SSGG analizės rezultatais bei keleivių ir krovinių srautų prognozėmis39, identifikuojami iššūkiai ir jų
priežastys. Pagrindiniai iššūkiai yra siejami su prastu šalies pasiekiamumu (nepakankamai išvystytas TEN-T tinklas,
ribotas pasiekiamumas oro transportu) bei regionine atskirtimi šalies viduje (nepakankamai išvystyta transporto
infrastruktūra regionuose ir nuo centro labiau nutolusiose vietovėse, mažas transporto integralumas, ribotas pašto ir
UPP užtikrinimas kaimiškose vietovėse).
Nacionaliniuose ir tarptautiniuose dokumentuose minimi aplinkosauginiai aspektai taip pat atsispindi iššūkių sąraše –
poreikis mažinti augančias transporto sektoriaus ŠESD emisijas, darnaus judumo priemonių bei naudojimosi viešuoju
transportu skatinimas. Tarp iššūkių atspindimas ir poreikis užtikrinti susisiekimo sistemos pritaikymą riboto judumo
asmenims, efektyvių transporto jungčių kūrimas, saugos ir saugumo užtikrinimas.
Iššūkių sąraše svarbus ir ekonominis aspektas, kadangi transporto sektorius Lietuvoje sukuria 13 proc. BVP (2019 m.
duomenimis). Siekiant išlaikyti ir didinti teigiamą ekonominį efektą yra svarbu tinkamai panaudoti šalies konkurencinį
potencialą – užtikrinti tolygią skirtingų transporto rūšių infrastruktūros plėtrą bei skatinti jų integralumą.
Toliau (žr. 8 lentelę) pateikiamas detalus kiekvienos analizės metu identifikuoto iššūkio pagrindimas ir paaiškinimas.
9 lentelė. Transporto sektoriaus iššūkiai ir jų priežastys
Iššūkis
Veiksniai
1. Didėjantis asmeninių ir komercinių automobilių skaičius
Asmeninių automobilių naudojimas visuomenėje vis dar yra pagrindinis keliavimo būdas (2018 m.
Eurostato duomenimis, vienam tūkst. gyventojų Lietuvoje tenka 512 automobilių, ir pagal šį rodiklį iš 28
Europos valstybių įskaitant Norvegiją, Lietuva užima 14 vietą). Tik nuo 2020 m. liepos 1 d. pradėtas taikyti
automobilių apmokestinimo pagal išmetamus oro teršalus mokestis (automobilių registracijos mokestis),
mokamas įregistruojant automobilį. Remiantis 2020 m. birželio mėn. Europos automobilių gamintojų
asociacijos atlikta analize40, Lietuva yra viena iš nedaugelio ES valstybių, neturinčių automobilio
naudotojo mokesčio (reguliarus mokestis, mokamas automobilio savininko už tai, jog jis turi taršų
automobilį ir juo naudojasi). Dabartinių galiojančių taršos mokesčių taikomi tarifai (fiksuotas, automobilio
įregistravimo metu mokamas mokestis pagal automobilio CO2 emisijas) gyventojų neatgraso naudotis
asmeniniu automobiliu, kadangi kitos alternatyvos (viešasis transportas, automobilių dalijimosi
platformos ir kt.) nėra pakankamai patrauklios. Krovininių automobilių modernizacija ir „žalumas“
1. Augančios transporto
priklauso tik nuo krovinių vežėjų įmonių valios, kadangi jie nėra teisiškai įpareigojami naudoti aplinkai
sektoriaus ŠESD emisijos
draugiškesnes transporto priemones.
2. Viešasis transportas dar nematomas kaip alternatyva asmeniniam automobiliui
Miestų viešojo transporto parkai, nors ir lėtai atnaujinami, bet dar nėra draugiški aplinkai. Transporto
priemonės atnaujinamos pagal kiekvienos savivaldybės ar vežėjo pajėgumus. Dėl seno, nepatrauklaus
viešojo transporto (pavyzdžiui, Vilniaus viešojo transporto priemonių parko vidurkiai autobusų – 16 m.,
troleibusų – 22 m., o naujesni nei 5 metų autobusai sudaro vos 17 proc. viso Vilniaus parko), gyventojai
linkę rinktis asmeninius automobilius. Viešojo transporto tvarkaraščiai bei maršrutai vis dar lėtai
atnaujinami pritaikant juos prie besikeičiančių gyventojų poreikių, atsirandančių naujų traukos taškų.
Taip pat mažas skirtingų transporto rūšių integralumas – Lietuvoje nėra vieno bilieto sistemos (sistema,
leidžianti suplanuoti kelionę nuo pradžios iki pabaigos taško, įskaitant persėdimus į skirtingas transporto
rūšis, užtikrinant sklandžią kelionę. Sistemos esmė – visai kelionei atlikti įsigyjamas vienas bilietas,
tinkantis visoms toje kelionėje naudojamoms transporto rūšims). Pagerinant viešąjį transportą galėtų
būti užtikrinamas ir geresnis regionų pasiekiamumas, ypač suteikiant mobilumo galimybes riboto judumo

39 Krovinių ir keleivių srautai buvo prognozuoti optimistiniams, realistiniams ir pesimistiniams scenarijams iki 2030 m. ir 2050

m., vertinant
kurie iš 20 skaitinę reikšmę turinčių kintamųjų, naudotų prognozuojant scenarijus, buvo statistiškai reikšmingi paaiškinant kiekvieno iš
keleivių ir krovinių pokyčius. Kiekvienam prognozuojamam rodikliui sudaryti skirtingi didžiausią statistinę reikšmę turinčių kintamųjų
rinkiniai, sudaromas geriausiai pokyčius paaiškinantis modelis ir pagal jį atliekama rodiklio prognozė iki 2030 m. bei 2050 m.
40 Prieiga per internetą: https://www.acea.be/uploads/publications/CO2-based_motor_vehicle_taxes_European_Union_2020.pdf
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ar socialiai pažeidžiamoms gyventojų grupėms, kurios neturi galimybės (finansinės ar kt.) naudotis
asmeniniu automobiliu.
3. Neelektrifikuota didžioji dalis geležinkelių
Lietuvos geležinkelių tinklą sudaro 1911,3 km eksploatuojamų geležinkelių kelių, kuriais kasmet
vežama 40 proc. Lietuvoje transportuojamų krovinių bei 13 proc. viešuoju tarpmiestiniu transportu
besinaudojančių keleivių. Didžioji dalis geležinkelių kelių iki šiol nėra elektrifikuota (2019 m. duomenimis
elektrifikuota buvo 7,97 proc. geležinkelių, lyginant pagal elektrifikuotų geležinkelio ruožų dalį su visu
geležinkelių tinklu, Lietuva užėmė 28 vietą iš 29 Europos valstybių), o kroviniams ir keleiviams vežti vienu
populiariausiu maršrutu Vilnius – Klaipėda vis dar naudojama dyzelinė trauka (nuo 2019 m. yra
įgyvendinamas geležinkelių elektrifikavimo projektas). Elektrifikavus pastarąjį ruožą elektrifikuotų
geležinkelių kelių ilgis išaugs iki 478,8 km., t. y. 25,1 proc. eksploatuojamo tinklo ilgio, tačiau Lietuva vis
tiek nepasiektų Europos valstybių geležinkelių elektrifikacijos lygio vidurkio.
4. Lėta alternatyvių degalų infrastruktūros plėtra
2020 m. Lietuvoje vystoma tik elektromobilių įkrovimo ir suslėgtų gamtinių dujų papildymo
infrastruktūra, tuo tarpu vandenilio ir suskystintų gamtinių dujų infrastruktūra lengviesiems
automobiliams nėra plėtojama, nėra ekstensyvių tyrimų dėl tokios infrastruktūros poreikio ir
pritaikomumo. Pavyzdžiui, nors Marijampolėje, Telšiuose ir Ukmergėje miestų autobusų parkų
autobusai naudoja iki 10 proc. vandenilio prisodrintas gamtines dujas (H2NG)41, tačiau vandenilis iki šiol
nėra tiriamas kaip grynas (ne įmaišytas) automobilių degalų šaltinis, nėra kuriama vandenilio papildymo
infrastruktūra. Alternatyvių degalų (išskyrus elektromobilių įkrovimo) infrastruktūra Lietuvoje kuriama
pavienių, individualių įmonių iniciatyva ir nėra koordinuojama centralizuotai, alternatyvių degalų
infrastruktūros plėtros kryptys nėra įtvirtintos valstybiniu lygiu, todėl plėtra vyksta labai lėtai (suslėgtų
gamtinių dujų stoteles stato privati įmonė, tačiau visoje Lietuvoje kol kas yra tik 8 tokios stotelės (4 iš jų
– uždaros), dar 2 yra statomos42).
1. Nepakankamas gyventojų švietimas apie atsakingą vairavimą
Šalyje vykdomos saugaus eismo akcijos bei kiekvieną savaitę skelbiama savaitės eismo įvykių apžvalga
veikia kaip informacinės, tačiau ne šviečiamosios priemonės. Saugaus eismo pagrindus reikėtų įtraukti į
ugdymo ir švietimo programas ne tik vairavimo kursų mokiniams, tačiau ir dėstyti pagrindinio ugdymo
įstaigose, įtraukiant saugaus eismo pagrindus į oficialias švietimo programas. Eismo saugos mokoma tik
pradinėse klasėse, o iki 8 klasės saugaus eismo pamokos įtraukiamos į bendras žmogaus saugos
pamokas43, tačiau toliau saugaus eismo dėstymas gali būti vykdomas tik neformaliai, savanoriškai,
dažniausiai norint gauti vairuotojo pažymėjimą. Padidinus privalomą vaikų švietimą apie saugų eismą
būtų galima geriau juos paruošti dalyvavimui eisme.
2. Nepakankamai saugūs keliai ir geležinkeliai, kelių sankryžos, geležinkelių pervažos ir pan.
Geležinkelių pervažų saugumas yra nuolat didinamas, įrengiamos dviejų lygių pervažos, užtvarai,
modernizuojama signalizacijos įranga, tačiau žuvusių ir sužeistų žmonių skaičius vis dar išlieka (2018 m.
užfiksuota 12 nelaimingų atsitikimų, kuriuose nukentėjo žmonės 44). Nors pastaraisiais metais sumažėjo
juodųjų dėmių skaičius šalies keliuose, 2019 m. duomenimis vis dar buvo 17 juodųjų dėmių, žuvusiųjų
skaičius keliuose siekė 184, o sužeistųjų – 3908.
1. Netvarkomi vidaus vandenų keliai mažina jų paklausą
Už valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelius atsakinga VVKD, o vietinės reikšmės kelius valdo
savivaldybės. Kadangi valstybinės reikšmės vidaus vandenų keliai dėl resursų trūkumo (nėra tvaraus
finansavimo) nebuvo tinkamai prižiūrimi jie pasidarė sunkiai naudojami, ir tai lėmė vidaus vandenų
transporto naudojimo sumažėjimą. Neužtikrinami laivybai reikalingi pakankami kelio matmenys lemia
tai, jog laivyba vidaus vandenimis nesidomi ir investuotojai. Savivaldybių prižiūrimi vidaus vandenų keliai
taip pat prižiūrimi nepakankamai – prieplaukų tinklas nėra išvystytas, o ir naujos prieplaukos dažnai
neprižiūrimos, trūksta laivų laikymui bei jų nuleidimui skirtų vietų.

SG Dujos. Važiuoju vandeniliu. Prieiga per internetą: https://sgdujos.lt/lt/vaziuoju-vandeniliu
SG Sujos. Važiuoju dujomis. Prieiga per internetą: https://sgdujos.lt/lt/vaziuoju-gamtinemis-dujomis
43 Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-1159 „Dėl žmogaus saugos bendrosios programos patvirtinimo“,
patvirtintas 2012 m. liepos 18 d. Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.430826/asr
44 Remiantis Eurostato duomenimis. Prieiga per internetą: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
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Nepakankamai įrengtos krovininės prieplaukos
Krovininei laivybai pagrindinė tinkama krovininė prieplauka yra Marvelės prieplauka Kaune, kurioje
yra krovos ir saugojimo aikštelės ir kita infrastruktūra. Kadangi prieplauka nėra įveiklinta, joje nėra krovos
technikos. Kitos prieplaukos nėra tinkamai pritaikytos krovininiam transportui ir negalėtų jo aptarnauti,
taip pat prieplaukos, priklausančios savivaldybėms, neretai yra per mažai prižiūrimos ir neplėtojamos.
3. Trumpi transportavimo atstumai nepatrauklūs ekonomiškai
Palyginus su automobilių ar geležinkelių transportu, Lietuvos vidaus vandenų keliai yra trumpi ir
išsidėstę tik nedidelėje Lietuvos dalyje, kai tuo tarpu automobilių keliais ir geležinkeliais galima pasiekti
ne tik didžiąją dalį Lietuvos miestų, tačiau ir vežti krovinius į užsienio valstybes. Dėl šios priežasties,
vidaus vandenų keliai daugiausiai tiktų vidiniams pervežimams, tačiau atsižvelgiant į esamą vidaus
vandenų kelių būklę, krovinių plukdymas yra ekonomiškai nepatrauklus investuotojams.
1. Skirtingos institucijos atsakingos už viešojo transporto paslaugų teikimą
Už viešojo transporto organizavimą atsako daug skirtingų institucijų (LTSA rūpinasi tarpmiestinio
transporto maršrutais, o kiekviena šalies savivaldybė atsakinga už savo teritorijoje veikiantį miesto ir
priemiestinį viešąjį transportą). Tokia situacija lemia, jog nėra vieningos duomenų bazės, kurioje būtų
matomi visi viešojo transporto maršrutai ir būtų galima suderinti jų tvarkaraščius, nėra vieno bilieto
sistemos ir pan.
2. Nėra centralizuoto arba centralizuotai koordinuojamo viešojo transporto
Už viešojo transporto (miesto ir priemiesčio) organizavimą yra atsakingos savivaldybės. Dėl mažo
savivaldybių bendradarbiavimo atsiranda viešojo transporto nepakankamumas priemiestinėse
teritorijose (mažo gyventojų tankio). Gyventojai negauna kokybiškos susisiekimo paslaugos, nėra aišku,
į kurią savivaldybę kreiptis dėl negaunamų paslaugų.
3. Tarpmiestinių ir miesto vežėjų konkurencija dėl keleivių
Keleivių vežimo srityje susidariusi situacija, kai tam tikri priemiestiniai maršrutai yra labai populiarūs
ir pelningi, todėl šiais maršrutais keleivius veža ne tik priemiestiniai, tačiau ir tarpmiestiniai vežėjai. Taip
sukuriamos situacijos, kai tarpmiestinis maršrutas užsipildo keleiviais atvykęs pirmiau, o priemiestinis
transportas vyksta pustuštis (reikalingas didesnis subsidijų kiekis).
1. Dalis tarpmiestinių autobusų, miesto autobusų ir troleibusų, keleivinių riedmenų nėra pritaikyti
riboto judumo asmenų poreikiams
Dėl didelio viešojo sausumos transporto priemonių parko amžiaus, senesnės transporto priemonės
nėra pritaikytos riboto judumo asmenims – į transporto priemonę reikia įlipti laipteliais, nėra specialių
vietų vežimėliui pritvirtinti, nėra garsinių pranešimų ar dideliu šriftu atspausdintos informacijos.
Tarpmiestiniai autobusai ir didžioji dalis keleivinių riedmenų riboto judumo keleiviams pritaikyti
prasčiausiai – į autobusus reikia įlipti aukštais laipteliais, juose nėra vietos neįgaliojo ar vaiko vežimėliui
pastatyti ir pritvirtinti, praėjimas tarp sėdimų vietų nepakankamas savarankiškam neįgalaus asmens su
vežimėliu judėjimui.
2. Dalis viešojo transporto infrastruktūros (stotelės, autobusų stotys, geležinkelio stotys) nėra
pritaikyta riboto judumo asmenų poreikiams
Ne visi geležinkelių peronai yra pritaikyti riboto judumo asmenims – dideli tarpai tarp traukinių ir
perono, skiriasi perono ir traukinio durų aukščiai, nėra dideliu šriftu atspausdintos informacijos
silpnaregiams keleiviams. Autobusų stotyse informacija taip pat nėra skelbiama pakankamai dideliu
šriftu, neužtikrinamas patogus keleivių privažiavimas prie transporto priemonių.
1. Apribotas tam tikrų radijo dažnių juostų (kanalų) panaudojimas
Atsižvelgiant į Lietuvos geografinę padėtį, Lietuvoje IRT naudojamų radijo dažniai (kanalai) turi būti
koordinuojami su ES nepriklausančiomis kaimyninėmis valstybėmis (Rusija, Baltarusija). Dėl skirtingos ES
ir trečiųjų valstybių IRT politikos, kai kurių radijo dažnių juostų panaudojimas yra apribotas. Su radijo
dažnių (kanalų) naudojimo tarpvalstybiniu koordinavimu susijusios kliūtys daro įtaką IRT sektoriaus
plėtrai.
2. Mažėjantis gyventojų skaičius regionuose
Dėl ekonominės padėties šalyje bei ES suteikiamų galimybių didėja gyventojų emigracija ir gyventojų
skaičius Lietuvoje nuolat mažėja, taip pat mažėja ir gimstamumas šalyje. Mažėjant gyventojų skaičiui
šalyje, sparčiausias mažėjimas pastebimas regionuose, ypač kaimiškose vietovėse (pavyzdžiui, nuo 2018
iki 2019 m. gyventojų skaičius miestuose sumažėjo 0,5 proc., o kaimuose – 5,8 proc.). Vis mažėjant
gyventojų skaičiui, IRT srityje veikiantiems ūkio subjektams nėra finansinių paskatų plėtoti paslaugų
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aprėptį kaimiškose vietovėse ir regionuose, kadangi norint nutiesti ryšių infrastruktūrą nuošalesnėse
vietovėse reikėtų didelių investicijų, o potencialių vartotojų prisijungtų nedaug.
3. Neišvystytos didesnės spartos (100 Mbit) plačiajuosčio ryšio paslaugos regionuose
Nors 100 Mbit spartos interneto aprėptis Lietuvoje buvo 60,6 proc. šalies teritorijos, tačiau
prisijungusių prie šio greičio interneto gyventojų buvo 29,2 proc., o tai rodo gyventojų vangumą jungtis
prie tinklų bei retą gyventojų išsidėstymą valstybėje. Dėl žemo 100 Mbit spartos interneto poreikio
regionuose, interneto paslaugų teikėjams nėra ekonominių paskatų plėtoti didelės spartos interneto
infrastruktūrą, kadangi ją išplėtojus iki mažiau apgyvendintų teritorijų tikėtina, jog paslaugos naudojimas
bus nedidelis ir investicijos neatsipirks. Siekiant sumažinti išlaidas ryšių infrastruktūros plėtojimui
Lietuvoje yra tikslinga šios infrastruktūros plėtrą derinti su kelių ir geležinkelių infrastruktūros
modernizavimu ir plėtra, nutiesiant papildomus vamzdžius ryšių infrastruktūros vystymui. Taip pat
reikėtų registruoti ryšių infrastruktūrą, kad būtų aišku, kur ji dubliuojasi, o kur yra plėtros galimybės, koks
infrastruktūros nusidėvėjimo lygis, pajėgumai.
4. Per retai peržiūrimi IRT sektoriaus strateginio planavimo dokumentai
10-15 m. trukmės planavimo dokumentai geriau tinka geležinkelių, kelių, jūrų, oro ir kt. transporto
rūšių planavimui, tačiau IRT sektoriuje pokyčiai vyksta labai greitai ir po 5 m. situacija IRT sektoriuje gali
būti drastiškai pasikeitusi (didžiosios dalies užsienio valstybių IRT sektoriaus strateginio planavimo
dokumentai yra trumpojo laikotarpio, apie 5 m. trukmės). Dėl greitai besikeičiančios situacijos IRT
sektorius privalo gebėti prisitaikyti per trumpą laikotarpį, o ilgalaikiai planavimo dokumentai apriboja
sektoriaus prisitaikymo galimybes.
1. Nepakankamai išvystyta transporto infrastruktūra regionuose ir nuo centro labiau nutolusiose
vietovėse
Remiantis LAKD pateikiama informacija, 43 proc. rajoninių kelių yra žvyrkeliai45, kurie nėra pritaikyti
greitam ir patogiam susisiekimui tarp miesto centrų ir toliau nutolusių gyvenviečių (reikalingas detalus
vertinimas, kurie keliai turi būti asfaltuojami). Viešosios elektromobilių įkrovimo stotelės įrengtos
didžiuose miestuose, didesnių miestų centruose, šalia pagrindinių valstybinės reikšmės kelių. Miestų
miegamuosiuose, ypač daugiabučių namų mikrorajonuose, mažesniuose miesteliuose ir vietinės
7. Regioninių jungčių
reikšmės keliuose viešoji elektromobilių įkrovimo infrastruktūra nesukurta46 susisiekimui
trūkumas
elektromobiliais tiek pačiuose miestuose, tiek tarp jų užtikrinti.
2. Mažas transporto integralumas
Traukinių stotelių tinklas šalyje taip pat koncentruotas pagrindiniuose miestuose ir regioniniuose
centruose, atokesnėse gyvenvietėse gyvenantiems asmenims nesukuriamos galimybės laisvai ir patogiai
keliauti traukiniais be persėdimų į kitą transporto rūšį, pvz. autobusą (skirtingų transporto rūšių
integralumas). Integralumo trūkumą pabrėžia autobusų tvarkaraščių nesuderinimas su traukinių
tvarkaraščiais ir pan.
3. Ribotas pašto ir UPP užtikrinimas kaimiškose vietovėse
Lietuvos paštas yra vienintelis UPP teikėjas Lietuvoje, tačiau dėl nedidelio gyventojų skaičiaus
kaimuose, juose vietoje finansiškai nepelningų išlaikyti stacionarių UPP teikimo vietų, naudojama
mobilaus paštininko paslauga. Šiai paslaugai gauti gyventojai turi kreiptis į mobilų paštininką, kuris pagal
poreikį suteikia paslaugas, tačiau nesudaromos sąlygos gyventojams spontaniškai naudotis pašto
paslaugomis.
1. Nepakankamai išvystytas TEN-T pagrindinis tinklas
Labiausiai išvystyta susisiekimo dalis Lietuvoje yra kelių transportas, tačiau infrastruktūros vertinamas
yra žemesnis nei ES vidurkis, Lietuva vertinama 4,7 balo iš 7 ir užima 15 vietą. Remiantis LAKD
8.
Prastas
Lietuvos
duomenimis, ruožų, patenkančių į TEN-T ruožą, ilgis yra 2443 km. Ne visi automobiliniai TEN-T ruožai
pasiekiamumas
atitinka modernizacijos ir techninius reikalavimus. Lietuvos geležinkelių tinklas atitinka TEN-T
reikalavimus, išskyrus elektrifikavimą ir ERTMS įdiegimą bendrajame tinkle.
2. Nepakankamas pasiekiamumas oro transportu

45

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos duomenys (2019-01-01).
punktas. Lietuvos miestuose ir priemiesčių aglomeracijose, kuriose gyvena daugiau kaip 25 tūkst. gyventojų, iki 2020 m. pabaigos
įrengti ne mažiau kaip 100 veikiančių viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų. LR Susisiekimo ministro įsakymas Nr. 3-173 (1.5 E) „Dėl
viešosios elektromobilių įkrovimo infrastruktūros plėtros gairių patvirtinimo”, patvirtintas 2015 m. gegužės 6 d. Prieiga per internetą:
https://sumin.lrv.lt/uploads/sumin/documents/files/AR_2017-03-21(1).pdf
46 7.2
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Remiantis Europos Sąjungos transporto švieslente, Lietuvos oro transporto efektyvumas 2018 m.
duomenimis buvo tik 22 pozicijoje iš 28 ES šalių. Oro transporto efektyvumas yra vertinamas pagal
skrydžių dažnumą, punktualumą, greitį ir kainą. Atsižvelgiant į tai Lietuvos pasiekiamumas oro transportu
turi būti gerinamas.
1. Netolygus skirtingų transporto rūšių infrastruktūros plėtojimas
Siekiant užtikrinti nepertraukiamą krovinių srautų aptarnavimą ir augimą, reikia užtikrinti tolygų
infrastruktūros plėtojimą. Pavyzdžiui, didinant jūrų uosto pajėgumus atitinkamai turi būti didinami kelių,
geležinkelių pajėgumai, taip užtikrinant „butelio kakliuko“ situacijos išvengiamumą. Tolygiai ir
sistemiškai plėtojama infrastruktūra gali užtikrinti multimodalalinių bei intermodalinių pervežimų
augimą.
2. Nepakankamas skirtingų transporto rūšių integralumas ir transporto jungtys
Efektyviam krovinių ir keleivių vežimui užtikrinti yra reikalinga glaudi skirtingų transporto rūšių
integracija, pvz., oro uostų integracija su geležinkelių transportu, kuri užtikrintų efektyvų keleivių
judėjimą. Transporto konkurencingumą ir ekonomikos produktyvumą taip pat riboja nepakankamos
transporto jungtys su kitomis Europos šalimis47.
1. Savivaldybių ir LAKD atsakomybių persidengimas
Jei savivaldybės teritorijos gyvenvietėje (miesto ribose) esantį kelią valdo LAKD, kelių ir aplinkinės
infrastruktūros (pėsčiųjų ir dviračių takai, suoliukai ir pan.) plėtra ir priežiūra vykdoma netolygiai (pvz., už
važiuojamąją kelio dalį atsakinga LAKD, o šaligatvius tiesia ir tvarko savivaldybė). Siekiant išvengti tokių
situacijų, LAKD ir savivaldybės bendradarbiaudamos susitaria, ir tokie keliai, esantys gyvenamųjų vietovių
teritorijose, perduodami savivaldybėms panaudos principu, taigi savivaldybės tampa šių kelių
valdytojomis ir vykdo kelių priežiūrą bei remontą. Tokia praktika galėtų būti taikoma visiems keliams,
esantiems gyvenamųjų vietovių teritorijose. Tokiu atveju, važiuojamosios dalies ir aplinkinių statinių,
priklausančių keliui, plėtra ir priežiūra būtų įgyvendinama vienos institucijos – savivaldybės.
2. Skirtingas kelių priežiūros ir plėtros finansavimas
Valstybinės reikšmės keliai prižiūrimi ir plėtojami KPPP lėšomis. Nuo 2015 m. Kelių priežiūros ir plėtros
programos finansavimo įstatyme patvirtinta pervedamo akcizo dalis nuo visų gautų degalų akcizo yra 50
proc. (nuo 2021 m. sausio 1 d. – 52 proc.), tačiau, įvertinus bendroms biudžeto reikmėms finansuoti
skirtas arba „užšaldytas“ lėšas, realiai į Programą pervedamo akcizo dalis yra mažesnė. Dėl esamo
finansavimo modelio ženkliai sumažėja faktiškai kelių infrastruktūrai skirtų lėšų dydis, kurių reikia
strateginiams tikslams siekti, esamiems ir numatomiems veiklos prioritetams įgyvendinti48. Vietinės
reikšmės keliai prižiūrimi ir plėtojami savivaldybių ir KPPP lėšomis. Pastariesiems keliams skiriama 30
proc., o 65 proc. KPPP biudžeto tenka valstybinės reikšmės keliams tvarkyti, 5 proc. KPPP biudžeto tenka
rezervui. Toks finansavimo būdas nėra laikomas tvariu, kadangi neužtikrina pakankamo finansavimo kelių
būklės palaikymui ir plėtrai. Reikalingas tvarus finansavimo mechanizmas ir geležinkelių transporto
sektoriuje, kuris užtikrintų tinkama sistemos būklės palaikymą ir atitinkamą plėtrą.

Šaltinis: sudaryta Konsultanto
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2019
m.
Europos
Komisijos
rekomendacijos
Lietuvai.
Prieiga
per
internetą:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-specific-recommendation-commissionrecommendation-lithuania_en.pdf
48 Alternatyvių Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo šaltinių galimybių studija, 2018
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prioritetinės

kryptys,

tikslai,

Strategijos vizija, prioritetinės kryptys, tikslai, uždaviniai ir priemonės suformuoti remiantis tarptautinių organizacijų
rekomendacijomis, nacionaliniais bei tarptautiniais teisės aktais (atsižvelgiant į juose šaliai numatytus
įsipareigojimus), atliktu susisiekimo sektoriaus raidos scenarijų modeliavimu bei SSGG analizės rezultatais.
Susisiekimo sektoriaus vizija iki 2050 m. – aplinkai ir visuomenei draugiška susisiekimo sistema, skirta šalies
ekonomikai ir konkurencingumui skatinti.

Susisiekimo sektoriaus vizija iki 2050 m. pagrįsta dviem esminėmis dedamosiomis, t. y. draugiškumu aplinkai ir
visuomenei bei ekonomika ir konkurencingumu. Siekiama sukurti tokią susisiekimo sistemą, kuri užtikrintų galimybę
efektyviai, saugiai ir patogiai judėti tiek šalies viduje, tiek už jos ribų, laikantis visų aplinkosauginių standartų ir
reikalavimų. Susisiekimo sistemos efektyvumas yra pagrindas konkurencingumui, kuris prisideda prie tvarios
ekonomikos plėtros ir skatina verslus augti bei sudaro reikiamas sąlygas vykdyti prekybą bei kitokią veiklą.
Strategijos dedamosios visapusiškai atspindi šiuolaikines tendencijas ir nacionalinius bei tarptautinius reikalavimus.
Prioritetai atliepia pagrindinius identifikuotus iššūkius: mažėjantį gyventojų skaičių šalyje, nepakankamą junglumą ES
ir šalies viduje, greitojo geležinkelio nebuvimą, eismo saugumo trūkumus, pasaulio globalizaciją ir atsiveriančias
užsienio valstybių sienas bei augantį gyventojų mobilumą.
Strategija orientuota į aplinkai draugiškos infrastruktūros plėtojimą, ekologiškų transporto priemonių (pvz.,
elektromobilių) skatinimą. Taip pat siekiama sukurti susisiekimo sistemą, kuri leistų laisvai judėti tarp regionų (šalies
viduje), akcentuojamos efektyvios infrastruktūros jungtys, modernus viešasis transportas, įskaitant integruotą bilietų
sistemą. Atkreipiamas dėmesys į šalies pasiekiamumą, kuris užtikrina tiek žmonių laisvo judėjimo galimybes, tiek
sudaro sąlygas verslo plėtrai, investicijų pritraukimui – naujų oro transporto maršrutų atsiradimas, oro uostų
pajėgumų didinimas, geresnis susisiekimas su oro uostais. Skatinant transporto sektoriaus konkurencingumą
planuojamos intervencijos nukreiptos į tolygią infrastruktūros plėtrą, užtikrinančią efektyvų krovinių ir asmenų
judėjimą, bei į tvarius infrastruktūros finansavimo modelius (pvz., E-Tolling), sudarančius sąlygas infrastruktūros
palaikymui.
Strategija, kaip ilgalaikis planavimo dokumentas, yra nukreipta į šiuolaikinio pasaulio iššūkių susisiekimo sektoriuje
sprendimą: klimato kaita verčia pritaikyti transporto infrastruktūrą prie besikeičiančių klimato sąlygų, klimato kaitą
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skatinančios didėjančios ŠESD emisijos transporto sektoriuje skatina ieškoti sprendimų, mažinančių šį poveikį,
visuomenės senėjimo tendencijos verčia šalis ieškoti susisiekimo sprendimų, pritaikytų vyresnio amžiaus asmenims.
Papildant numatytus strategijos vertikaliuosius tikslus, numatomi ir horizontalieji tikslai, taikomi visuose strategijos
lygmenyse.

Strategijos prioritetinės kryptys, tikslai, uždaviniai, priemonės
Numačius susisiekimo sektoriaus viziją, numatomas toks prioritetinių krypčių medis sektoriaus vizijai pasiekti:

21 paveikslas. Strategijos prioritetinių krypčių, tikslų, uždavinių ir priemonių medis
Šaltinis: sudaryta Konsultanto
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Strategijos prioritetai yra lygiaverčiai ir neturi pirmenybės vienas prieš kitą, todėl yra traktuojami horizontaliai tolygiai.
Kiekvieno uždavinio įtraukimas Strategijoje pagrįstas keliamais teisiniais reikalavimais, SSGG analizės rezultatais bei
ES dokumentuose nustatomais tikslais ir uždaviniais.
10 lentelė. Strategijos prioritetai, tikslai, uždaviniai, priemonės

1 prioritetas. Aplinkai ir visuomenei draugiškas susisiekimas
Lietuva, kaip ES valstybė narė, privalo prisidėti prie klimato kaitos valdymo ir siekti ES iškelto tikslo ES ATLPS
dalyvaujančiuose sektoriuose (iki 2030 m. ŠESD kiekį sumažinti 43 proc., palyginti su 2005 m.) ir sektoriuose,
kuriems ES ATLPS netaikomas (Lietuvai nustatytas tikslas – sumažinti ŠESD kiekį 9 proc., palyginti su 2005 m.). Taip
pat yra svarbūs ir energijos suvartojimo tikslai, transporto sektoriuje siekiamas energijos iš AEI suvartojimas 2030
m. – 15 proc. ir 50 proc. 2050 m. Baltojoje knygoje yra numatyta, kad iki 2030 m. reikia dvigubai sumažinti įprastiniu
kuru varomų automobilių naudojimą miestuose, o iki 2050 m. pasiekti, kad miestuose jų nebeliktų.
Susisiekimo sistema turi būti darni ir integrali. Tai reiškia, kad siekiant ŠESD emisijų mažinimo bei Baltosios knygos
reikalavimų miesto transportui atitikimo, reikėtų skatinti aplinkai draugiško viešojo transporto naudojimą, tačiau
tuo pačiu užtikrinti pakankamą regionų pasiekiamumą. Darnaus transporto sąvoka turėtų apimti ir darnų judumą
miestuose bei regionuose, susisiekimo užtikrinimą ir pritaikymą specialiuosius poreikius turintiems asmenims.
Darnaus judumo mieste planų įgyvendinimas prisideda prie aplinkosauginių bei energetikos tikslų užtikrinimo,
kadangi jų tikslas yra pagerinti susisiekimo paslaugas visiems vartotojams ir užtikrinti visų gyventojų mobilumą
jiems prieinama ir patogiausia forma.
Transporto saugumas yra svarbus ES darbotvarkės aspektas. Norint pasiekti eismo saugos ir saugumo tikslus
(Baltojoje knygoje EK numatė iki 2050 m. užtikrinti beveik visišką kelių saugą, o Lietuvoje taip pat numatyti
Valstybinėje eismo saugumo programoje „Vizija – nulis“ reikalavimai užtikrinti, jog iki 2050 m. Lietuvos keliuose
nežūtų nė vienas asmuo), susisiekimo sistemoje turėtų būti užtikrinama eismo sauga ir saugumas. Eismo saugai
užtikrinti reikėtų ne tik investuoti į saugą didinančią transporto infrastruktūrą, tačiau ir šviesti visuomenę apie
saugaus elgesio keliuose svarbą. Svarbu atsižvelgti ne tik į žuvusiųjų keliuose skaičių, tačiau ir į transporto vartotojų
bei transporto priemonių saugumą.
1.1. tikslas. Ekologiškas susisiekimas
Šiuo tikslu siekiama sumažinti ŠESD kiekį, išmetamą
transporto sektoriaus, didinti alternatyviais degalais
varomų transporto priemonių naudojimą šalyje.
1.1.1. uždavinys. Mažos ŠESD emisijos ir taršos transporto priemonių skatinimas
Baltojoje knygoje49 EK iškėlė aplinkosaugos tikslus (vienas iš Baltosios knygos vizijoje identifikuotų rodiklių yra per
pusę sumažinti įprastiniu kuru varomų transporto priemonių skaičių miestuose iki 2030 metų, o iki 2050 metų
atsisakyti jų visiškai), pagal kuriuos valstybės turės pereiti nuo taršių automobilių prie alternatyviais degalais
varomų automobilių bei mažinti bendrą transporto sektoriaus išmetamą ŠESD kiekį. Europos mažataršio judumo
strategija50 siekiama iki 2050 m. transporto sektoriuje išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti
iki 60 proc. Strategijoje numatyti šie pagrindiniai veiksniai: (1) didesnis transporto sistemos veiksmingumas, (2)
mažataršė alternatyvi transporto energija, (3) mažataršės ir netaršios transporto priemonės.
Susisiekimo sektoriaus prognozės51 parodė, jog nedarant papildomų intervencijų, individualių automobilių skaičius
šalyje augs (prognozuojama, jog pesimistinio scenarijaus atveju 2030 m. individualių automobilių skaičius bus 1,02

49

Baltoji knyga. Bendros Europos transporto erdvės kūrimo planas. Konkurencingos efektyviu išteklių naudojimu grindžiamos transporto
sistemos
kūrimas
(KOM/2011).
Prieiga
per
internetą:
https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:lt:PDF
50 Europos Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui
„Europos mažataršio judumo strategija“ (COM 2016).
51 Plačiau apie susisiekimo sektoriaus prognozes žr. 4 skyrių bei 1-4 priedus.
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mln., o 2050 m. – 1,82 mln.). Norint užtikrinti Lietuvai keliamų reikalavimų įgyvendinimą, reikės taikyti priemones,
skatinančias gyventojus, savivaldą bei juridinius asmenis įsigyti ir naudoti aplinkai draugiškas transporto priemones.
Dėl šių priežasčių Strategijoje keliamas uždavinys skatinti mažos ŠESD emisijos ir taršos transporto priemones.
Įgyvendinant šį uždavinį siekiama: atitikti Baltojoje knygoje ir 2021–2030 m. Nacionaliniame pažangos plane
numatytus rodiklius, t. y., iki 2030 metų per pusę sumažinti įprastiniu kuru varomų transporto priemonių skaičių, o
iki 2050 metų atsisakyti jų visiškai. Taip pat iki 2050 m. 40 proc. sumažinti ES jūrų transporto sektoriuje išmetamo
CO2, įskaitant bunkerinį kurą, kiekį (jei įmanoma – 50 proc.)52. Transporto sektoriuje išmetamo ŠESD kiekio pokytis,
palyginti su 2005 m. išmestu kiekiu, 2030 m. -9 proc., transporto sektoriuje išmetamo NOx kiekio pokytis, palyginti
su 2005 m. išmestu kiekiu, 2030 m. -51 proc., atsinaujinančių energijos išteklių dalis, palyginti su bendruoju
energijos suvartojimu transporto sektoriuje, 2030 m. 15 proc., sutaupytas energijos kiekis transporto sektoriuje
2030 m. 10 911,6 GWh, elektrifikuotų geležinkelių dalis, palyginti su bendru geležinkelių ilgiu, 2030 m. 35 proc. 53
(kartu su 1.1.2, 1.1.3 uždaviniais).
Šio uždavinio įgyvendinimui numatomos šios priemonės:
1.1.1.1. Viešojo sausumos transporto parko atnaujinimas
1.1.1.2. Alternatyviais degalais varomų asmeninių transporto priemonių naudojimo skatinimas
1.1.1.3. Alternatyviais degalais varomų krovininių transporto priemonių naudojimo skatinimas
1.1.1.4. Vandens transporto priemonių plėtra
1.1.1.5. Reguliaciniai mechanizmai, skirti lengvųjų automobilių skaičiaus mažinimui
1.1.1.6. Aplinkai draugiškam transportui palankios sistemos sukūrimas
1.1.2. uždavinys. Mažos ŠESD emisijos ir taršos transporto infrastruktūros skatinimas, plėtra ir priežiūra
Siekiant užtikrinti taršos mažinimo tikslų pasiekimą turi būti skatinamas ne tik pačių transporto priemonių
naudojimas, tačiau taip pat svarbu užtikrinti ir transporto priemonėms reikalingą infrastruktūrą, be kurios šių
transporto priemonių naudojimas būtų apribotas arba sunkiai įmanomas. Kadangi Lietuvoje alternatyvių degalų
infrastruktūra (elektromobilių įkrovimo stotelės, vandenilio, gamtinių dujų papildymo stotelės ir pan.)
nepakankamai išvystyta, šių transporto priemonių skaičius šalyje didėja labai lėtai. Norint įgyvendinti EK
reikalavimus, jog iki 2030 m. miestuose 50 proc. transporto priemonių būtų varomos alternatyviais degalais, o iki
2050 m. tokios būtų visos mieste važinėjančios transporto priemonės, reikėtų įrengti ir patogią infrastruktūrą, kuri
būtų pajėgi aptarnauti didėsiančius alternatyviais degalais varomų transporto priemonių poreikius. Dėl šios
priežasties Strategijoje keliamas alternatyvių degalų infrastruktūros kūrimo ir plėtros uždavinys.
Įgyvendinant šį uždavinį siekiama: atitikti Baltojoje knygoje ir 2021–2030 m. Nacionaliniame pažangos plane
numatytus rodiklius, t. y., iki 2030 metų per pusę sumažinti įprastiniu kuru varomų transporto priemonių skaičių, o
iki 2050 metų atsisakyti jų visiškai. Taip pat iki 2050 m. 40 proc. sumažinti ES jūrų transporto sektoriuje išmetamo
CO2, įskaitant bunkerinį kurą, kiekį (jei įmanoma – 50 proc.)54. Transporto sektoriuje išmetamo ŠESD kiekio pokytis,
palyginti su 2005 m. išmestu kiekiu, 2030 m. -9 proc., transporto sektoriuje išmetamo NOx kiekio pokytis, palyginti
su 2005 m. išmestu kiekiu, 2030 m. -51 proc., atsinaujinančių energijos išteklių dalis, palyginti su bendruoju
energijos suvartojimu transporto sektoriuje, 2030 m. 15 proc., sutaupytas energijos kiekis transporto sektoriuje
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Baltoji knyga. Bendros Europos transporto erdvės kūrimo planas. Konkurencingos efektyviu išteklių naudojimu grindžiamos transporto
sistemos
kūrimas
(KOM/2011).
Prieiga
per
internetą:
https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:lt:PDF
53 2021-2030 m. nacionalinio pažangos planas (Poveikio rodikliai 5.4.3, 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4.)
54 Baltoji knyga. Bendros Europos transporto erdvės kūrimo planas. Konkurencingos efektyviu išteklių naudojimu grindžiamos transporto
sistemos
kūrimas
(KOM/2011).
Prieiga
per
internetą:
https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:lt:PDF
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2030 m. 10 911,6 GWh, elektrifikuotų geležinkelių dalis, palyginti su bendru geležinkelių ilgiu, 2030 m. 35 proc. 55
(kartu su 1.1.1, 1.1.3 uždaviniais).
Šio uždavinio įgyvendinimui numatomos šios priemonės:
1.1.2.1. Mažos ŠESD emisijos automobilių transporto infrastruktūros skatinimas, plėtra ir priežiūra
1.1.2.2. Vandens transporto aplinkai draugiškos infrastruktūros plėtra
1.1.2.3. Geležinkelių elektrifikacija
1.1.2.4. Aplinkai draugiškų medžiagų panaudojimas infrastruktūrai
1.1.2.5. Aplinkai draugiško oro transporto plėtra
1.1.3. uždavinys. Mažos ŠESD emisijos ir taršos įpročių (elgsenos) visuomenei formavimas
Susisiekimo sektoriaus prognozės56 parodė, jog netaikant papildomų intervencijų ir blogėjant ekonominei situacijai,
individualių automobilių skaičius valstybėje sparčiai didėtų. Kadangi individualūs automobiliai sudaro itin didelę dalį
ŠESD emisijų, labai svarbu tampa šviesti visuomenę ir keisti gyventojų įpročius, skatinant rinktis mažiau taršias
transporto priemones ar viešąjį transportą. Visuomenės švietimas privalo būti įgyvendinamas kartu su
investicinėmis ir reguliacinėmis priemonėmis, kuriomis skatinamas netaršių ir alternatyviais degalais varomų
transporto priemonių įsigijimas, kad būtų pasiekiamas geriausias šių priemonių rezultatas. Visuomenėje
nesuformavus įpročių rinktis netaršų transportą, tokio transporto skatinimas neduotų pakankamai naudos. Dėl šių
priežasčių Strategijoje keliamas uždavinys visuomenės elgsenos formavimui.
Įgyvendinant šį uždavinį siekiama: atitikti Baltojoje knygoje ir 2021–2030 m. Nacionaliniame pažangos plane
numatytus rodiklius, t. y., iki 2030 metų per pusę sumažinti įprastiniu kuru varomų transporto priemonių skaičių, o
iki 2050 metų atsisakyti jų visiškai. Taip pat iki 2050 m. 40 proc. sumažinti ES jūrų transporto sektoriuje išmetamo
CO2, įskaitant bunkerinį kurą, kiekį (jei įmanoma – 50 proc.)57. Transporto sektoriuje išmetamo ŠESD kiekio pokytis,
palyginti su 2005 m. išmestu kiekiu, 2030 m. -9 proc., transporto sektoriuje išmetamo NOx kiekio pokytis, palyginti
su 2005 m. išmestu kiekiu, 2030 m. -51 proc., atsinaujinančių energijos išteklių dalis, palyginti su bendruoju
energijos suvartojimu transporto sektoriuje, 2030 m. 15 proc., sutaupytas energijos kiekis transporto sektoriuje
2030 m. 10 911,6 GWh, elektrifikuotų geležinkelių dalis, palyginti su bendru geležinkelių ilgiu, 2030 m. 35 proc. 58
(kartu su 1.1.1, 1.1.2 uždaviniais).
Šio uždavinio įgyvendinimui numatomos šios priemonės:
1.1.3.1. Gyventojų įpročių nesinaudoti taršiomis transporto priemonėmis skatinimas
1.1.3.2. Verslo (juridinių asmenų) įpročių skatinimas rinktis ekologiškas transporto priemones
1.1.4. uždavinys. Triukšmo taršos ir jo neigiamo poveikio mažinimas
Susisiekimo sektoriaus SSGG analizė atskleidė, jog transporto priemonės sukuria ne tik ŠESD, tačiau triukšmą, kurio
poveikio mažinimas yra aktualus iki pat 2050 m. Baltojoje knygoje taip pat aktualizuojama triukšmo problematika
miestuose ir numatoma, jog sumažinus automobilių srautą miestuose sumažėtų ne tik oro tarša, tačiau ir triukšmas.
Triukšmas Lietuvoje aktuali kelių, geležinkelių, oro transportui, priemonės triukšmui ir jo neigiamo poveikio
mažinimui jau yra įgyvendinamos, tačiau yra nepakankamos (dėl sparčios transporto sistemos plėtros
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2021-2030 m. nacionalinio pažangos planas (Poveikio rodikliai 5.4.3, 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4.)
Plačiau apie susisiekimo sektoriaus prognozes žr. 4 skyrių bei 1-4 priedus.
57 Baltoji knyga. Bendros Europos transporto erdvės kūrimo planas. Konkurencingos efektyviu išteklių naudojimu grindžiamos transporto
sistemos
kūrimas
(KOM/2011).
Prieiga
per
internetą:
https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:lt:PDF
58 2021-2030 m. nacionalinio pažangos planas (Poveikio rodikliai 5.4.3, 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4.)
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urbanizuotose vietovėse) ir kyla poreikis jas pratęsti bei papildyti. Triukšmo ir jo neigiamo poveikio mažinimas
prisidėtų ne tik prie aplinkosauginių tikslų, iškeltų EK, tačiau pagerintų žmonių gyvenimo kokybę. Dėl šios priežasties
Strategijoje keliamas uždavinys triukšmo ir jo neigiamo poveikio mažinimui.
Įgyvendinant šį uždavinį siekiama: minimizuoti visų transporto rūšių sukeliamą triukšmo taršą.
Šio uždavinio įgyvendinimui numatomos šios priemonės:
1.1.4.1. Triukšmo ir jo neigiamo poveikio mažinimas kelių transporte
1.1.4.2. Triukšmo ir jo neigiamo poveikio mažinimas oro transporte
1.1.4.3. Triukšmo ir jo neigiamo poveikio mažinimas geležinkelių transporte
1.1.4.4.Triukšmo ir jo neigiamo poveikio mažinimas jūrų transporte
1.2. tikslas. Darnus, integruotas ir įtraukus susisiekimas

Šiuo tikslu siekiama užtikrinti, jog vartotojams būtų
sudaromos sąlygos naudotis aplinkai draugiška,
vartotojų poreikius atitinkančia susisiekimo sistema.

1.2.1. uždavinys. Vietinio (miestų ir priemiesčių) susisiekimo punktualumo, dažnumo ir išmanumo skatinimas
Sumažinti neigiamą transporto sektoriaus poveikį aplinkai padėtų ne tik individualių automobilių skaičiaus
mažinimas, tačiau ir viešojo transporto naudojimo skatinimas, perkeliant keliones iš individualių automobilių į
viešąjį transportą. Baltojoje knygoje įtvirtinti siekiai mažinti kelionių, atliekamų individualiais automobiliais, skaičių
ir didinti viešojo transporto naudojimą miestuose, o SSGG analizė atskleidė, jog Lietuvoje viešasis transportas
dažnai nėra matomas kaip lygiavertė alternatyva asmeniniam automobiliui. Toks požiūris skatina gyventojus
miestuose trumpus atstumus įveikti asmeniniu automobiliu, sukuriant papildomas spūstis miestuose ir didinant
ŠESD bei triukšmo taršą. Siekiant pritraukti gyventojus naudotis viešuoju transportu būtina užtikrinti jo
patrauklumą ir patogumą vartotojui. Dėl šios priežasties Strategijoje keliamas uždavinys skatinti vietinio susisiekimo
punktualumą, dažnumą ir išmanumą.
Įgyvendinant šį uždavinį siekiama: paskatinti gyventojus naudotis viešuoju transportu. Didžiuosiuose miestuose
(Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys) – 30 proc. kelionių turėtų būti atliekama viešuoju transportu,
mažesniuose miestuose ir kurortuose – 14 proc. bei atitikti 2021–2030 m. Nacionaliniame pažangos plane
numatytus rodiklius: keleivių, pervežtų vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais, skaičius,
tenkantis vienam regiono gyventojui per metus – 2030 m. 147 vnt.; gyventojų, kuriems sudaryta galimybė naudotis
viešuoju transportu tinkamu laiku, dalis – 2030 m. 90 proc.; kelionių dviračiais ir kitomis bemotorėmis transporto
priemonėmis dalis bendroje kelionių struktūroje – 2030 m. 12,3 proc. (pastarasis rodiklis siekiamas kartu su 1.2.2
uždaviniu)59.

Šio uždavinio įgyvendinimui numatomos šios priemonės:
1.2.1.1. Viešojo transporto naudojimo skatinimas miestuose
1.2.1.2. Efektyvaus susisiekimo plėtra
1.2.1.3. Darnaus judumo miestuose skatinimas
1.2.2. uždavinys. Darnaus judumo įgyvendinimo užtikrinimo ir universalaus dizaino priemonių skatinimas
Viešasis transportas, su juo susijusi infrastruktūra ir pašto paslaugos turi būti lengvai bei patogiai prieinamos
asmenims turintiems specialiuosius poreikius. SSGG analizė atskleidė, jog Lietuvos viešojo transporto stotys ir
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2021-2030 m. nacionalinio pažangos planas (Poveikio rodikliai 6.1.5, 7.2.10., 7.2.11 – numatytų rodiklių reikšmių siekiama kartu su LR
vidaus reikalų ministerijos įgyvendinamomis priemonėmis)
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priemonės (autobusai, troleibusai, traukiniai ir kt.) nėra visiškai pritaikyti specialiuosius poreikius turinčių asmenų
poreikiams, todėl, norint atitikti ES keliamus standartus, reikėtų geriau pritaikyti autobusų ir geležinkelių stotis,
viešojo transporto stoteles ir transporto priemones. Papildant šiuos reikalavimus, Baltojoje knygoje įtvirtinta
nuostata skatinti bemotorio transporto naudojimą, o tai prisidėtų prie darnaus judumo įgyvendinimo. Bemotorio
transporto naudojimas miestuose mažintų ŠESD, vizualinę ir triukšmo taršas, taip pat prisidėtų prie individualių
automobilių skaičiaus mažinimo. Skatinant darnų judumą būtina atsižvelgti ir į specialiuosius poreikius turinčių
asmenų poreikius, kad viešuoju transportu ar kitomis netaršiomis judumo alternatyvomis, alternatyvių degalų
infrastruktūra galėtų pasinaudoti visi asmenys. Atitinkamai tarptautiniuose dokumentuose akcentuojamas poreikis
gerinti senyvo amžiaus žmonių, riboto judumo ir neįgalių keleivių vežimo kokybę, įskaitant geresnę galimybę
naudotis infrastruktūra. Dėl šių priežasčių Strategijoje keliamas uždavinys užtikrinti darnaus judumo įgyvendinimą
ir skatinti universalaus dizaino priemones.
Įgyvendinant šį uždavinį siekiama: įdiegti universalaus dizaino priemones iki 2030 m. visų rūšių transporto
infrastruktūroje ir priemonėse. Atitikti 2021–2030 m. Nacionaliniame pažangos plane numatytus rodiklius: kelionių
dviračiais ir kitomis bemotorėmis transporto priemonėmis dalis bendroje kelionių struktūroje – 2030 m. 12,3 proc.
(pastarasis rodiklis siekiamas kartu su 1.2.1 uždaviniu)60.

Šio uždavinio įgyvendinimui numatomos šios priemonės:
1.2.2.1. Darnaus judumo kitose nei miestai teritorijose skatinimas
1.2.2.2. Infrastruktūros pritaikymas riboto judumo asmenims ir asmenims su specialiais poreikiais
1.2.3. uždavinys. Integruoto regionų pasiekiamumo užtikrinimas
SSGG analizė atskleidė, jog susisiekimas su regionais šalyje užtikrinamas nepakankamai, nėra vieningos viešojo
transporto organizavimo sistemos derinant tolimąjį ir priemiestinį susisiekimą bei susisiekimą geležinkeliu.
Baltojoje knygoje numatyti reikalavimai pagerinti susisiekimą su regionais, didinant jų pasiekiamumą viešuoju
transportu, todėl norint išvystyti sėkmingą, integruotą transporto sistemą visoje šalyje, nepakanka viešojo
transporto plėtoti tik miestuose, labai svarbus yra susisiekimas su regionais ir tarp miestų. Taip pat labai svarbu
užtikrinti ne tik transporto, tačiau ir pašto bei IRT pasiekiamumą regionuose. SSGG analizė atskleidė, jog Lietuvos
regioninė atskirtis ir demografinė situacija regionuose riboja ekonominį interesą plėtoti plačiajuostį internetą
regionuose, todėl didesnę svarbą įgauna valstybė, kuri turi užtikrinti informacinių ryšių infrastruktūros sukūrimą
komerciškai nepatraukliose teritorijose. SSGG analizė taip pat atskleidė, jog dėl mažo gyventojų skaičiaus atokiose
gyvenvietėse, UPP teikimo vietų išlaikymas yra netvarus, todėl atsiranda poreikis užtikrinti integruotą ir prieinamą
paslaugų teikimą taikant modernius sprendimus regionuose. Dėl šių priežasčių Strategijoje keliamas uždavinys
skatinti integruotą regionų pasiekiamumą.
Įgyvendinant šį uždavinį siekiama: užtikrinti kokybiškų plačiajuosčio ryšio, pašto paslaugų teikimą regionuose bei
patogų (tarpinės stotelės / stotys, vieninga viešojo transporto sistema) susisiekimą. Atitikti 2021–2030 m.
Nacionaliniame pažangos plane numatytus rodiklius: namų ūkių, turinčių galimybę naudoti 100 Mbps spartos
interneto ryšį, dalis – 2030 m. 100 proc., 5G ryšio aprėptyje esančių namų ūkių miestų ir miestelių teritorijose dalis
– 2030 m. 100 proc. (pastarųjų rodiklių siekiama kartu su 2.2.1uždaviniu)61.
Šio uždavinio įgyvendinimui numatomos šios priemonės:
1.2.3.1. Darnių ir integruotų transporto infrastruktūros jungčių užtikrinimas regionuose
1.2.3.2. Junglumo regionuose užtikrinimas (pašto paslaugų, viešojo transporto, plačiajuosčio ryšio)
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1.2.4. uždavinys. Intermodalumo ir funkcinio suderinamumo skatinimas keleivių ir krovinių vežimuose
Baltojoje knygoje EK numatė iniciatyvą, jog būtų skatinamas daugiarūšis prekių vežimas, perkeliant krovinių vežimą
į mažiau taršias transporto rūšis bei derinant skirtingas transporto rūšis vienos prekės vežimui. SSGG analizė
atskleidė, jog šalyje trūksta skirtingų transporto rūšių suderinamumo, neišnaudojamas vidaus vandenų,
geležinkelių transporto potencialas krovinių vežimui (kroviniai daugiausiai vežami kelių transportu, o tai lemia
didesnes ŠESD emisijas), nėra vieningos viešojo transporto sistemos derinant susisiekimą skirtingomis transporto
rūšimis. Nors Lietuvoje yra du intermodaliniai terminalai, geležinkelių vežėjams sudėtinga konkuruoti su kelių
transportu. Atsižvelgiant į EK iniciatyvas skatinti daugiarūšį prekių vežimą, būtina skatinti krovinių gabenimą
geležinkeliu ir vidaus vandenų transportu arba kitomis mažai ŠESD išmetančiomis transporto rūšimis. Dėl šių
priežasčių Strategijoje keliamas uždavinys skatinti intermodalumą ir funkcinį keleivių ir krovinių vežimų
suderinamumą.
Įgyvendinant šį uždavinį siekiama: iki 2030 m. 30 proc. daugiau kaip 300 km keliais vežamų krovinių turėtų būti
gabenama kitų rūšių transportu – geležinkelių arba vandens transportu, o iki 2050 m. šis skaičius turėtų viršyti 50
proc.62. Užtikrinti, kad iki 2050 m. didžioji keleivių vežimo vidutiniais nuotoliais dalis turėtų būti vykdoma
traukiniais63. Atitikti 2021 –2030 m. Nacionaliniame pažangos plane numatytus rodiklius: keleivių vežimas visų rūšių
transportu – 2030 m. 420 mln., krovinių vežimas visų rūšių transportu – 170 mln. tonų, skrydžių krypčių iš Lietuvos
oro uostų skaičius – 2030 m. 120 vnt., Lietuvos oro uostuose aptarnautų keleivių skaičius – 2030 m. 11 mln.64.
Šio uždavinio įgyvendinimui numatomos šios priemonės:
1.2.4.1. Intermodalumo ir funkcinio suderinamumo krovinių vežime užtikrinimas
1.2.4.2. Intermodalumo ir funkcinio suderinamumo keleivių vežime užtikrinimas
1.3. tikslas. Eismo sauga ir saugumas

Šis tikslas apima saugumo ir saugos aspektus, siekiant
užtikrinti mažiau žūčių, susijusių su transportu, ir
padidinti transporto saugumą vartotojui.

1.3.1. uždavinys. Eismo saugą didinančių priemonių skatinimas
Baltojoje knygoje EK numatė iki 2050 m. užtikrinti beveik visišką kelių saugą. Lietuvoje taip pat numatyti
Valstybinėje eismo saugumo programoje „Vizija – nulis“ reikalavimai užtikrinti, jog iki 2050 m. Lietuvos keliuose
nežūtų nei vienas asmuo. Siekiant tokio tikslo būtina įgyvendinti įvairialypes saugumo priemones – neužteks vien
tik įrengti fizines eismo saugą didinančias priemones, papildomai reikia šviesti visuomenę apie saugų elgesį. SSGG
analizė atskleidė, jog Lietuvoje žuvusiųjų keliuose skaičius (66 žūtys 1 mln. gyventojų), tenkantis milijonui
gyventojų, vis dar pakankamai didelis ir viršija Europos vidurkį65, todėl norint pasiekti tarptautinius ir nacionalinius
eismo saugos tikslus reikės aktyviau įgyvendinti jau dabar įgyvendinamas eismo saugos priemones, taikyti naujas,
inovatyvias eismo saugos priemones bei šviesti visuomenę. Eismo sauga turi būti užtikrinama ne tik kelių
transporte, tačiau ir geležinkelių, oro bei vandens transporte. Dėl šių priežasčių Strategijoje keliamas uždavinys
skatinti eismo saugą didinančias priemones.
Įgyvendinant šį uždavinį siekiama: iki 2030 m. žuvusiųjų skaičių keliuose sumažinti 50 proc. (lyginant su 2018 m.),
o iki 2050 m. žuvusiųjų keliuose skaičius turi siekti 0 (kartu su 1.3.2 uždaviniu). Atitikti 2021–2030 m.
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Baltoji knyga. Bendros Europos transporto erdvės kūrimo planas. Konkurencingos efektyviu išteklių naudojimu grindžiamos transporto
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Prieiga
per
internetą:
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63 Ten pat.
64 2021-2030 m. nacionalinio pažangos planas (Poveikio rodikliai 5.4.4., 5.4.5.,5.6.1., 5.6.2., 6.1.6., 6.1.7.)
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Remiantis
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Nacionaliniame pažangos plane numatytus rodiklius: žuvusiųjų keliuose skaičius, tenkantis 1 mln. gyventojų – 2030
m. 30 asm., sunkiai sužeistų eismo dalyvių keliuose skaičiaus pokytis, palyginti su pradine situacija – 2030 m. – 50
proc., autobusų ir traukinių dalis, palyginti su visu keleiviniu transportu – 2030 m. 16 proc., geležinkelių ir vidaus
vandenų transporto dalis, palyginti su visu krovinių transportu – 2030 m. 45 proc.66.
Šio uždavinio įgyvendinimui numatomos šios priemonės:
1.3.1.1. Kelių infrastruktūros ir eismo saugos užtikrinimas
1.3.1.2. Geležinkelių transporto saugą užtikrinančios infrastruktūros priemonės
1.3.1.3. Oro ir vandens transporto eismo saugos užtikrinimas
1.3.1.4. Informacinės sausumos transporto saugos priemonės
1.3.1.5. Pažangių savivaldžių automobilių ekosistemos sukūrimas
1.3.2. uždavinys. Transporto saugumą didinančių priemonių skatinimas
EK išskyrė iniciatyvas įgyvendinti krovinių vežimo saugumo didinimo bei keleivių patikros ir saugos didinimo
priemones. Norint užtikrinti susisiekimo sektoriaus saugumą, būtina taikyti priemones ne tik kelių transportui,
tačiau ir kitoms transporto rūšims – geležinkelių, oro, vandens transportui, ypatingą dėmesį skiriant terminalų ir
pasienio punktų saugumo užtikrinimui. Dėl šių priežasčių Strategijoje keliamas uždavinys skatinti priemones,
didinančias transporto saugumą.
Įgyvendinant šį uždavinį siekiama: užtikrinti saugumo priemonių įgyvendinimą kelių, oro, geležinkelių bei vandens
transporte.
Šio uždavinio įgyvendinimui numatomos šios priemonės:
1.3.2.1. Saugumo priemonės kelių transporte
1.3.2.2. Saugumo priemonės geležinkelių transporte
1.3.2.3. Saugumo priemonės oro transporte
1.3.2.4. Saugumo priemonės vandens transporte
1.3.3. uždavinys. Infrastruktūros pritaikymas ypatingoms situacijoms
Dėl globaliai vykstančios klimato kaitos Lietuvoje didėja pavojingų gamtos reiškinių padariniai susisiekimo
infrastruktūrai, todėl būtina pritaikyti infrastruktūrą ypatingoms klimato situacijoms. Lietuvoje jau galiojantys
Nacionalinis energetikos ir klimato srities veiksmų planas bei Nacionalinė klimato kaitos valdymo politikos strategija
įpareigoja valstybę siekti pritaikyti šalies infrastruktūrą prie kintančio klimato bei tam numato konkrečius
uždavinius ir priemones. Tęsiant šių dokumentų nustatytus reikalavimus, susisiekimo sektoriuje taip pat aktualu
pritaikyti infrastruktūrą prie klimato kaitos sukeliamų padarinių. Infrastruktūrą pritaikant ypatingoms situacijoms
būtina atsižvelgti ir į valstybės strateginių poreikių įgyvendinimą – nacionalinio saugumo užtikrinimą. Būtina
atsižvelgti į tarptautinių organizacijų (pvz., NATO) keliamus reikalavimus susisiekimo infrastruktūrai, rūpintis
kibernetiniu šalies saugumu bei užtikrinti pakankamus infrastruktūros parametrus nacionalinio saugumo
palaikymui ir užtikrinimui. Dėl šių priežasčių Strategijoje keliamas uždavinys pritaikyti transporto infrastruktūrą
ypatingoms situacijoms.
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Įgyvendinant šį uždavinį siekiama: užtikrinti savalaikį priemonių, kurios reaguotų į klimato kaitos bei nacionalinio
saugumo pokyčius, diegimą. Atitikti 2021–2030 m. Nacionaliniame pažangos plane numatytą rodiklį: TEN-T tinklo
geležinkelių ir sausumos kelių infrastruktūros dalis, atitinkanti karinio mobilumo reikalavimus – 2030 m. 20 proc.67.
Šio uždavinio įgyvendinimui numatomos šios priemonės:
1.3.3.1. Infrastruktūros pritaikymas kintančiam klimatui
1.3.3.2. Infrastruktūros pritaikymas nacionalinio saugumo užtikrinimui
2 prioritetas. Šalies ekonomikai ir konkurencingumui skirta susisiekimo sistema
Prioritetu siekiama užtikrinti, kad transporto infrastruktūra prisidėtų prie šalies ekonominio vystymosi bei užtikrintų
gyventojų junglumą ir ES regioninę integraciją.
Norint užtikrinti konkurencingą ir ekonomiškai efektyvią susisiekimo sistemą reikia atsižvelgti į ES Reglamente Nr.
1315/201368 iškeltus reikalavimus užtikrinti, jog TEN-T pagrindinis (angl. core) tinklas būtų išvystytas iki 2030 m., o
visuotinis tinklas (angl. comprehensive) būtų išvystytas iki 2050 m. Šie reikalavimai taikomi automobilių,
geležinkelio, oro, jūros ir vidaus vandenų transporto keliams. Efektyviai susisiekimo sistemai užtikrinti taip pat
reikėtų atsižvelgti į valstybės kontrolės ataskaitą69, kurioje identifikuojamos valstybės valdomų įmonių tobulintinos
veiklos ir numatoma, jog VVĮ turėtų keltis ambicingesnius bei aiškesnius tikslus ir siekti geresnių veiklos rezultatų.
EK komunikate „Kelias į Europos gigabitinę visuomenę”70 numatytas strateginis uždavinys užtikrinti, kad visuose
šalies kaimų ir miestų namų ūkiuose būtų prieinamas interneto ryšys, kurio sparta ne mažesnė kaip 100 Mbps ir
gali būti padidinta iki gigabitinės. Siekiant šio tikslo kartu būtų užtikrinamas ir efektyvus junglumas regionuose.
2.1. tikslas. Konkurencinga ir ekonomiškai efektyvi
susisiekimo sistema

Šiuo tikslu siekiama užtikrinti, jog susisiekimo sistema
atlieptų augančius judumo poreikius, didėjančius
krovinių ir keleivių srautus bei užtikrintų infrastruktūrai
keliamus reikalavimus.

2.1.1. uždavinys. TEN-T infrastruktūros pajėgumų ir pralaidumo plėtros ir priežiūros užtikrinimas
ES Reglamente Nr. 1315/201371 iškėlė reikalavimus užtikrinti, jog TEN-T pagrindinis (angl. core) tinklas būtų
išvystytas iki 2030 m., o visuotinis tinklas (angl. comprehensive) būtų išvystytas iki 2050 m. Šie reikalavimai taikomi
automobilių, geležinkelio, oro, jūros ir vidaus vandenų transporto keliams. Susisiekimo sektoriaus SSGG analizė
atskleidė, jog kai kurie geležinkelių, didesnė dalis automobilių ir vidaus vandenų kelių neatitinka jiems numatytų
TEN-T reikalavimų, todėl siekiant atitikti EK keliamus reikalavimus būtina pagerinti esamos infrastruktūros
technines specifikacijas, vykdyti infrastruktūros priežiūrą ir pan. Norint atitikti EK keliamus reikalavimus, skirtingų
transporto rūšių infrastruktūra turėtų būti integruojama, nebent tam trukdo fizinės kliūtys, t. y., TEN-T
infrastruktūra turėtų ne tik atitikti jai keliamus reikalavimus, tačiau būti vystoma integraliai su kitomis transporto
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per
internetą:
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rūšimis. Dėl šių priežasčių Strategijoje keliamas uždavinys užtikrinti TEN-T infrastruktūros pajėgumų ir pralaidumo
plėtrą ir priežiūrą.
Įgyvendinant šį uždavinį siekiama: išvystyti TEN-T pagrindinį (angl. core) tinklą iki 2030 m., o visuotinį tinklą (angl.
comprehensive) – iki 2050 m. Atitikti 2021–2030 m. Nacionaliniame pažangos plane numatytus rodiklius: TEN-T
pagrindinio tinklo dalis, atitinkanti Europos Sąjungos nustatytus reikalavimus – 2030 m. 100 proc., Europinės
geležinkelio vėžės ilgis („Rail Baltica“ projektas) – 2030 m. 509 km72.
Šio uždavinio įgyvendinimui numatomos šios priemonės:
2.1.1.1. TEN-T kelių infrastruktūros atnaujinimas ir priežiūra
2.1.1.2. TEN-T geležinkelių infrastruktūros atnaujinimas ir priežiūra
2.1.1.3. TEN-T oro transporto infrastruktūros atnaujinimas ir priežiūra
2.1.1.4. TEN-T vandens transporto infrastruktūros atnaujinimas ir priežiūra
2.1.2. uždavinys. Kitos (ne TEN-T) transporto infrastruktūros pralaidumo ir pajėgumo didinimas
SSGG analizė atskleidė, jog šalyje nemaža dalis žvyrkelių vis dar nėra asfaltuoti (reikalingas atskiras vertinimas
siekiant nustatyti, kokia jų dalis turi būti asfaltuojama), trūksta aplinkkelių, prasti kelio dangos rodikliai. Rajoniniai
keliai šalyje sudaro didžiausią kelių dalį (68,6 proc. visų kelių) ir apie 43 proc. šių kelių yra žvyrkeliai. Didelė dalis
vidaus vandens kelių neatitinka matmenų, keliuose susidariusios seklumos, todėl keliai netinkami intensyviai
krovininei ir keleivinei laivybai ir yra neeksploatuojami. Vietinės reikšmės infrastruktūros pajėgumų ir pralaidumo
didinimas aktualus užtikrinant regioninį pasiekiamumą, mažinant regioninę atskirtį. Dėl šios priežasties Strategijoje
keliamas uždavinys didinti kitos (ne TEN-T) transporto infrastruktūros pralaidumą ir pajėgumą.
Įgyvendinant šį uždavinį siekiama: užtikrinti, kad iki 2030 m. žvyrkelių dalis rajoniniuose keliuose sumažėtų ir
regioninė atskirtis būtų eliminuota ir sudarytos prielaidos patogiam judėjimui. Atitikti 2021–2030 m.
Nacionaliniame pažangos plane numatytus rodiklius: valstybinės reikšmės (krašto) kelių, kurių suminio kelio dangos
būklės indekso (DBI) reikšmė viršija leistinas ribas, dalies sumažėjimas – 2030 m. 17 proc., nutiestų, rekonstruotų
ir suremontuotų vietinės reikšmės kelių (gatvių) su patobulintomis dangomis dalis nuo visų vietinės reikšmės kelių
– 2030 m. 22 proc. (pastarųjų rodiklių siekiama kartu su 2.1.4 uždaviniu)73.
Šio uždavinio įgyvendinimui numatomos šios priemonės:
2.1.2.1. Kelių infrastruktūros plėtra ir priežiūra
2.1.2.2. Vidaus vandens transporto infrastruktūros plėtra
2.1.2.3. Geležinkelių transporto infrastruktūros plėtra
2.1.3. uždavinys. Efektyvaus valdymo sistemų diegimas transporto sektoriuje
SSGG analizė atskleidė, jog valstybinės transporto įmonės susiduria su sunkumais efektyviai planuojant lėšas
transporto infrastruktūros priežiūrai ir atnaujinimui. Pavyzdžiui, tikslinga būtų spręsti KPPP fondo pajamų
paskirstymą infrastruktūros priežiūrai, kadangi dabartinis finansavimo modelis nėra tvarus. Taip pat identifikuota,
jog valstybės valdomų transporto įmonių veiklos organizavimas galėtų būti tobulinamas siekiant užtikrinti efektyvią
ir tvarią infrastruktūros priežiūrą ir plėtrą. Pažangos strategijoje „Lietuva 2030“74 įvardyta sumanaus valdymo
kryptis, kuria siekiama optimizuoti institucijų veiklos mastą, nuolat analizuojant atliekamas funkcijas ir atsisakant
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netikslingos ar perteklinės veiklos. Dėl šių priežasčių Strategijoje keliamas uždavinys diegti efektyvaus valdymo
sistemas transporto sektoriuje.
Įgyvendinant šį uždavinį siekiama: užtikrinti efektyvų resursų valdymą diegiant modernias valdymo sistemas, kurios
padeda efektyviai valdyti turimus resursus, optimizuoti institucijų veiklos mastą, atsisakant netikslingos ar
perteklinės veiklos.
Šio uždavinio įgyvendinimui numatomos šios priemonės:
2.1.3.1. Efektyvių valstybės valdomų įmonių modelių identifikavimas ir taikymas
2.1.3.2. Efektyvaus infrastruktūros valdymo skatinimas
2.1.3.3. Efektyvaus infrastruktūros valdymo skatinimas privatiems verslo subjektams
2.1.4. uždavinys. Esamos infrastruktūros priežiūra, jos funkcinių savybių palaikymas ir atnaujinimas
SSGG analizė atskleidė, jog transporto infrastruktūros valdytojai susiduria su sunkumais prižiūrint valdomą
infrastruktūrą ir užtikrinant pakankamas jos funkcines savybes, valdytojams nepakanka lėšų ir pajėgumų. Dėl
didėsiančio gyventojų mobilumo ateityje prireiks dar aktyvesnės esamos infrastruktūros priežiūros, kadangi
padaugės besinaudojančių ta pačia infrastruktūra. SSGG analizėje taip pat nustatyta, jog kai kurie ES ir kiti
tarptautiniai reikalavimai, keliami transporto infrastruktūrai, nėra įgyvendinami Lietuvoje ir nėra savalaikiai
harmonizuojami nacionaliniai ir tarptautiniai dokumentai. Dėl šių priežasčių Strategijoje keliamas uždavinys
prižiūrėti esamą infrastruktūrą, palaikyti jos funkcines savybes ir atnaujinti.
Įgyvendinant šį uždavinį siekiama: užtikrinti pakankamas finansines galimybes infrastruktūros priežiūrai ir
plėtojimui, siekti, kad principai „naudotojas moka“ ir „teršėjas moka“ būtų taikomi plačiau. Iki 2030 m. turi būti
sukurtas tvarus transporto infrastruktūros finansavimo modelis. Atitikti 2021–2030 m. Nacionaliniame pažangos
plane numatytus rodiklius: valstybinės reikšmės (krašto) kelių, kurių suminio kelio dangos būklės indekso (DBI)
reikšmė viršija leistinas ribas, dalies sumažėjimas – 2030 m. 17 proc., nutiestų, rekonstruotų ir suremontuotų
vietinės reikšmės kelių (gatvių) su patobulintomis dangomis dalis nuo visų vietinės reikšmės kelių – 2030 m. 22
proc. (pastarųjų rodiklių siekiama kartu su 2.1.2 uždaviniu).
Šio uždavinio įgyvendinimui numatomos šios priemonės:
2.1.4.1. Esamos transporto infrastruktūros palaikymas ir atitikimo ES direktyvoms ir nacionaliniams
reglamentams užtikrinimas
2.1.4.2. Tvarūs infrastruktūros valdymo, priežiūros ir finansavimo mechanizmai
2.2. tikslas. Efektyvus junglumas

Šiuo tikslu siekiama užtikrinti, jog vystantis
technologijoms, visi gyventojai turėtų prieigą prie IRT
infrastruktūros ir galėtų nevaržomai naudotis ryšių
infrastruktūra.

2.2.1. uždavinys. Technologiškai pažangaus skaitmeninio junglumo plėtra
EK komunikate „Kelias į Europos gigabitinę visuomenę”75 numatytas strateginis uždavinys užtikrinti, kad visuose
šalies kaimų ir miestų namų ūkiuose būtų prieinamas interneto ryšys, kurio sparta ne mažesnė kaip 100 Mbps ir
gali būti padidinta iki gigabitinės. SSGG analizė atskleidė, jog valstybėje aktuali skaitmeninio junglumo
problematika, Lietuvos regioninė atskirtis ir demografinė situacija regionuose riboja ekonominį interesą plėtoti
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plačiajuostį internetą regionuose. Dėl šių priežasčių Strategijoje keliamas uždavinys plėtoti technologiškai pažangų
skaitmeninį junglumą.
Įgyvendinant šį uždavinį siekiama: užtikrinti, kad iki 2030 m. visuose namų ūkiuose būtų prieinamas interneto ryšys,
kurio sparta ne mažesnė kaip 100 Mbps. Atitikti 2021 –2030 m. Nacionaliniame pažangos plane numatytus
rodiklius: namų ūkių, turinčių galimybę naudoti 100 Mbps spartos interneto ryšį, dalis 2030 m. – 100 proc., 5G ryšio
aprėptyje esančių namų ūkių miestų ir miestelių teritorijose dalis – 2030 m. 100 proc. (pastarųjų rodiklių siekiama
kartu su 1.2.3 uždaviniu).
Šio uždavinio įgyvendinimui numatomos šios priemonės:
2.2.1.1. Naujos kartos tinklų plėtra kaimiškose, komerciškai nepatraukliose teritorijose
2.2.1.2. Teisinio reguliavimo, skatinančio naujos kartos tinklų tvarią plėtrą miestuose ir regionuose, kūrimas ir
tobulinimas
2.2.1.3. Valstybės kritinio ryšio tinklo, užtikrinančio technologiškai pažangių ir saugių paslaugų teikimą, kūrimas
ir plėtra
2.2.2. uždavinys. Išmaniųjų technologijų ir inovacijų plėtra transporto sektoriuje
EK komunikate „Kelias į Europos gigabitinę visuomenę” nustatyti tikslai, apimantys interneto spartos didinimą
visoje šalies teritorijoje, didelės spartos interneto užtikrinimą, 5G sklaidą miestuose. SSGG analizė taip pat
atskleidė, jog 5G ryšio sklaida valstybėje svarbi ne tik dėl junglumo didinimo, tačiau ir siekiant vystyti modernias
transporto technologijas. Norint užtikrinti modernių transporto sprendimų (pvz., savivaldžių automobilių, išmanių
dangų ir pan.) sukūrimą ir pritaikymą Lietuvoje, būtina vystyti moderniąsias technologijas ir skatinti MTEP
transporto sektoriuje. Dėl šių priežasčių Strategijoje keliamas uždavinys transporto sektoriuje plėtoti išmaniąsias
technologijas ir inovacijas.
Įgyvendinant šį uždavinį siekiama: užtikrinti inovacijų skatinimo transporto sektoriuje modelio veikimą, iki 2030 m.
parengiant instrumentų paketą.
Šio uždavinio įgyvendinimui numatomos šios priemonės:
2.2.2.1. Moderniųjų technologijų vystymas transporto sektoriuje
2.2.2.2. Inovatyvių, modernių sprendimų transporto sektoriuje taikymas ir MTEP rėmimas
Šaltinis: sudaryta Konsultanto

Horizontalieji strategijos principai
Toliau pateikiami horizontalieji strategijos principai, kurie yra taikomi įgyvendinant visus uždavinius ir prie kurių
prisideda suformuotos priemonės bei projektai. Horizontalieji principai padeda nuosekliai ir integruotai formuoti
visuomenės elgseną bei kryptingai siekti Strategijos tikslų.
Visapusiška lygybė
Remiantis užsienio valstybių patirtimi bei tarptautinių organizacijų rekomendacijomis, Strategijai taikomas
visapusiškos lygybės horizontalusis principas. Strategijoje šis horizontalusis principas suprantamas ne tik kaip moterų
ir vyrų lygių galimybių užtikrinimas, bet ir kaip draudimas varžyti žmogaus teises ar teikti asmeniui privilegijas dėl jo
lyties, tautybės, rasinės ar etninės kilmės, kalbos, religijos, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, negalios, socialinės
padėties, amžiaus arba seksualinės orientacijos. Visapusiška lygybė apima lygias teises, atsakomybes ir galimybes
visiems asmenims. Lygybės principas šios Strategijos kontekste aktualus siekiant užtikrinti prieinamas susisiekimo
paslaugas visiems Lietuvos gyventojams ir svečiams, atsižvelgiant tiek į esamą visuomenės pasiskirstymą, tiek į
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prognozuojamus pokyčius visuomenėje, sukuriant sistemą, pritaikytą kiekvienam vartotojui, nepriklausomai nuo jo
lyties, rasės, įsitikinimų ir pan.
Laikantis šio principo, visos vertikaliųjų tikslų priemonės turi nevaržyti atskirų grupių galimybių arba sudaryti
papildomas sąlygas lygybės užtikrinimui. Taikomos tiek tiesioginės, tiek netiesioginės diskriminacijos sąvokos76,
siekiant išvengti abiejų formų diskriminacijos. Dėl šios priežasties užtikrinama ne tik pasyvi lygybė, kai visiems
žmonėms suteikiamos tos pačios sąlygos, tačiau ir aktyvi lygybė, kai nepalankioje padėtyje esančioms grupėms
užtikrinamos papildomos galimybės, suvienodinant visų žmonių galimybes naudotis tomis pačiomis paslaugomis.
Konkrečios priemonės, numatančios naujos infrastruktūros sukūrimą ar rekonstrukciją, taip pat viešojo transporto
prieinamumą ir kainą, užtikrins, jog visoms žmonių grupėms bus užtikrinamos tokios pačios kokybės ir kainos
paslaugos bei infrastruktūra. Likusioms priemonėms taikomas pasyvios lygybės principas, nesudarant papildomų
kliūčių jokioms grupėms naudotis susiekimo sistema ir suteikiant visoms grupėms tokias pačias naudojimosi sąlygas,
pavyzdžiui, taikant universalaus dizaino77 sprendimus viešajame transporte ir kitose susisiekimo srityse.
Transporto sektoriaus prisitaikymas prie specialiųjų poreikių turinčių asmenų
Atsižvelgiant į atliktas visuomenės medianinio amžiaus ir senėjimo prognozes, Strategijai taikomas horizontalusis
transporto sektoriaus prisitaikymo prie senėjančios visuomenės principas. Neįgaliesiems, vyresnio amžiaus žmonėms
bei kitiems asmenims, turintiems skirtingas funkcines galimybes, turėtų būti užtikrinta galimybė tokiomis pačiomis,
kaip ir kitų asmenų, sąlygomis naudotis fizine infrastruktūra, transportu, IRT ir kitomis priemonėmis bei paslaugomis.
Vadovaujantis šiuo principu, visų vertikaliųjų tikslų priemonės turi sudaryti palankias sąlygas vyresnio amžiaus
asmenims naudotis susisiekimo sistema, prisitaikant prie kintančių senėjančios visuomenės poreikių. Atitinkamai
priemonės, susijusios su naujų transporto priemonių įsigijimu, turės užtikrinti, jog naujos transporto priemonės
pirmiausiai yra patogios ir pritaikytos vyresnio amžiaus asmenims, taip pat atnaujinant ar tobulinant esamas sistemas
ir infrastruktūrą privalės būti užtikrinama, jog atsižvelgiama į vyresnio amžiaus asmenų poreikius. Siekiant užtikrinti
susisiekimą, kaip paslaugą vyresnio amžiaus asmenims, atitinkamai turės būti pritaikomos tiek miesto, tiek
tarpmiestinio susisiekimo transporto priemonės, o taip pat pritaikyti susisiekimo maršrutai ir užtikrintas viešojo
transporto susisiekimas su atokiausiais regionais. Optimizuojant pašto paslaugas bus būtina atsižvelgti į vyresnio
amžiaus žmonių poreikius ir jų užtikrinimą, pasiūlant alternatyvą pašto skyriams, prieinamą vyresniems žmonėms.
Integralumas
Atsižvelgiant į aktualiausius transporto sektoriaus iššūkius, numatomas susisiekimo srities subsektorių integralumo
prioritetas. Integralumas šioje Strategijoje suprantamas kaip darni ir suderinta dviejų ar daugiau susisiekimo
subsektorių plėtra ar atnaujinimas. Subsektorių integralumas itin svarbus ne tik siekiant pasiūlyti aukštesnės kokybės
paslaugas gyventojams, tačiau ir trumpinant naujos infrastruktūros įrengimo ar rekonstrukcijos trukmę bei sutaupant
infrastruktūros plėtrai ar atnaujinimui skiriamas lėšas. Subsektorių integralumas yra viena kertinių darnaus transporto
vystymo sąlygų.

76 Tiesioginė diskriminacija – blogesnių sąlygų sudarymas

vienai grupei kitos atžvilgiu dėl konkretaus požymio, pavyzdžiui, lyties, amžiaus,
rasės ir kt. Netiesioginė diskriminacija – pasireiškia, kai visiems žmonėms taikomos tos pačios sąlygos ar reikalavimai, tačiau kai kurias
grupes tai paveikia labiau nei kitas. LR finansų ministerija. Horizontaliųjų principų investuojant 2014–2020 m. Europos Sąjungos
struktūrinių
fondų
lėšas
įgyvendinimo
gairės.
Prieiga
per
internetą:
https://www.esinvesticijos.lt/media/force_download/?url=/uploads/main/documents/docs/9398_5792b23df7c7bfcd1d87f146b47a3a
37.pdf
77 Universalus dizainas – tai toks dizainas, pagal kurį suprojektuota aplinka, produktai ar paslaugos yra lengvai pasiekiami, suprantami bei
gali būti naudojami visų žmonių, jų nediskriminuojant. LR finansų minsterija. Horizontaliųjų principų investuojant 2014–2020 m. Europos
Sąjungos
struktūrinių
fondų
lėšas
įgyvendinimo
gairės.
Prieiga
per
internetą:
https://www.esinvesticijos.lt/media/force_download/?url=/uploads/main/documents/docs/9398_5792b23df7c7bfcd1d87f146b47a3a
37.pdf
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Norint užtikrinti susisiekimo srities subsektorių integralumą vystant naujus infrastruktūros projektus, privalomas
suderinamumas tarp skirtingų susisiekimo subsektorių, o jam užtikrinti prie atskirų vertikaliųjų tikslų, kur taikoma,
siūlomos priemonės, atliepiančios šį horizontalųjį principą. Būtina įtraukti įpareigojimą susisiekimo infrastruktūros
vystytojams suderinti infrastruktūros plėtros projektus su kitų susisiekimo subsektorių atstovais, kad būtų
užtikrinamas maksimalus bendradarbiavimas darniai ir integraliai plėtojant infrastruktūrą. Be teisinio įpareigojimo,
būtina stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą bei komunikaciją.
Draugiškumas aplinkai
Atsižvelgiant į Europos Sąjungos numatytus reikalavimus, transporto sektoriaus išmetamas ŠESD, palyginus su 2005
m. lygiu, 2021–2030 m. turės sumažėti 9 proc., o kasmet išmetamų ŠESD kiekis turės sumažėti po 3,6 proc., palyginus
su 2016–2018 m. lygiu. Dėl šių taikomų griežtų reikalavimų, strategijos priemonėms ir veikloms svarbu taikyti
ekologiško susisiekimo prioritetą. Dėl spartėjančios klimato kaitos ir griežtėjančių aplinkosauginių reikalavimų,
tikėtina, jog ateityje didžioji dalis transporto priemonių turės būti draugiškos aplinkai. Ekologiško susisiekimo
skatinimas šalyje ir jo infrastruktūros sukūrimas turėtų būti ne tik prioritetas, tačiau ekologiškumo samprata turėtų
būti taikoma visose susisiekimo sistemos dalyse – nuo transporto priemonių iki IRT priemonių naudojimo skatinimo,
kaip alternatyvos fizinėms kelionėms ar paslaugoms. Strategijoje ekologiškas susisiekimas suprantamas ne tik kaip
aktyvi, tačiau ir kaip pasyvi nuostata – Strategija turėtų ne tik skatinti priemones ir veiksmus, prisidedančius prie ŠESD
emisijų mažinimo ar aplinkos apsaugos, tačiau tuo pačiu ir neskatinti priemonių, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai galėtų
pakenkti aplinkai, padidinti ŠESD emisijas, net jei jos sprendžia kitas svarbias sektoriaus problemas.
Vadovaujantis šiuo principu, Strategijos priemonės turėtų būti formuluojamos taip, kad neprieštarautų ekologiško
susisiekimo sąvokai – neturėtų būti skatinami veiksmai, galintys lemti didesnį ŠESD emisijų kiekį, priemonės turėtų
būti orientuojamos į gamtos apsaugos užtikrinimą, transporto efektyvumo didinimą ir pan. Priemonės taip pat turės
atsižvelgti ne tik į oro, tačiau ir triukšmo taršą.
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5 Gairės susisiekimo sektoriui iki 2050 m.
Vertinant laikotarpį iki 2050 m. laikotarpį ir jo perspektyvas, pateikiamos gairės, kurios papildo Strategijos viziją bei
prioritetus, tikslus, uždavinius ir priemonės. Atsižvelgiant į didelį laiko neapibrėžtumą, gairės iki 2050 m.
suformuluotos remiantis ekspertiniu vertinimu bei ilgalaikiais tarptautiniais dokumentais.

22 paveikslas. Iki 2050 m. siūlomos susisiekimo sektoriaus raidos kryptys
Šaltinis: sudaryta Konsultanto

Išmanus susisiekimas pasižymės modernia susisiekimo sistema, užtikrinančia aplinkai draugišką judumą. Planuojamos
aktyvios transporto dalijimosi platformos, leidžiančios efektyviau organizuoti keliones, vyraujančios autonominės
transporto priemonės, alternatyvių degalų rūšys: elektra, vandenilis. Veikia išmani viešojo transporto sistema,
paremta judėjimu be eismo spūsčių, naudojamos autonominės viešojo transporto priemonės.
Miesto gyventojai bei svečiai turi galimybę keliauti viešuoju transportu (autonominiu) greitai ir efektyviai, t. y.,
išvengiant eismo spūsčių dėl išmaniai išplėtotos transporto infrastruktūros – eismas organizuojamas atskiriant jį nuo
privačių transporto priemonių. Keliavimas privačiu automobiliu tampa ekologiškas dėl vyraujančių alternatyvių
degalų. Alternatyvių degalų infrastruktūra gerai išplėtota užtikrinant galimybę laisvai judėti šalies viduje bei pasiekti
kaimynines šalis. Vis populiaresnės tampa autonominės transporto priemonės. Kaimyninės šalys lengvai pasiekiamos
greitaisiais traukiniais.
Krovinių pervežimo sistemoje dominuoja elektrifikuoti geležinkeliai bei autonominiai sunkvežimiai. Pastarieji
naudojami tik artimiems atstumams, pristatymui iki durų. Ilgiems atstumams naudojamas geležinkelių bei jūrų
transportas. Dėl technologinės pažangos gali būti pakitusi krovinių rinka, kuriai didžiausią poveikį turės 3D
spausdinimas, e-komercija bei skaitmeninimas. Dėl sparčios technologinės plėtros dalis daiktų vartotojų namus galės
pasiekti naudojant 3D spausdintuvus, taip sumažinant fizinio pristatymo kelionių skaičių. Manoma, kad pastaroji
tendencija mažiausiai turėtų paveikti maisto bei farmacijos pramones.
Integruoti keleivių ir krovinių terminalai. Greitas ir patogus susisiekimas šalies viduje bei su artimiausiomis Europos
sostinėmis. Transporto tinklai ir infrastruktūra, užtikrinanti lengvą transporto rūšies keitimą, koordinuoti maršrutai,
paslaugos, tvarkaraščiai, vieninga apmokėjimo sistema. Susisiekimo sistema veikia kaip vientisas integruotas
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mechanizmas, kuris leidžia derinti skirtingas transporto rūšis – naudotis patogiais persėdimais nekeičiant (arba
minimaliai) terminalo, išvengiant ilgų kitos transporto rūšies laukimo laikų.
Išmanus valdymas taikomas tam, kad vartotojai galėtų naudotis saugiais ir greitesniais keliavimo būdais. Sprendimams
naudojamos elektronikos, belaidžio ryšio ir ryšių technologijos. Realaus laiko informacija apie eismo sąlygas, tranzito
sistemas, staigius posūkius, sustojimo ženklus, kelio sąlygas ir įvykius individualiuose maršrutuose.
Išmanus valdymas pagrįstas didžiaisiais duomenimis, kurie padeda reguliuoti eismo srautus ir taip sumažinti spūstis,
gali padėti užtikrinti didesnę saugą bei saugumą. Modernios eismo stebėjimo sistemos, užtikrinančios ir leidžiančios
priimti sprendimus realiuoju laiku.
Mokslinių tyrimų eksperimentinės plėtros ir inovacijų aktyvi plėtra transporto srityje. Lietuva – Baltijos šalių
transporto srities inovacijų centras, kuriame kuriamos ir bandomos naujausios technologijos (atliekami moksliniai
tyrimai, testuojami prototipai, į rinką įvedami inovatyvūs produktai).
2050 m. tikslai ir siekiami rodikliai, keliami Europos Sąjungos šalims atskirai ir bendrai78:
•

Iki 2050 m. miestuose turi nebelikti įprastiniu kuru varomų automobilių;

•

2050 m. aviacijos sektoriuje naudojami tvarūs ir mažai anglies dioksido išskiriantys degalai sudarytų 40 proc.;
taip pat iki 2050 m. 40 proc. sumažinti ES jūrų transporto sektoriuje išmetamą CO2, įskaitant bunkerinį kurą,
kiekį (jei įmanoma – 50 proc.);

•

Iki 2050 m. užbaigti Europos greitųjų traukinių tinklą;

•

TEN-T pagrindinis daugiarūšio transporto tinklas iki 2050 m. turėtų tapti kokybišku didelio pajėgumo tinklu,
teikiančiu atitinkamas informavimo paslaugas;

•

Iki 2050 m. sujungti visus pagrindinio tinklo oro uostus su geležinkelių (pageidautina – greitųjų traukinių)
tinklu; užtikrinti, kad visi pagrindiniai jūrų uostai būtų tinkamai sujungti su krovinių vežimo geležinkeliais
tinklu ir, kur įmanoma, su vidaus vandens kelių tinklu;

•

Iki 2050 m. užtikrinti beveik visišką kelių saugą.

Iki 2050 m. įgyvendintinos veiklos:

78

•

Užtikrinti, jog visa susisiekimo sistemos infrastruktūra (sausumos, geležinkelių, vidaus vandenų, oro, jūros
keliai ir susijusi infrastruktūra) atitiktų tarptautinius standartus, užtikrinant nepertraukiamą, sklandžią ir
greitą kelionę tiek šalies viduje, tiek iš vienos valstybės į kitą;

•

Miestų infrastruktūrą pritaikyti bemotorių transporto priemonių vairuotojų poreikiams, o naują
infrastruktūrą vystyti pirmiausiai atsižvelgiant į netaršaus transporto naudojimo galimybes, plėtojant miestų
rajonus kartu su transporto infrastruktūra (geležinkelis, vidaus vandenų transportas);

•

Skatinti gyventojų perėjimą nuo asmeninio automobilio prie viešojo transporto naudojimo;

•

Pritaikyti kelių infrastruktūrą naujiems moderniems automobiliams (vandenilio užpildymo kolonėlės ir su
tuo susijusi infrastruktūra ir pan.), geležinkelių infrastruktūrą – moderniems elektrifikuotiems riedmenims
(elektrifikuoti bėgiai ir pakankami elektros pajėgumai, didelį važiavimo greitį leidžiantys bėgiai ir pan.), jūros
uosto infrastruktūrą – moderniems, didelių gabaritų laivams (pakankamas uosto prieplaukų gylis, terminalų
pajėgumai, galimybė pasikrauti laivo elektros baterijas ar įjungti elektros tiekimą nuo kranto ir pan.);

Pateikiama remiantis Baltąja knyga. Bendros Europos transporto erdvės kūrimo planas. Konkurencingos efektyviu išteklių naudojimu
grindžiamos
transporto
sistemos
kūrimas
(KOM/2011).
Prieiga
per
internetą:
https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:lt:PDF
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•

Užtikrinti eismo saugumą didėjant keleivių ir krovinių srautams (fizinių eismo saugumą didinančių priemonių
įrengimas, derinant jas su moderniosiomis technologijomis, išmanieji, duomenimis paremti (angl. databased) eismo valdymo sprendimai miestuose ir priemiesčiuose, išmanieji eismo stebėjimo ir baudų už
nusižengimus sprendimai ir pan.);

•

Padidinti kelių pralaidumą ir pritaikyti juos padidėjusiam transporto srautui (geležinkelių dvikelių tiesimas,
vidaus vandens kelių matmenų užtikrinimas krovininei ir keleivinei laivybai, jūros kelių ir prieplaukų
matmenų užtikrinimas, uosto plėtimas ir pan.);

•

Užtikrinti 100 proc. šalies padengiamumą itin didelės spartos interneto ryšiu bei skatinti gyventojų
prisijungimą prie interneto tinklo ir aktyvų naudojimąsi juo;

•

Skatinti modernių transporto technologijų gamybą ir vystymą Lietuvoje (pritraukti pasaulines elektromobilių
gamintojų kompanijas arba modernių automobilių dalių gamintojus, automobilių baterijų gamintojus ar
pan., skatinti su transportu susijusius startuolius, orientuotus į ekologiško transporto skatinimą, plėtrą ar
pasiūlą ir pan., pritraukti aplinkai draugiškų, modernių traukinių, laivų ar lėktuvų gamintojus ar jų dalių
gamintojus ir t.t.).
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Santrauka
Lietuvos susisiekimo plėtros iki 2050 m. strategija (toliau – Strategija) parengta atsižvelgiant į susisiekimo sektoriaus
teikiamą naudą bei kylančius iššūkius. Strategija yra reikalinga siekiant efektyviai plėtoti Lietuvos susisiekimo sistemą
ir įgyvendinti numatytus uždavinius bei ilgalaikius nacionalinius tikslus. Strategijoje yra suformuluota susisiekimo
sistemos vizija iki 2050 m., numatyti prioritetai, uždaviniai bei suformuluotos priemonės. Rengiant dokumentą buvo
detaliai išanalizuotas transporto (kelių, geležinkelių, jūrų ir vidaus vandenų, oro) sektorius, pašto bei elektroninių ryšių
tendencijos, atliktas srautų modeliavimas.
Susisiekimo sektoriaus vizija iki 2050 m. pagrįsta dviem esminėmis dedamosiomis – draugiškumu aplinkai ir
visuomenei bei ekonomika ir konkurencingumu. Siekiama sukurti tokią susisiekimo sistemą, kuri užtikrintų galimybę
efektyviai, saugiai ir patogiai judėti tiek šalies viduje, tiek už jos ribų, laikantis visų aplinkosauginių standartų ir
reikalavimų. Susisiekimo sistemos efektyvumas yra pagrindas konkurencingumui, kuris prisideda prie tvarios
ekonomikos plėtros ir skatina verslus augti bei sudaro reikiamas sąlygas vykdyti prekybą bei kitokią veiklą.
Susisiekimo sektoriaus vizija iki 2050 m. – aplinkai ir visuomenei draugiška susisiekimo sistema, skirta šalies
ekonomikai ir konkurencingumui skatinti.

Strategija, kaip ilgalaikis planavimo dokumentas, yra nukreipta į šiuolaikinio pasaulio iššūkių susisiekimo sektoriuje
sprendimą: klimato kaita verčia pritaikyti transporto infrastruktūrą prie besikeičiančių klimato sąlygų, klimato kaitą
skatinančios didėjančios ŠESD emisijos transporto sektoriuje skatina ieškoti sprendimų, mažinančių šį poveikį,
visuomenės senėjimo tendencijos verčia šalis ieškoti susisiekimo sprendimų, pritaikytų vyresnio amžiaus asmenims.
Kituose nacionaliniuose planavimo dokumentuose susisiekimo sektoriui yra brėžiamos gairės bei keliami tikslai, kurie
daugiausiai susiję su netaršių ir alternatyviais degalais varomų transporto priemonių įsigijimu, darnaus judumo
skatinimu, alternatyvių degalų infrastruktūros kūrimu bei plėtra, IRT ir moderniųjų technologijų skatinimu.
Atsižvelgiant į nacionalines bei tarptautines rekomendacijas ir keliamus tikslus, Strategijoje kreipiamas dėmesys į šiuos
(neapsiribojant) tikslus ir problemas – regioninė atskirtis ir šalies pasiekiamumas, klimato kaitos padariniai,
senėjančios visuomenės poreikiai. Priemonės, siūlomos sektoriaus iššūkiams spręsti bei atliepia tiek jau šiuo metu
numatytus tikslus, tiek tarptautinių organizacijų rekomendacijas:
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23 paveikslas. Strategijai taikomi reikalavimai
Šaltinis: sudaryta Konsultanto

Strategijos prioritetams, tikslams, uždaviniams ir priemonėms nustatyti buvo atlikta kelių, geležinkelių, oro, jūrų,
vidaus vandenų transporto bei pašto ir IRT sektorių SSGG analizė. Siekiant nustatyti, kokio paveikumo ir aprėpties
priemones reikėtų taikyti iki 2030 m. ir 2050 m., atliktas trijų scenarijų (optimistinis (greito augimo), realistinis
(labiausiai tikėtinas), pesimistinis (lėto augimo)) modeliavimas iki 2030 m. ir 2050 m. bei keleivių (tarptautinių,
tranzitinių ir vietinių), krovinių (tarptautinių ir vietinių) ir individualių automobilių skaičių prognozės. Remiantis
prognozėmis, SSGG rezultatais ir scenarijų modeliavimu, suformuota strategijos vizija, prioritetinės kryptys, tikslai,
uždaviniai ir priemonės. Toliau pateikiami suformuluoti prioritetai, tikslai bei uždaviniai 2050 m.:
• 1 prioritetas. Aplinkai ir visuomenei draugiškas susisiekimas. Šiuo prioritetu siekiama užtikrinti, jog susisiekimas
Lietuvoje bus plėtojamas pagal didėjančius visuomenės judumo poreikius, tačiau tuo pačiu atitiks aplinkosauginius
reikalavimus ir bus įtraukus (suteiks galimybę susisiekimo paslaugomis naudotis visiems visuomenės nariams,
nepriklausomai nuo jų judumo galimybių).
•

•

1.1. tikslas. Ekologiškas susisiekimas. Šiuo tikslu siekiama sumažinti ŠESD kiekį, išmetamą transporto sektoriaus,
didinti alternatyviais degalais varomų transporto priemonių naudojimą šalyje.
•

1.1.1. uždavinys. Mažos ŠESD emisijos ir taršos transporto priemonių skatinimas. Šiuo uždaviniu siekiama
skatinti netaršių ir alternatyviais degalais varomų transporto priemonių įsigijimą, viešojo transporto
priemonių atnaujinimą aplinkai draugiškesnėmis transporto priemonėmis.

•

1.1.2. uždavinys. Mažos ŠESD emisijos ir taršos transporto infrastruktūros skatinimas, plėtra ir priežiūra. Šiuo
uždaviniu siekiama kurti ir plėtoti alternatyvių degalų infrastruktūrą (siekiant užtikrinti transporto priemonių
keliamos taršos mažinimo tikslų pasiekimą turi būti skatinama ne tik pačių transporto priemonių plėtra, tačiau
taip pat svarbu užtikrinti ir transporto infrastruktūrą, be kurios šių transporto priemonių naudojimas būtų
apribotas arba sunkiai įmanomas).

•

1.1.3. uždavinys. Mažos ŠESD emisijos ir taršos įpročių (elgsenos) visuomenei formavimas. Šiuo uždaviniu
siekiama formuoti visuomenės elgseną, keisti jos įpročius ir skatinti perėjimą prie netaršių ir alternatyviaisiais
degalais varomų transporto priemonių naudojimo.

•

1.1.4. uždavinys. Triukšmo taršos ir jo neigiamo poveikio mažinimas. Šiuo uždaviniu siekiama mažinti triukšmą
ir jo sukeliamą neigiamą poveikį, siekiant Europos Komisijos iškeltų aplinkosauginių tikslų ir siekiant gerinti
žmonių gyvenimo kokybę.

1.2. tikslas. Darnus, integruotas ir įtraukus susisiekimas. Šiuo tikslu siekiama užtikrinti, jog vartotojams būtų
sudaromos sąlygos naudotis aplinkai draugiška, vartotojų poreikius atitinkančia susisiekimo sistema.
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•

1.2.1. uždavinys. Vietinio (miestų ir priemiesčių) susisiekimo punktualumo, dažnumo ir išmanumo skatinimas.
Šiuo uždaviniu siekiama pritraukti gyventojus naudotis viešuoju transportu, o norint tai pasiekti būtina
užtikrinti viešojo transporto patrauklumą ir patogumą vartotojui.

•

1.2.2. uždavinys. Darnaus judumo įgyvendinimo užtikrinimo ir universalaus dizaino priemonių skatinimas.
Šiuo uždaviniu siekiama įgyvendinti darnų judumą, kadangi bemotorio transporto naudojimas miestuose
mažintų ŠESD, vizualinę ir triukšmo taršas, taip pat prisidėtų prie individualių automobilių skaičiaus mažinimo.
Skatinant darnų judumą būtina atsižvelgti ir į riboto judumo asmenų poreikius, kad viešuoju transportu ar
kitomis netaršiomis judumo alternatyvomis (įskaitant alternatyvių degalų infrastruktūra) galėtų pasinaudoti
visi asmenys.

•

1.2.3. uždavinys. Integruoto regionų pasiekiamumo skatinimas. Kadangi susisiekimas su regionais šalyje
užtikrinamas nepakankamai, nėra vieningos viešojo transporto organizavimo sistemos derinant tolimąjį ir
priemiestinį susisiekimą bei susisiekimą geležinkeliu, taip pat dėl mažo gyventojų skaičiaus atokiose
gyvenvietėse, UPP teikimo vietų išlaikymas yra netvarus, todėl šiuo uždaviniu siekiama užtikrinti integruotą
ir prieinamą paslaugų teikimą taikant modernius sprendimus regionuose.

•

1.2.4. uždavinys. Intermodalumo ir funkcinio suderinamumo skatinimas keleivių ir krovinių vežimuose. Šiuo
uždaviniu siekiama skatinti transporto rūšių integruotumą bei intermodalumą, kadangi šalyje trūksta
skirtingų transporto rūšių suderinamumo, neišnaudojamas vidaus vandenų, geležinkelių transporto
potencialas krovinių vežimui (kroviniai daugiausiai vežami kelių transportu, o tai lemia didesnes ŠESD
emisijas), nėra vieningos viešojo transporto sistemos derinant susisiekimą skirtingomis transporto rūšimis.

1.3. tikslas. Eismo sauga ir saugumas. Šis tikslas apima saugumo ir saugos aspektus, siekiant užtikrinti mažiau
žūčių, susijusių su transportu ir padidinti transporto saugumą vartotojui.
•

1.3.1. uždavinys. Eismo saugą didinančių priemonių skatinimas. Šiuo uždaviniu siekiama skatinti kuo
įvairesnes eismo saugos priemones, kadangi siekiant didesnės eismo saugos neužteks vien tik įrengti fizines
eismo saugą didinančias priemones, papildomai reikia šviesti visuomenę apie saugų elgesį.

•

1.3.2. uždavinys. Transporto saugumą didinančių priemonių skatinimas. Šiuo uždaviniu siekiama užtikrinti
visapusišką transporto saugumą, kadangi norint užtikrinti susisiekimo sektoriaus saugumą būtina taikyti
priemones ne tik kelių transportui, tačiau ir kitoms transporto rūšims – geležinkelių, oro, vandens transportui,
ypatingą dėmesį skiriant terminalų ir pasienio punktų saugumo užtikrinimui.

•

1.3.3. uždavinys. Infrastruktūros pritaikymas ypatingoms situacijoms. Dėl globaliai vykstančios klimato kaitos
Lietuvoje didėja pavojingų gamtos reiškinių padariniai susisiekimo infrastruktūrai, todėl šiuo uždaviniu
siekiama pritaikyti infrastruktūrą ypatingoms klimato bei nacionalinio saugumo situacijoms.

• 2 prioritetas. Šalies ekonomikai ir konkurencingumui skirta susisiekimo sistema. Prioritetu siekiama užtikrinti, kad
transporto infrastruktūra prisidėtų prie šalies ekonominio vystymosi bei užtikrintų gyventojų junglumą ir ES
regioninę integraciją.
•

2.1. tikslas. Konkurencinga ir ekonomiškai efektyvi susisiekimo sistema. Šiuo tikslu siekiama užtikrinti, jog
susisiekimo sistema atlieptų augančius judumo poreikius, didėjančius krovinių ir keleivių srautus bei
užtikrintų infrastruktūrai keliamus reikalavimus.
•

2.1.1. uždavinys. TEN-T infrastruktūros pajėgumų ir pralaidumo plėtros ir priežiūros užtikrinimas. Kadangi
kai kurie geležinkelių, didesnė dalis automobilių ir vidaus vandenų kelių neatitinka jiems numatytų TEN-T
reikalavimų, todėl keliamas šis uždavinys, kuriuo siekiama pagerinti esamos infrastruktūros technines
specifikacijas, vykdyti infrastruktūros priežiūrą ir pan.
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•

2.1.2. uždavinys. Kitos (ne TEN-T) transporto infrastruktūros pralaidumo ir pajėgumo didinimas. Kadangi
vietinės reikšmės infrastruktūros pajėgumų ir pralaidumo didinimas aktualus užtikrinant regioninį
pasiekiamumą, mažinant regioninę atskirtį, todėl keliamas šis uždavinys užtikrinti ne TEN-T transporto
infrastruktūros parametrų gerinimą.

•

2.1.3. uždavinys. Efektyvaus valdymo sistemų diegimas transporto sektoriuje. Šiuo uždaviniu siekiama
spręsti situacijas, kai valstybinės transporto įmonės susiduria su sunkumais efektyviai planuojant lėšas
transporto infrastruktūros priežiūrai ir atnaujinimui, taip pat kai valstybės valdomų transporto įmonių
veiklos organizavimas galėtų būti tobulinamas siekiant užtikrinti efektyvią ir tvarią infrastruktūros priežiūrą
ir plėtrą.

•

2.1.4. uždavinys. Esamos infrastruktūros priežiūra, jos funkcinių savybių palaikymas ir atnaujinimas. Šiuo
uždaviniu siekiama prižiūrėti, palaikyti ir atnaujinti esamą infrastruktūrą, kadangi transporto infrastruktūros
valdytojai susiduria su sunkumais prižiūrint valdomą infrastruktūrą ir užtikrinant pakankamas jos funkcines
savybes, valdytojams nepakanka lėšų ir pajėgumų.

2.2. tikslas. Efektyvus junglumas. Šiuo tikslu siekiama užtikrinti, jog vystantis technologijoms, visi gyventojai
turėtų prieigą prie IRT infrastruktūros ir galėtų nevaržomai naudotis ryšių infrastruktūra.
•

2.2.1. uždavinys. Technologiškai pažangaus skaitmeninio junglumo plėtra. Šiuo uždaviniu siekiama plėtoti
technologiškai pažangų skaitmeninį junglumą, kadangi valstybėje aktuali skaitmeninio junglumo
problematika, Lietuvos regioninė atskirtis ir demografinė situacija regionuose riboja ekonominį interesą
plėtoti plačiajuostį internetą regionuose.

•

2.2.2. uždavinys. Išmaniųjų technologijų ir inovacijų plėtra transporto sektoriuje. Šiuo uždaviniu skatinama
plėtoti išmaniąsias ir moderniąsias technologijas, kadangi norint užtikrinti modernių transporto sprendimų
(pvz., savivaldžių automobilių, išmanių dangų ir pan.) sukūrimą ir pritaikymą Lietuvoje, būtina vystyti
moderniąsias technologijas ir skatinti MTEP transporto sektoriuje.
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1 priedas. Projektų iki 2030 m. sąrašas79
Žymėjimas

Reikšmė

Projektas įtrauktas į kitą programą / strategiją / planą ar pan.

P
Projekto
Nr.

1

2

79

Projektas, laikomas prioritetinių dėl jo svarbos sektoriui
Prioritetas
(žym. P)

Priemonė

Projekto
tipas

Projektas

Projekto apibūdinimas
arba siektinos reikšmės

Atsakingi
subjektai

Laikotarpis
(pradžia–
pabaiga)

Finansavimo
poreikis

Finansavimo
šaltinis

1.1.1.1.
Viešojo
sausumos
transporto
parko
atnaujinimas

Investicinė

Miesto
susisiekimo
viešojo transporto
priemonių parko
atnaujinimas

Susisiekimo
ministerija,
savivaldybės

2021–
2029

88 mln. Eur

ES fondų
lėšos

1.1.1.1.
Viešojo
sausumos
transporto
parko
atnaujinimas

Reguliacinė

Finansinės paskatos
savivaldybėms elektra,
gamtinėmis dujomis ir
(arba) vandeniliu
varomų miesto
susisiekimo viešojo
transporto priemonių
įsigijimui.
Finansinės paskatos
savivaldybėms elektra,
gamtinėmis dujomis ir
(arba) vandeniliu
varomų priemiestinio
susisiekimo viešojo
transporto priemonių
įsigijimui.

Priemiestinio
susisiekimo
viešojo transporto
priemonių parko
atnaujinimas

Susisiekimo
ministerija,
savivaldybės

2021–
2029

88 mln. Eur

Alternatyvūs
šaltiniai:
savivaldybių
lėšos, įmonių
lėšos
ES fondų
lėšos
Alternatyvūs
šaltiniai:
savivaldybių
lėšos, įmonių
lėšos

Projektų sąrašas turi būti nuolatos peržiūrimas ir keičiamas / pildomas pagal atsirandantį poreikį, besikeičiančias aplinkybes. Projektų sąrašas apima ir projektus, numatytus kituose Nacionaliniuose
dokumentuose, todėl projektų apimtys, biudžetai ir rodikliai gali keistis atsižvelgiant į pakeitimus atliekamus kituose dokumentuose.
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Nr.

Prioritetas
(žym. P)

3

4

5

P
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Priemonė

Projekto
tipas

Projektas

Projekto apibūdinimas
arba siektinos reikšmės

Atsakingi
subjektai

Laikotarpis
(pradžia–
pabaiga)

Finansavimo
poreikis

Finansavimo
šaltinis

1.1.1.1.
Viešojo
sausumos
transporto
parko
atnaujinimas

Investicinė /
reguliacinė

Skatinimas
naudoti AEI
transporto
sektoriuje
tolimojo
susisiekimo
autobusams

Suspaustomis
gamtinėmis dujomis
varomų komercinio
transporto priemonių
įsigijimo skatinimas
(apie 340 vnt.
transporto priemonių).

Susisiekimo
ministerija,
Aplinkos
ministerija,
Energetikos
ministerija,
savivaldybės

2018–
2030

85 mln. Eur

ES fondų
lėšos

1.1.1.1.
Viešojo
sausumos
transporto
parko
atnaujinimas

Investicinė /
reguliacinė

Siekiant užtikrinti, kad
pagamintos biometano
dujos (81,5 kTNE) būtų
suvartotos transporto
sektoriuje, skatinamas
dujinių viešųjų
transporto priemonių
įsigijimas.

Susisiekimo
ministerija,
Energetikos
ministerija,
Aplinkos
ministerija

2020–
2030

1.1.1.1.
Viešojo
sausumos
transporto
parko
atnaujinimas

Investicinė

Parama
suslėgtomis
gamtinėmis ir (ar)
biometano
dujomis varomų
viešojo,
komunalinių
paslaugų ar kitas
komercines
paslaugas
teikiančių
transporto
priemonių
įsigijimui
Elektrinių ir
baterinių
keleivinių
traukinių įsigijimas

Riboto judumo
asmenų poreikiams
pritaikytų elektrinių ir
baterinių traukinių
viešosioms paslaugoms
teikti įsigijimas.

LTG Link

2021–
2026

20 mln. Eur

Alternatyvūs
šaltiniai:
Valstybės
biudžeto
lėšos
ES fondų
lėšos
Alternatyvūs
šaltiniai:
įmonių lėšos

230 mln. Eur

Įmonės lėšos
Alternatyvūs
šaltiniai: ES
fondų lėšos
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Nr.

6

7

8

Prioritetas
(žym. P)
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Priemonė

Projekto
tipas

Projektas

Projekto apibūdinimas
arba siektinos reikšmės

Atsakingi
subjektai

Laikotarpis
(pradžia–
pabaiga)

Finansavimo
poreikis

Finansavimo
šaltinis

1.1.1.2.
Alternatyviu
kuru varomų
asmeninių
transporto
priemonių
naudojimo
skatinimas

Investicinė

Elektromobilių
naudojimo
skatinimas
plėtojant jų
įkrovimo
infrastruktūrą

Elektromobilių įsigijimo
skatinimas siekiant
užtikrinti, kad iki 2025
m. 10 proc. M1 klasės
metinių pirkimo
sandorių (registruotų ir
perregistruotų
lengvųjų automobilių)
sudarytų
elektromobiliai, 2030
m. – 50 proc.

Susisiekimo
ministerija,
Finansų
ministerija,
Aplinkos
ministerija,
Energetikos
ministerija,
savivaldybės

2022–
2030

962,8 mln.
Eur

Kiekvienai
priemonei
procentas iš
Darnaus
judumo
fondo

1.1.1.2.
Alternatyviu
kuru varomų
asmeninių
transporto
priemonių
naudojimo
skatinimas

Investicinė

Skatinimas įsigyti
mažiau taršias
priemones siekiant,
kad naujai perkamų
automobilių
efektyvumas pagerėtų
42 proc.

Aplinkos
ministerija,
Susisiekimo
ministerija,
Finansų
ministerija,
savivaldybės

2020–
2030

1.1.1.2.
Alternatyviu
kuru varomų
asmeninių
transporto
priemonių
naudojimo
skatinimas

Reguliacinė

Elektromobilių įsigijimo
skatinimas siekiant,
kad elektromobilių
skaičius, vnt. 2020 m. –
2000, 2022 m. – 4600,
2030 m. – 118000.

Susisiekimo
ministerija,
savivaldybės,
Aplinkos
ministerija,
Energetikos
ministerija,
kitos
ministerijos

2018–
2030

Skatinimas įsigyti
mažiau taršias
transporto
priemones
(įskaitant
elektromobilius)
taikant subsidijas
ir kitas finansines
priemones
Skatinti
elektromobilių
naudojimą
reguliacinėmis
priemonėmis

100 mln. Eur

Alternatyvūs
šaltiniai: ES
fondų lėšos,
savivaldybių
lėšos
Klimato
kaitos
programa
Alternatyvūs
šaltiniai:
Valstybės
biudžetas

Nenumatyta

Nenumatyta
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9

10

11

12

Prioritetas
(žym. P)
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Priemonė

Projekto
tipas

Projektas

Projekto apibūdinimas
arba siektinos reikšmės

Atsakingi
subjektai

Laikotarpis
(pradžia–
pabaiga)

Finansavimo
poreikis

Finansavimo
šaltinis

1.1.1.3.
Alternatyviu
kuru varomų
krovininių
transporto
priemonių
naudojimo
skatinimas

Investicinė

Elektrinių
lokomotyvų
kroviniams vežti
įsigijimas

Sumažėjęs CO2
išmetimas 50 proc.
krovinių pervežama
elektrine trauka.

Geležinkelių
įmonės
(vežėjai)

2021–
2030

200 mln. Eur

Geležinkelių
įmonių lėšos

1.1.1.3.
Alternatyviu
kuru varomų
krovininių
transporto
priemonių
naudojimo
skatinimas
1.1.1.3.
Alternatyviu
kuru varomų
krovininių
transporto
priemonių
naudojimo
skatinimas
1.1.1.4.
Vandens
transporto
priemonių
plėtra

Investicinė /
reguliacinė

Skatinimas
naudoti AEI
transporto
sektoriuje

Finansuojamas
vidutiniškai 1000
komercinio transporto
priemonių įsigijimas
per metus.

Susisiekimo
ministerija,
Aplinkos
ministerija,
Energetikos
ministerija,
savivaldybės

2018–
2030

Reguliacinė

Lengvata N1
klasės
elektromobiliams
įsigyti

Iki 2025 m. metiniuose
N1 klasės pirkimo
sandoriuose
elektromobiliai sudarys
ne mažiau kaip 30
proc.; nuo 2030 m. –
100 proc.

Susisiekimo
ministerija,
Finansų
ministerija

2020–
2030

Nenumatyta

Investicinė

Naujų vidaus
vandens
krovininių laivų ir
baržų statyba

Iš kelių transporto į
vidaus vandenų
transportą bus
perkelta 54,5 mln.
tonkilometrių.

Susisiekimo
ministerija,
VVKD

2021–
2030

50 mln. Eur

85 mln. Eur

Alternatyvūs
šaltiniai: ES
fondų lėšos,
Valstybės
biudžeto
lėšos
ES fondų
lėšos
Alternatyvūs
šaltiniai:
Valstybės
biudžeto
lėšos
Nenumatyta

ES fondų
lėšos
Alternatyvūs
šaltiniai:
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Nr.

Prioritetas
(žym. P)

13

14

p

Priemonė
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Projekto
tipas

1.1.1.4.
Vandens
transporto
priemonių
plėtra

Investicinė

1.1.1.4.
Vandens
transporto
priemonių
plėtra

Investicinė

Projektas

Naujų vidaus
vandens keleivinių
laivų statyba

Esamų vidaus
vandenų
krovininių laivų,
keleivinių,
žvejybinių ir kitų
vidaus vandenų
laivų ir/arba laivų
jėgainių
pakeitimas, su jų
keitimu susijusių
kitų mechanizmų
atnaujinimas

Projekto apibūdinimas
arba siektinos reikšmės

Atsakingi
subjektai

Padidėjęs keleivių
srautas vandens
transporte (0,6 mln.
keleivio kilometrų)
atitinkamai sumažins
keleivių srautą kelių
transporte.

Susisiekimo
ministerija,
VVKD

Esamų laivų ir/arba
laivų jėgainių keitimas į
mažiau taršias
(dyzelinu ar benzinu
varomos jėgainės būtų
keičiamos į SGD,
elektra,
atsinaujinančios
energijos šaltiniu
varomas jėgaines).

Susisiekimo
ministerija,
Žemės ūkio
ministerija
VVKD, KVJUD

Laikotarpis
(pradžia–
pabaiga)

2021–
2027

2021–
2025

Finansavimo
poreikis

5 mln. Eur

72 mln. Eur

Finansavimo
šaltinis

Valstybės
biudžeto
lėšos
valstybės ir
/ar privataus
sektoriaus
lėšos
ES fondų
lėšos
Alternatyvūs
šaltiniai:
Valstybės
biudžeto
lėšos
valstybės ir
/ar privataus
sektoriaus
lėšos
ES fondų
lėšos
Alternatyvūs
šaltiniai:
Valstybės
biudžeto
lėšos
valstybės ir
/ar privataus
sektoriaus
lėšos
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Projekto
Nr.

15

16

17

18

Prioritetas
(žym. P)

67

Priemonė

Projekto
tipas

Projektas

Projekto apibūdinimas
arba siektinos reikšmės

Atsakingi
subjektai

Laikotarpis
(pradžia–
pabaiga)

Finansavimo
poreikis

Finansavimo
šaltinis

1.1.1.5.
Reguliaciniai
mechanizmai,
skirti lengvųjų
automobilių
skaičiaus
mažinimui
1.1.1.6.
Priemonė:
Aplinkai
draugiškam
transportui
palankios
sistemos
sukūrimas

Reguliacinė

Metinis
automobilių
taršos mokestis

Per metus 5 proc.
naujai nuperkamų
benzininių ir dyzelinių
automobilių bus
pakeisti į nulinės
emisijos.

2023

Nenumatyta

Nenumatyta

Investicinė /
reguliacinė

Skatinimas
naudoti AEI
transporto
sektoriuje

2018–
2030

20 mln. Eur

Nenumatyta

1.1.2.1.
Mažos ŠESD
emisijos
automobilių
transporto
infrastruktūro
s skatinimas,
plėtra ir
priežiūra
1.1.2.1.
Mažos ŠESD
emisijos
automobilių

Reguliacinė
/ investicinė

Elektromobilių
įkrovimo prieigų
įrengimas
degalinėse

1) II kartos
(pažangiųjų) biodegalų
dalies didėjimas
bendrame
suvartojime: 0,2 proc.
2022 m. 2) Biometano
dujų gamyba ir
tiekimas transporto
sektoriui 81,5 kTNE –
2030 m.
Viešųjų elektromobilių
įkrovimo prieigų
įrengimas visose naujai
statomose arba
rekonstruojamose
degalinėse.

Aplinkos
ministerija,
Susisiekimo
ministerija ,
Finansų
ministerija, VĮ
„Regitra“
Energetikos
ministerija,
Aplinkos
ministerija,
Susisiekimo
ministerija

Degalinės

2023–
2030

Nenumatyta

Nenumatyta

Reguliacinė
/ investicinė

Elektromobilių
įkrovimo prieigų
įrengimas stotyse
ir uostuose.

Stotys/ uostai

2023–
2030

Nenumatyta

Nenumatyta

Viešųjų elektromobilių
įkrovimo prieigų
įrengimas visose
statomose arba
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Projekto
Nr.

19

20

Prioritetas
(žym. P)

Priemonė

transporto
infrastruktūro
s skatinimas,
plėtra ir
priežiūra
1.1.2.1.
Mažos ŠESD
emisijos
automobilių
transporto
infrastruktūro
s skatinimas,
plėtra ir
priežiūra

1.1.2.1.
Mažos ŠESD
emisijos
automobilių
transporto
infrastruktūro
s skatinimas,
plėtra ir
priežiūra

68

Projekto
tipas

Projektas

Reguliacinė

Viešųjų ir pusiau
viešųjų
elektromobilių
įkrovimo prieigų
informacinės
sistemos
sukūrimas ir
priežiūra

Investicinė

Gamtinių dujų
degalų
infrastruktūros
diegimas

Projekto apibūdinimas
arba siektinos reikšmės

rekonstruojamose
autobusų ir
geležinkelio stotyse,
oro uostuose ir jūrų
uoste.
Visų viešųjų ir pusiau
viešųjų prieigų ir jų
operatorių
registravimjas
sistemoje, unikalių
identifikacijos kodų
suteikimas jiems, viešai
skelbiama informacija
apie prieigų statinius ir
jei galimybė yra
dinaminius duomenis.
Gamtinių dujų
skirstymo sistemų,
skirtų gamtinių dujų
degalų papildymo
punktams aprūpinti ir
viešai prieinamų
gamtinių dujų degalų
papildymo punktų
įrengimas. Bent 2 SGD
stotelių įrengimas.
Prognozuojama, kad
vienos stotelės SGD
pardavimai galėtų
sudaryti 792 tonas per
metus. Įrengtų stotelių

Atsakingi
subjektai

Laikotarpis
(pradžia–
pabaiga)

Finansavimo
poreikis

Finansavimo
šaltinis

LAKD
Susisiekimo
ministerija

2021–
2030

Nenumatyta

Nenumatyta

Energetikos
ministerija,
Susisiekimo
ministerija,
savivaldybės

2019–
2030

5 mln. Eur

Nenumatyta
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Projekto
Nr.

Prioritetas
(žym. P)

Priemonė

69

Projekto
tipas

Projektas

Projekto apibūdinimas
arba siektinos reikšmės

Atsakingi
subjektai

Laikotarpis
(pradžia–
pabaiga)

Finansavimo
poreikis

Finansavimo
šaltinis

skaičius, vnt.: 2020 m.
– 1, 2030 m. – 2.

21

22

23

P

1.1.2.1.
Mažos ŠESD
emisijos
automobilių
transporto
infrastruktūro
s skatinimas,
plėtra ir
priežiūra
1.1.2.1.
Mažos ŠESD
emisijos
automobilių
transporto
infrastruktūro
s skatinimas,
plėtra ir
priežiūra
1.1.2.2.
Vandens
transporto
aplinkai
draugiškos

Investicinė

Plėtoti biometano,
vartojamo
transporte, viešąją
infrastruktūrą,
įvertinant
prisijungimo prie
dujų tinklų sąlygas

Įrengiama biometano
infratsruktūra,
rekalinga transportui.

Savivaldybės,
Susisiekimo
ministerija,
Energetikos
ministerija

2019–
2030

5 mln. Eur

Nenumatyta

Investicinė

Sudaryti sąlygas
kurti ir plėtoti
elektros energiją
naudojančių
transporto
priemonių
infrastruktūrą

Įrengtų šalia naujų
daugiabučių ir
prekybos centrų
stotelių skaičius, vnt.
2020 m. – 300, 2022
m. – 900, 2030 m. –
7200.

Savivaldybės,
AB „Energijos
skirstymo
operatorius“,
Susisiekimo
ministerija

2018–
2030

1,5 mln. Eur

Valstybės
biudžeto
lėšos

Investicinė

Kuršių nerijos
gamtosauginės
sienutės
suformavimas

Įdiegtos saugų eismą
gerinančios ir aplinkos
apsaugos priemonės, 2
vnt.

KVJUD

2020–
2027 m.

60 mln. Eur

KVJUD
nuosavo
lėšos
Alternatyvūs
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Projekto
Nr.

Prioritetas
(žym. P)

Priemonė

70

Projekto
tipas

Projektas

Projekto apibūdinimas
arba siektinos reikšmės

Atsakingi
subjektai

Laikotarpis
(pradžia–
pabaiga)

Finansavimo
poreikis

infrastruktūro
s plėtra
24

P

1.1.2.2.
Vandens
transporto
aplinkai
draugiškos
infrastruktūro
s plėtra

Finansavimo
šaltinis

šaltiniai: ES
fondų lėšos
Investicinė

Plėtoti elektros
tiekimo nuo
kranto sistemas,
skatinant elektros
naudojimą uoste
prisišvartavusiuos
e laivuose

Infrastruktūros tiekti
laivams elektros
energiją nuo kranto
įrengimo Klaipėdos
valstybiniame jūrų
uoste galimybių
studija, projekto
parengimas,
potencialių elektros
energijos tiekėjų
informavimo
priemonės.
Įgyvendinus projektą:
–Sumažėjęs iš laivų
išmetamųjų SOX, NOX,
CO2 teršalų kiekis
uoste;
–Sumažėjęs triukšmas
uoste. Įrengtų elektros
kolonėlių krantinėse
skaičius, vnt. 2022 m. –
5.

Susisiekimo
ministerija

2018–
2030

15 mln. Eur

KVJUD
nuosavo
lėšos
Alternatyvūs
šaltiniai: ES
fondų lėšos
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71

Projekto
Nr.

Prioritetas
(žym. P)

Priemonė

Projekto
tipas

Projektas

Projekto apibūdinimas
arba siektinos reikšmės

Atsakingi
subjektai

Laikotarpis
(pradžia–
pabaiga)

Finansavimo
poreikis

Finansavimo
šaltinis

25

P

1.1.2.3.
Geležinkelių
elektrifikacija

Investicinė

Ruožo Kaišiadorys
– Klaipėda
(Draugystės st.)
elektrifikavimas

LTG Infra

2019–
2023

344 mln. Eur

ES fondų
lėšos ir
įmonės lėšos

26

p

1.1.2.3.
Geležinkelių
elektrifikacija

Investicinė

Vilniaus
geležinkelių
mazgo
elektrifikacija

Elektrifikavus
numatytą atkarpą,
elektrifikuotų
geležinkelių kelių ilgis
išaugtų iki 478,8 km. t.
y., 25,1 proc.
eksploatuojamo tinklo,
o visame ruože V.S. –
Kena – Klaipėda
(Draugystės st.) t. y.,
TEN T core tinklui
priklausančiame IXB
koridoriuje būtų
sudarytos sąlygos
vykdyti veiklą
naudojant elektrinę
trauką.
Elektrifikavus Vilniaus
aplinkkelį sudarančius
geležinkelio ruožus
Kyviškės – Valčiūnai –
Vaidotai – Paneriai ir
Vilnius – Kirtimai –
Valčiūnai bus
padidintas geležinkelio
transporto
patrauklumas vykdnat
keleivių ir krovinių
pervežimus, mažinama
aplinkos tarša.
Projekto įgyvendinimas

LTG Infra

2019–
2023

56,1 mln. Eur

ES fondų
lėšos ir
įmonės lėšos
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Projekto
Nr.

Prioritetas
(žym. P)

Priemonė

72

Projekto
tipas

Projektas

Projekto apibūdinimas
arba siektinos reikšmės

Atsakingi
subjektai

Laikotarpis
(pradžia–
pabaiga)

Finansavimo
poreikis

Finansavimo
šaltinis

104 km ruožo
reeloektrifikacija,
siekiant pritaikyti tinklą
krovininiams
transportui ir taip
prisidėti prie CO2
mažinimo.
Elektrifikuota 50 proc.
geležinkelių tinklo (ES
vidurkis 52,7 proc.), o
tai prisidėtų prie
mažesnio CO2.

LTG Infra

2021–
2026

128,1 mln.Eur

ES fondų
lėšos
Alternatyvūs
šaltiniai:
įmonės lėšos

LTG Infra

20214–
2030

257 mln. Eur

ES fondų
lėšos
Alternatyvūs
šaltiniai:
įmonės lėšos

Baterijų įkrovimo
stotyse infrastruktūra
prisidėtų prie CO2
mažinimo transporto
sektoriuje.

LTG Infra

2022–
2024

9 mln.Eur

ES fondų
lėšos
Alternatyvūs
šaltiniai:
įmonės lėšos

ženkliai prisidės prie
šalies susisiekimo
geležinkeliais sistemos
integravimo į TEN–T
transporto tinklus.

27

p

1.1.2.3.
Geležinkelių
elektrifikacija

Investicinė

Vilnius–Kaunas
reelektrifikacija
(kontaktinio tinklo
pritaikymas
krovininiam
transportui)

28

P

1.1.2.3.
Geležinkelių
elektrifikacija

Investicinė

29

P

1.1.2.3.
Geležinkelių
elektrifikacija

Investicinė

Geležinkelio ruožų
Kaunas–Kybartai,
Palemonas–
Vaidotai –
Stasylos, Kužiai –
Bugeniai
elektrifikacija
Keleivinių
traukinių baterijų
įkrovimo stotyse
infrastruktūros
sukūrimas
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Projekto
Nr.

30

31

32

Prioritetas
(žym. P)

73

Priemonė

Projekto
tipas

Projektas

Projekto apibūdinimas
arba siektinos reikšmės

Atsakingi
subjektai

Laikotarpis
(pradžia–
pabaiga)

Finansavimo
poreikis

Finansavimo
šaltinis

1.1.2.5.
Aplinkai
draugiško oro
transporto
plėtra

Investicinė

Būtų užtikrinamas
efektyvus energijos
naudojimas bei
prisidedama prie CO2
mažinimo.

LTOU

2021–
2030

5 mln. Eur

Įmonės lėšos

1.1.3.1.
Gyventojų
įpročių
nesinaudoti
taršiomis
transporto
priemonėmis
skatinimas

Reguliacinė

Energijos
naudojimo oro
uostuose
efektyvinimo ir
CO2 emisijos
mažinimo
priemonių
diegimas oro
uostuose
Transporto
priemonių su VDV
patekimo į
nustatytas miestų
zonas ribojimas

VDV varomų
transporto priemonių
skaičius sumažės arba
jos bus pakeistos į
nulinės emisijos. Per
visą laikotarpį 5 proc.
sumažės lengvųjų
automobilių.

Savivaldybės,
Finansų
ministerija,
Vidaus reikalų
ministerija,
Susisiekimo
ministerija,
Aplinkos
ministerija

2023–
2030

1.1.3.1.
Gyventojų
įpročių
nesinaudoti
taršiomis
transporto
priemonėmis
skatinimas

Reguliacinė

Transporto priemonių
ženklinimas pagal
išmetamą anglies
dvideginio dujų kiekį,
leisiantis efektyviau
įgyvendinti kitas su
taršos lygio nustatymu
susijusias priemones,
užtikrintų greitą
atpažinimą, kuriai
grupei priklauso
transporto priemonė.

Vidaus reikalų
ministerija,
Susisiekimo
ministerija, VĮ
„Regitra“ /
techninę
transporto
priemonių
apžiūrą
vykdantys ūkio
subjektai

2021–
2030

Transporto
priemonių
ženklinimas pagal
taršos lygį

Alternatyvūs
šaltiniai:
Valstybės
lėšos, ES
fondų lėšos

50 mln. Eur

1 mln. Eur

Procentas iš
Darnaus
judumo
fondo
Alternatyvūs
šaltiniai:
Valstybės
biudžeto
lėšos
Valstybės
biudžeto
lėšos
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Projekto
Nr.

33

34

Prioritetas
(žym. P)

74

Priemonė

Projekto
tipas

Projektas

Projekto apibūdinimas
arba siektinos reikšmės

Atsakingi
subjektai

Laikotarpis
(pradžia–
pabaiga)

Finansavimo
poreikis

Finansavimo
šaltinis

1.1.3.1.
Gyventojų
įpročių
nesinaudoti
taršiomis
transporto
priemonėmis
skatinimas

Komunikaci
nė /
investicinė

Plati socialinė
sklaida,
visuomenės
informavimas,
įpročių
formavimas,
pilotiniai
projektai,
mažinantys
iškastinio kuro
vartojimą

Paveiktų gyventojų
kuro suvartojimas dėl
priemonių taikymo
sumažės 3,7 proc.

2021–
2030

1,1 mln. Eur

ES fondų
lėšos

1.1.3.1.
Gyventojų
įpročių
nesinaudoti
taršiomis
transporto
priemonėmis
skatinimas

Investicinė

Transporto
priemonių
išmetamų teršalų
nuotolinės
stebėsenos
sistemos taikymas

Siekiant mažinti
techniškai netvarkingų
transporto priemonių
naudojimą, išbandyti ir
įdiegti kilnojamą
transporto priemonių
išmetamų teršalų
nuotolinės stebėsenos
sistemą: a) vykdyti
kilnojamos transporto
priemonių išmetamų
teršalų nuotolinio
matavimo kelyje
įrangos praktinį
taikymą (edukacinio /

Susisiekimo
ministerija,
Aplinkos
ministerija,
Energetikos
ministerija,
Sveikatos
apsaugos
ministerija,
Ekonomikos ir
inovacijų
ministerija,
Švietimo ir
mokslo
ministerija,
savivaldybės
Vidaus reikalų
ministerija,
Susisiekimo
ministerija

Alternatyvūs
šaltiniai:
Valstybės
lėšos, LIFE

a) 2022–
2023; b)
2024–
2030

a) 4 mln. Eur;
b)Nenumatyt
a

Nenumatyta

Lietuvos susisiekimo plėtros iki 2050 m. strategija

Projekto
Nr.

Prioritetas
(žym. P)

Priemonė

75

Projekto
tipas

Projektas

Projekto apibūdinimas
arba siektinos reikšmės

Atsakingi
subjektai

Laikotarpis
(pradžia–
pabaiga)

Finansavimo
poreikis

Finansavimo
šaltinis

Vidaus reikalų
ministerija,
Susisiekimo
ministerija

a) 2021–
2023; b)
Nenumaty
ta

Nenumatyta

Nenumatyta,
reikėtų apie 1
mln. Eur

informacinio pobūdžio
pilotinis projektas) ir
priimti sprendimą dėl
nuotolinės stebėsenos
sistemos taikymo; b)
įdiegti transporto
priemonių išmetamų
teršalų nuotolinės
stebėsenos sistemą.

35

1.1.3.1.
Gyventojų
įpročių
nesinaudoti
taršiomis
transporto
priemonėmis
skatinimas

Investicinė

Pranešimo apie
kelyje
eksploatuojamas
aplinkos orą
daugiau
teršiančias
transporto
priemones
sistemos
sukūrimas

Siekiant mažinti
techniškai netvarkingų
transporto priemonių
naudojimą, sukurti
galimybę pranešti apie
kelyje pastebėtą
vizualiai matomą
transporto priemonių
dūmingumą: a) vykdyti
edukacinio/informacini
o pobūdžio pranešimo
apie kelyje
eksploatuojamas
aplinkos orą daugiau
teršiančias transporto
priemones sistemos
pilotinį projekt ą ir
priimti sprendimą dėl

Lietuvos susisiekimo plėtros iki 2050 m. strategija

Projekto
Nr.

Prioritetas
(žym. P)

Priemonė

76

Projekto
tipas

Projektas

Projekto apibūdinimas
arba siektinos reikšmės

Atsakingi
subjektai

Laikotarpis
(pradžia–
pabaiga)

Finansavimo
poreikis

Finansavimo
šaltinis

Susisiekimo
ministerija,
Lietuvos
transporto
saugos
administracija,
Lietuvos
automobilių
kelių direkcija,
savivaldybės
Susisiekimo
ministerija,
Aplinkos
ministerija,
savivaldybės

2021–
2030

1 mln. Eur

ES fondų
lėšos

pranešimo sistemos
taikymo; b) įgyvendinti
pranešimo apie kelyje
eksploatuojamas
aplinkos orą daugiau
teršiančias transporto
priemones sistemą.

36

37

1.1.3.1.
Gyventojų
įpročių
nesinaudoti
taršiomis
transporto
priemonėmis
skatinimas

Komunikaci
nė

1.1.3.2.
Verslo
(juridinių
asmenų)
įpročių
skatinimas
rinktis
ekologiškas

Investicinė /
reguliacinė

Ekonomiško ir
ekologiško
vairavimo įgūdžių
formavimas ir
skatinimas

Vairuoti pradės 5 proc.
vairuotojų, jie kuro
suvartojimą sumažins
3,7 proc.

Nulinės emisijos
transporto
priemones
naudojančių taksi
ir pavėžėjimo
paslaugas
teikiančių įmonių
skatinimas

Dėl taikomos
priemonės bus
pakeista 2 proc. taksi ir
pavėžėjų automobilių į
nulinės emisijos.

Alternatyvūs
šaltiniai:
Valstybės
lėšos

2021–
2030

Nenumatyta

Nenumatyta
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Projekto
Nr.

Prioritetas
(žym. P)

Priemonė

77

Projekto
tipas

Projektas

Projekto apibūdinimas
arba siektinos reikšmės

Atsakingi
subjektai

Laikotarpis
(pradžia–
pabaiga)

Finansavimo
poreikis

Finansavimo
šaltinis

Reguliacinė

Vandens
transporto
naudotojų
skatinimo sistema

Skatinamosios
priemonės krovinių ir
keleivių vežėjams
vidaus vandenų
transportu, skirtos
paskatinti didesnę
vidaus vandenų
transporto paslaugų
paklausą.

VVKD,
Susisiekimo
ministerija

2021–
2027

Nenumatyta

Valstybės
lėšos

Investicinė

Triukšmo valdymo
priemonių
įrengimas

Įrengta 21,65 km.
triukšmo valdymo
priemonių.

LAKD

2021–
2030

37,3 mln. Eur

KPPP

Aviacijos
sukeliamo
triukšmo poveikio
mažinimas taikant
kompensacijas

Triukšmo lygio
sumažėjimas,
kompensacijos
triukšmo zonose
gyvenantiems
asmenims.

LTOU

transporto
priemones
38

39

40

P

P

1.1.3.2.
Verslo
(juridinių
asmenų)
įpročių
skatinimas
rinktis
ekologiškas
transporto
priemones
1.1.4.1.Triukš
mo taršos ir
jo poveikio
mažinimas
kelių
transporte
1.1.4.2.
Triukšmo
taršos ir jo
poveikio
mažinimas
oro
transporte

Reguliacinė

2021–
2030

Nenumatyta

Alternatyvūs
šaltiniai:
ES fondų
lėšos
Įmonės lėšos
Alternatyvūs
šaltiniai:
Valstybės
biudžeto
lėšos

Lietuvos susisiekimo plėtros iki 2050 m. strategija

78

Projekto
Nr.

Prioritetas
(žym. P)

Priemonė

Projekto
tipas

Projektas

Projekto apibūdinimas
arba siektinos reikšmės

Atsakingi
subjektai

Laikotarpis
(pradžia–
pabaiga)

Finansavimo
poreikis

Finansavimo
šaltinis

41

P

1.1.4.3.
Triukšmo
taršos ir jo
poveikio
mažinimas
geležinkelių
transporte

Investicinė

Triukšmo valdymo
priemonių
įrengimas

– Triukšmo sienutės;
– CO2 emisiją
mažinančios
priemonės.

LTGI

2021–
2030

20 mln. Eur (2
mln. Eur per
metus)

ES fondų
lėšos, LTGI
įmonės lėšos

42

1.2.1.1.
Viešojo
transporto
naudojimo
skatinimas
miestuose

Investicinė

Kompleksinės
Vilniaus miesto
viešojo transporto
studijos
parengimas ir
įgyvendinimas

Dėl taikomo
strategijomis paremto
optimizavimo
autobusų CO2 emisija
sumažės 12,64 proc.

2021–
2030

20,3 mln. Eur

Alternatyvūs
šaltiniai:
Valstybės
biudžeto
lėšos
Nenumatyta

43

1.2.1.1.
Viešojo
transporto
naudojimo
skatinimas
miestuose

Investicinė

Viešojo
transporto
prieinamumo ir
naudojimosi juo
didinimas

Kuro suvartojimas dėl
priemonių taikymo
sumažėja 3,7 proc.

2021–
2030

12,1 mln. Eur

1.2.1.1.
Viešojo
transporto
naudojimo
skatinimas
miestuose

Investicinė

Viešojo transporto
maršrutų
tikslinimas ir (ar)
naujų įvedimas

Pagal besikeičiančius
visuomenės poreikius,
siekiant aktyviau
mažinti transporto
priemonių skaičių
mieste.

44

Vilniaus m.
savivaldybė,
Susisiekimo
ministerija,
Aplinkos
ministerija,
Energetikos
ministerija
Savivaldybės,
Susisiekimo
ministerija,
Aplinkos
ministerija,
Energetikos
ministerija
Savivaldybės

2021–
2030

Nenumatyta

Savivaldybių
lėšos
Alternatyvūs
šaltiniai:
ES
investicijos
Savivaldybių
lėšo
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Projekto
Nr.

Prioritetas
(žym. P)

45

46

47

P

79

Priemonė

Projekto
tipas

Projektas

Projekto apibūdinimas
arba siektinos reikšmės

Atsakingi
subjektai

Laikotarpis
(pradžia–
pabaiga)

Finansavimo
poreikis

Finansavimo
šaltinis

1.2.1.1.
Viešojo
transporto
naudojimo
skatinimas
miestuose

Investicinė

Nemokamo
viešojo transporto
pakopinis
įvedimas (bilietų
kompensavimas)

Savivaldybės

2021–
2031

Nenumatyta

Savivaldybių
lėšo

1.2.1.2.
Efektyvaus
susisiekimo
plėtra

Reguliacinė

Ilgalaikė sutartis
su Vyriausybės
įgaliota institucija
dėl viešųjų
keleivių vežimo
geležinkelių
transportu
paslaugų teikimo

LTG Link,
Susisiekimo
ministerija

2021–
2030

30–40 mln.
Eur per metus

Valstybės
biudžeto
lėšos

1.2.1.2.
Efektyvaus
susisiekimo
plėtra

Reguliacinė
/ investicinė

Eismo spūsčių
mažinimas,
taikant eismo
organizavimo
sprendimus

Transporto srautams
miestuose reguliuoti
(nemokamas viešasis
transportas
pradinukams, vėliau –
mokyklinukams, vėliau
– studentams ir
senjorams).
Ilgalaikės sutarties su
Vyriausybės įgaliota
institucija dėl viešųjų
keleivių vežimo
geležinkelių transportu
paslaugų teikimo
pasirašymas ir
įgyvendinimas, siekiant
užtikrinti keleivių
vežimo veiklos
tvarumą, stabilizuoti
veiklos pelningumą.
Visos priemonės
traktuojamos kaip
papildančios viena kitą
ir kartu prisidedančios
prie kelionių skaičiaus
mažinimo, kartu
mažinamas kuro
suvartojimas 1,8 karto.

Susisiekimo
ministerija,
savivaldybės

2021–
2030

8 mln. Eur

Savivaldybių
biudžeto
lėšos
Alternatyvūs
šaltiniai:
ES fondų
lėšos
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Projekto
Nr.

Prioritetas
(žym. P)

80

Priemonė

Projekto
tipas

Projektas

Projekto apibūdinimas
arba siektinos reikšmės

Atsakingi
subjektai

Laikotarpis
(pradžia–
pabaiga)

Finansavimo
poreikis

Finansavimo
šaltinis

48

1.2.1.2.
Efektyvaus
susisiekimo
plėtra

Reguliacinė

Eismo spūsčių
mažinimas,
taikant teritorijų
planavimo
sprendimus

Aplinkos
ministerija,
Susisiekimo
ministerija,
savivaldybės

2021–
2022

Nenumatyta

Nenumatyta

49

1.2.1.3.
Darnaus
judumo
miestuose
skatinimas

Reguliacinė

Taršių transporto
priemonių
naudojimo
miestuose
patrauklumo
mažinimas

Susisiekimo
ministerija,
Aplinkos
ministerija,
savivaldybės

2021–
2029

20 mln. Eur

Nenumatyta

50

1.2.1.3.
Darnaus
judumo
miestuose
skatinimas

Investicinė

Darnaus judumo
mieste planų
(toliau – DJPM)
įgyvendinimas

Multimodalumas
geriausiai išvystomas
pasitelkus tranzitu
pagrįstą miestų
vystymą (transit
oriented
development).
Finansinės paskatos
darnaus judumo
priemonių
įgyvendinimui Vilniaus
m., Kauno m.,
Klaipėdos m., Šiaulių
m., Panevėžio m.,
Palangos m., Neringos,
Druskininkų ir Birštono
savivaldybėms,
įsidiegusioms dyzelinu
varomų transporto
priemonių eismo
ribojimo sistemas
savivaldybės
teritorijoje ar jos
dalyje.
DJPM priemonių
įgyvendinimas
mažinant iškastiniu
kuru varomų
automobilių
naudojimą.

Savivaldybės,
Susisiekimo
ministerija,
Aplinkos
ministerija,
Energetikos
ministerija,

2018–
2030

1600 mln. Eur

ES fondų
lėšos (ERPF)
Alternatyvūs
šaltiniai:
savivaldybių
biudžetai,

Lietuvos susisiekimo plėtros iki 2050 m. strategija

Projekto
Nr.

Prioritetas
(žym. P)

Priemonė

81

Projekto
tipas

Projektas

Projekto apibūdinimas
arba siektinos reikšmės

Atsakingi
subjektai

Laikotarpis
(pradžia–
pabaiga)

Finansavimo
poreikis

Finansavimo
šaltinis

LIFE IP,
Finansinės
priemonės

51

52

1.2.1.3.
Darnaus
judumo
miestuose
skatinimas ir
1.2.2.1.
Darnaus
judumo
kitose nei
miestai
teritorijose
skatinimas
1.2.1.3.
Darnaus
judumo
miestuose
skatinimas ir
1.2.2.1.
Darnaus
judumo
kitose nei
miestai
teritorijose
skatinimas

Reguliacinė

Investicinė

Darnaus judumo
fondo sukūrimas

Pėsčiųjų ir
dviračių takų
tiesimas ar
rekonstrukcija

Fondas yra pirminė ir
būtina priemonė
kitoms priemonėms
vykdyti.

Finansų
ministerija,
Susisiekimo
ministerija,
Vidaus reikalų
ministerija,
Aplinkos
ministerija

2022–
2030

Nutiesta/rekonstruota
pėsčiųjų ir dviračių
takų, 343,9 km.

savivaldybės

2021–
2030

Nenumatyta

LIFE
Alternatyvūs
šaltiniai:
Finansinės
priemonės

73,3 mln. Eur

KPPP
Alternatyvūs
šaltiniai:
ES fondų
lėšos

Lietuvos susisiekimo plėtros iki 2050 m. strategija

Projekto
Nr.

Prioritetas
(žym. P)

53

54

55

P

82

Priemonė

Projekto
tipas

Projektas

Projekto apibūdinimas
arba siektinos reikšmės

Atsakingi
subjektai

Laikotarpis
(pradžia–
pabaiga)

Finansavimo
poreikis

Finansavimo
šaltinis

1.2.2.2.
Infrastruktūro
s pritaikymas
riboto
judumo
asmenims ir
asmenims su
specialiais
poreikiais

Investicinė

Geležinkelių
transporto
paslaugų
pritaikymas riboto
judumo asmenims

Specializuotos riboto
judumo asmenų
aptarnavimo
programos įdiegimas
geležinkelių
transporte.

LTG Link

2021–
2024

Nenumatyta

ES fondų
lėšos

1.2.2.2.
Infrastruktūro
s pritaikymas
riboto
judumo
asmenims ir
asmenims su
specialiais
poreikiais

Investicinė

Stočių
informavimo
sistema bei
maršruto be
kliūčių pritaikymas
žmonėms su
negalia stočių
teritorijose

Autobusų ir
geležinkelių
infrastruktūros
pritaikymas riboto
judumo asmenims ir
įmonėms su spec.
poreikiais, PSO
sutarties reikalavimų
užtikrinimas.

LTG Infra, LTG
Link,
savivaldybės

1.2.2.2.
Infrastruktūro
s pritaikymas
riboto
judumo
asmenims ir
asmenims su
specialiais
poreikiais

Investicinė

Viešojo transporto
(autobusų, miesto
transporto,
traukinių, keltų)
pritaikytų
asmenims su
negalia santykis su
visų viešojo
transporto

Siekiant didinti asmenų
su negalia galimybes
naudotis viešuoju
transportu, užtikrinti,
kad būtų parengti
transporto rūšių kartu
su infrastruktūra
(išskyrus geležinkelių
transportą)

LTG Infra, LTG
Link,
savivaldybės

2019–
2022

2019–
2022

5,6 mln. Eur

5,6 mln. Eur

Alternatyvūs
šaltiniai:
Valstybės
biudžeto
lėšos, LTG
Link įmonės
lėšos
ES fondų
lėšos
Alternatyvūs
šaltiniai:
Valstybės
biudžeto
lėšos, LTGI
įmonės lėšos,
savivaldybių
biudžeto
lėšos
ES fondų
lėšos
Alternatyvūs
šaltiniai:
Valstybės
biudžeto
lėšos, LTGI
įmonės lėšos,

Lietuvos susisiekimo plėtros iki 2050 m. strategija

Projekto
Nr.

Prioritetas
(žym. P)

56

57

P

Priemonė

83

Projekto
tipas

Projektas

Projekto apibūdinimas
arba siektinos reikšmės

priemonių
skaičiumi – 40
proc.

prieinamumo didinimo
veiksmų planai ir
stebimas jų vykdymas.

Siekiant įsigyti
asmenims su negalia
pritaikytas viešojo
transporto priemones
ar susisiekimo
paslaugas, užtikrinti,
kad teisės aktuose
būtų įtvirtinti
transporto
prieinamumo
asmenims su negalia
kriterijai, kuriais turi
vadovautis
savivaldybės.
Asfaltuota žvyrkelių
1500 km.

1.2.2.2.
Infrastruktūro
s pritaikymas
riboto
judumo
asmenims ir
asmenims su
specialiais
poreikiais

Reguliacinė

Parengti teisės
akto projektą,
kuriame būtų
įtvirtinti
transporto
prieinamumo
asmenims su
specialiais
poreikiais ir riboto
judumo asmenims
kriterijai, kuriais
turi vadovautis
savivaldybės.

1.2.3.1
Darnių ir
integruotų
transporto
infrastruktūro
s jungčių
užtikrinimas
regionuose ir

Investicinė

Valstybinės
reikšmės žvyrkelių
asfaltavimas

Atsakingi
subjektai

Laikotarpis
(pradžia–
pabaiga)

Finansavimo
poreikis

Finansavimo
šaltinis

savivaldybių
biudžeto
lėšos

Susisiekimo
ministerija

2021–
2022

0,02 mln. Eur

Valstybės
biudžeto
lėšos

LAKD

2021–
2030

621,2 mln.
Eur

KPPP

Lietuvos susisiekimo plėtros iki 2050 m. strategija

Projekto
Nr.

Prioritetas
(žym. P)

84

Priemonė

Projekto
tipas

Projektas

Projekto apibūdinimas
arba siektinos reikšmės

Atsakingi
subjektai

Laikotarpis
(pradžia–
pabaiga)

Finansavimo
poreikis

Finansavimo
šaltinis

58

1.2.3.2.
Junglumo
regionuose
užtikrinimas

Investicinė /
reguliacinė

Pagal poreikį (on–
demand)
regionuose
veikianti
transporto
sistema, skatinanti
keliauti
tarpmiestiniu
viešuoju
transportu

Savivaldybės,
Susisiekimo
ministerija

2025–
2030

5 mln. Eur

Nenumatyta

59

1.2.4.1.
Intermodalu
mo ir
funkcinio
suderinamum
o krovinių
vežime
užtikinimas ir
1.2.4.2.
Intermodalu
mo ir
funkcinio
suderinamum
o keleivių
vežime
užtikinimas

Investicinė

Vandens kelių
jungčių išplėtimas
ir integracija su
kitomis transporto
rūšimis

Skatinti kelionėms po
šalį rinktis traukinius ir
tarpmiestinius
autobusus, kelionėms į
regionus gyventojams
pasiūlant transportą
pagal poreikį (on–
demand). 30 proc.
kelionių iš regionų į
miestus atliekama
viešuoju transportu.
Eksploatuojamų vidaus
vandenų kelių ilgis
padidės nuo 50 proc.
iki 80 proc. Dalies
krovinių ir keleivių
vežimo perkėlimas iš
sausumos į vandens
transportą.
Avaringumo ir žūčių
mažinimas sausumos
keliuose, Karaliaus
Vilhelmo kanalo
atvėrimas į Kuršių
marias, geležinkelio ir
sausumos transporto
kelių privedimas prie
uostų, prieplaukų ir kt.

VVKD, LAKD

2021–
2030

30 mln. Eur.

ES fondų
lėšos
Alternatyvūs
šaltiniai:
valstybės ir
/ar privataus
sektoriaus
lėšos
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Projekto
Nr.

60

61

62

Prioritetas
(žym. P)

85

Priemonė

Projekto
tipas

Projektas

Projekto apibūdinimas
arba siektinos reikšmės

Atsakingi
subjektai

Laikotarpis
(pradžia–
pabaiga)

Finansavimo
poreikis

Finansavimo
šaltinis

1.2.4.1.
Intermodalu
mo ir
funkcinio
suderinamum
o krovinių
vežime
užtikinimas

Investicinė

Intermodalumo
skatinimas (naujų
terminalų
statymas ir
vagonų įsigijimas)

Geležinkelių
įmonės
(vežėjai)

2021–
2030

108 mln. Eur

ES fondų
lėšos

1.2.4.1.
Intermodalu
mo ir
funkcinio
suderinamum
o krovinių
vežime
užtikinimas

Investicinė /
reguliacinė

1.2.4.2.
Intermodalu
mo ir
funkcinio
suderinamum
o keleivių
vežime
užtikinimas

Investicinė

– Intermodalinių
terminalų ir perkrovų
vietų skaičiaus
didinimas;
– 128 vagonų skirtų
puspriekabėms vežti
1520 mm ir 1435 mm
geležinkelio vėžėmis
įsigijimas.
Iki 2030 m. į
kombinuotą transportą
bus perkelta 5 proc.
krovinių. Juos
gabenant išmetamas
ŠESD kiekis sumažėja
19 proc., palyginti su
gabenimu tik kelių
transportu.
Duomenų atvėrimas
(open data)
tvarkaraščių, stotelių,
kelionių ir pan.
skatinimas. 1000
sprendimų
gyventojams ir verslui
panaudojus atviruosius
duomenis. 20 renginių
/ dirbtuvių apie
duomenų atvėrimą ir
jų naudą. Pagerėjusi
duomenų ir jų rinkimo

Paskatų naudoti
kombinuotą
krovininį
transportą
įvedimas

Vieningos atviros
transporto
duomenų bazės
sukūrimas,
duomenų
atvėrimas

VVKD

Susisiekimo
ministerija,
savivaldybės

2021–
2027

Nenumaty
ta

1042,5 mln
Eur.

Alternatyvūs
šaltiniai:
Valstybės
biudžeto
lėšos, LTGI
įmonės lėšos
ES fondų
lėšos

2 mln. Eur

Alternatyvūs
šaltiniai:
Valstybės
biudžetas,
savivaldybių
biudžetai
Nenumatyta
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Projekto
Nr.

63

64

Prioritetas
(žym. P)

Priemonė

1.2.4.2.
Intermodalu
mo ir
funkcinio
suderinamum
o keleivių
vežime
užtikinimas
Jungtinė
priemonė:
1.3.1.1. Kelių
infrastruktūro
s ir eismo
saugos
užtikrinimas,
1.3.1.2.
Geležinkelių
infrastruktūro
s ir eismo
saugos
užtikrinimas ,
1.3.1.3. Oro ir

86

Projekto
tipas

Projektas

Investicinė /
reguliacinė

Vieno
elektroninio
bilieto sistema
keliaujant visoje
Lietuvoje.

Reguliacinė

Eismo dalyvių
švietimas apie
saugų dalyvavimą
eisme

Projekto apibūdinimas
arba siektinos reikšmės

kokybė, duomenys
lengvai prieinami.
Nustatyti trukdžių
(angl. bottleneck) vietą
bei laiką, padidinti
esamus infrastruktūros
pajėgumus paskirstant
eismą laike arba
erdvėje.
Vientisa vieno
elektroninio bilieto
sistema keliaujant
šalyje.

Nelaimingų eismo
įvykių skaičiaus
mažėjimas.

Atsakingi
subjektai

Laikotarpis
(pradžia–
pabaiga)

Finansavimo
poreikis

Finansavimo
šaltinis

Savivaldybės

Nenumaty
ta

2 mln. Eur

Nenumatyta

Savivaldybės,
LTG Keleiviams,
LTOU, KVJUD,

2021–
2030

Nenumatyta

Nenumatyta
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Projekto
Nr.

Prioritetas
(žym. P)

Priemonė

87

Projekto
tipas

Projektas

Projekto apibūdinimas
arba siektinos reikšmės

Atsakingi
subjektai

Laikotarpis
(pradžia–
pabaiga)

Finansavimo
poreikis

Finansavimo
šaltinis

1.3.1.1. Kelių
infrastruktūro
s ir eismo
saugos
užtikrinimas

Investicinė

Sankryžų
rekonstrukcija,
vnt.

Rekonstruota sankryžų
164 vnt.

LAKD

2021–
2030

60,8 mln. Eur

KPPP

1.3.1.1. Kelių
infrastruktūro
s ir eismo
saugos
užtikrinimas

Investicinė

Saugaus eismo
priemonių
diegimas (I)

Įrengta 1840 vnt.
greičio valdymo
priemonių, Pėsčiųjų ir
dviračių takų tiesimas
ar rekonstrukcija 610
km, Apšvietimo plėtra
90 km, Aplinkosauginių
priemonių diegimas,
Autobusų sustojimo
aikštelių
rekonstrukcija/remont
as 120 vnt.

vandens
eismo saugos
užtikrinimas

65

66

P

P

LAKD

2019–
2035

231,95 mln.
Eur

Alternatyvūs
šaltiniai:
ES fondų
lėšos
KPPP
Alternatyvūs
šaltiniai:
Valstybės
biudžetas
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88

Projekto
Nr.

Prioritetas
(žym. P)

Priemonė

Projekto
tipas

Projektas

Projekto apibūdinimas
arba siektinos reikšmės

Atsakingi
subjektai

Laikotarpis
(pradžia–
pabaiga)

Finansavimo
poreikis

Finansavimo
šaltinis

67

P

1.3.1.1. Kelių
infrastruktūro
s ir eismo
saugos
užtikrinimas

Investicinė

Saugaus eismo
priemonių
diegimas (II)

Pėsčiųjų perėjų
atnaujinimas 1754
vnt., Naujų pėsčiųjų
perėjų įrengimas 400
vnt.

LAKD

2019–
2025

13,1 mln. Eur

KPPP

1.3.1.2.
Geležinkelių
infrastruktūro
s ir eismo
saugos
užtikrinimas
1.3.1.2.
Geležinkelių
infrastruktūro
s ir eismo
saugos
užtikrinimas

Investicinė

Riedmenų
automatinės
kontrolės sistema

LTG Infra

2021–
2025

30 mln. Eur

Investicinė

Geležinkelio
pervažų ir perėjų
saugumo
didinimas

– Užtikrintas
maksimalus keleivių,
krovinių ir geležinkelių
infrastruktūros
saugumas;
– 0 žūčių geležinkelyje.
0 žūčių geležinkelyje.

Alternatyvūs
šaltiniai:
ES fondų
lėšos
LTGI
Alternatyvūs
šaltiniai:
ES fondų
lėšos

LTG Infra

2018–
2023;
2024 –
2030

20 mln. Eur
pervažoms ir
2–jų lygių
sankirtų
įrengimui; 30
mln. Eur

1.3.1.2.
Geležinkelių
infrastruktūro
s ir eismo
saugos
užtikrinimas

Investicinė

2020–
2040

891 mln. Eur

68

69

70

P

Vieninga eismo
valdymo
(interlokingo)
sistema Lietuvos
geležinkelių tinkle
ir ERTMS
įdiegimas

– Traukinių greičio ir
pralaidumo didinimas;
– Traukinių eismo
grafiko pažeidimų dėl
infrastruktūros kaltės
mažinimas;
– 0 žūčių geležinkelyje.

LTG Infra

ES fondų
lėšos
Alternatyvūs
šaltiniai:
Valstybės
biudžeto
lėšos, LTGI
įmonės lėšos
ES fondų
lėšos
Alternatyvūs
šaltiniai:
Valstybės
biudžeto
lėšos, LTGI
įmonės lėšos

Lietuvos susisiekimo plėtros iki 2050 m. strategija
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Projekto
Nr.

Prioritetas
(žym. P)

Priemonė

Projekto
tipas

Projektas

Projekto apibūdinimas
arba siektinos reikšmės

Atsakingi
subjektai

Laikotarpis
(pradžia–
pabaiga)

Finansavimo
poreikis

Finansavimo
šaltinis

71

P

1.3.1.3. Oro
eismo saugos
užtikrinimas

Investicinė

Skrydžių saugos
tobulinimas
tarptautiniuose
oro uostuose

Įdiegtos saugų eismą
gerinančios
aplinkosaugos
priemonės (kilimo –
tūpimo takų
pritaikymas), vnt.

LTOU

2021–
2023

17 mln. Eur

Įmonės lėšos

1.3.1.3. Oro
eismo saugos
užtikrinimas

Investicinė

Eismo saugą ir
saugumą oro
uostuose
didinančios
priemonės

Keleivių aptarnavimo
standarto užtikrinimas,
proc.
ALouSP saugos rodiklio
reikšmė ne mažesnis
nei 80 proc. (bendras
saugios veiklos lygis).

LTOU

72,4 mln. Eur

Alternatyvūs
šaltiniai:
ES
struktūriniai
fondų lėšos
Įmonės lėšos

1.1. Pritaikyti
geležinkelių
infrastruktūrą kariniam
mobilumui (išvystyti
Kazlų Rūdos, Jonavos,
Panevėžio RH
infrastruktūrą);
2.1. Kelias Lazdijai–
Alytus–kelias Nr. 129–
Vilnius;
2.2. Keliai BXP
POL/LTU–Marijampolė,
A8 nuo A1, iki A17
Panevėžys–Saločiai

Susisiekimo
ministerija,
KAM

2021–
2030

Nenumatyta

Susisiekimo
ministerija,
KAM

2021–
2030

Nenumatyta

72

P

73

1.3.3.2.
Infrastruktūro
s pritaikymas
Nacionalinio
saugumo
užtikrinimui

Pritaikyti
geležinkelių
infrastruktūrą
kariniam judumu

74

1.3.3.2.
Infrastruktūro
s pritaikymas
Nacionalinio
saugumo
užtikrinimui

Pritaikyti kelių
infrastruktūrą
kariniam
mobilumui,
išvystant kelių
POL–LTU BXP–
Kalvarija–

2021–
2030

Alternatyvūs
šaltiniai:
ES fondų
lėšos,
valstybės
biudžeto
lėšos
ES fondų
lėšos

ES fondų
lėšos

Lietuvos susisiekimo plėtros iki 2050 m. strategija

Projekto
Nr.

Prioritetas
(žym. P)

Priemonė

75

1.3.3.2.
Infrastruktūro
s pritaikymas
Nacionalinio
saugumo
užtikrinimui

76

1.3.3.2.
Infrastruktūro
s pritaikymas
Nacionalinio
saugumo
užtikrinimui

90

Projekto
tipas

Projektas

Projekto apibūdinimas
arba siektinos reikšmės

Atsakingi
subjektai

Laikotarpis
(pradžia–
pabaiga)

Finansavimo
poreikis

Finansavimo
šaltinis

Marijampolė–
Kaunas–
Kėdainiai–
Panevėžys–LTU–
LVA BXP, KIT–A1,
POL–LTU BXP –
Lazdijai –Alytus –
Vilnius
infrastruktūrą.
Pritaikyti oro
uostų
infrastruktūrą
kariniam
mobilumui,
išvystant Kauno
(Karmėlavos),
Vilniaus, Palangos
bei Šiaulių (Zoknių
civilinį) oro uostų
infrastruktūrą
Pritaikyti jūrų
uostų
infrastruktūrą
kariniam
mobilumui
išvystant išorinį
jūrų uostą, bei
Klaipėdos jūrų
uosto
infrastruktūrą

BXP LTU/LV);
2.3.Kelias iš A1 į Kauno
intermodalinį
terminalą.

Užtikrinamas
infrastruktūos
pritaikymas kariniam
mobilumui.

Susisiekimo
ministerija,
KAM

2021–
2030

Nenumatyta

ES fondų
lėšos

Užtikrinamas
infrastruktūos
pritaikymas kariniam
mobilumui.

Susisiekimo
ministerija,
KAM

2021–
2030

Nenumatyta

ES fondų
lėšos
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Projekto
Nr.

Prioritetas
(žym. P)

77

Priemonė
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Projekto
tipas

1.3.3.2.
Infrastruktūro
s pritaikymas
Nacionalinio
saugumo
užtikrinimui

78

P

2.1.1.1. TEN–
T kelių
infrastruktūro
s plėtra ir
priežiūra

Investicinė

79

P

Investicinė

80

P

2.1.1.1. TEN–
T kelių
infrastruktūro
s plėtra ir
priežiūra
2.1.1.1. TEN–
T kelių
infrastruktūro

Investicinė

Projektas

Projekto apibūdinimas
arba siektinos reikšmės

Atsakingi
subjektai

Laikotarpis
(pradžia–
pabaiga)

Finansavimo
poreikis

Finansavimo
šaltinis

Pritaikyti
intermodalinių
terminalų
infrastruktūrą
kariniam
mobilumui,
išvystant Kauno
intermodalinio
terminalo
infrastruktūrą
Įrengti viešai
prieinamus
suslėgtųjų
gamtinių dujų
degalų papildymo
punktus
automobilių
keliuose TEN–T
pagrindiniame
tinkle (šalia E85 ir
E67 kelių)
Kelio Via Baltica
rekonstravimas

Užtikrinamas
infrastruktūos
pritaikymas kariniam
mobilumui.

Susisiekimo
ministerija,
KAM

2021–
2030

Nenumatyta

ES fondų
lėšos

Įrengtų stotelių
skaičius, vnt: 2030 m. –
10.

Energetikos
ministerija,
Susisiekimo
ministerija

2018–
2025

5 mln. Eur

Nenumatyta

Rekonstruota 178,4
km.

LAKD

2021–
2030

900 mln. Eur

KPPP
Alternatyvūs
šaltiniai: ES
fondų lėšos

Kelio A1 Vilnius –
Kaunas – Klaipėda
rekonstravimas

Rekonstruota 22,9 km.

LAKD

2021–
2030

91,3 mln. Eur

KPPP
Alternatyvūs
šaltiniai: ES
fondų lėšo

Lietuvos susisiekimo plėtros iki 2050 m. strategija

Projekto
Nr.

Prioritetas
(žym. P)

Priemonė

92

Projekto
tipas

Projektas

Projekto apibūdinimas
arba siektinos reikšmės

Atsakingi
subjektai

Laikotarpis
(pradžia–
pabaiga)

Finansavimo
poreikis

Finansavimo
šaltinis

2.1.1.2. TEN–
T geležinkelių
infrastruktūro
s plėtra ir
priežiūra

Investicinė

Naujų geležinkelio
linijų plėtra
Lietuvoje
(Klaipėda–
Kretinga–Palanga,
Kaunas–Kauno
LEZ–Kauno oro
uostas ir pan.)

Išaugęs gyventojų ir
darbo jėgos judumas,
Išaugusi pervežimų
geležinkeliu apimtis.

LTG Infra,
savivaldybės

2021–
2030

100 mln. Eur

ES fondų
lėšos

2.1.1.2. TEN–
T geležinkelių
infrastruktūro
s plėtra ir
priežiūra

Investicinė

Infrastruktūros
pertvarkymas
traukinių greičio ir
pajėgumų
didinimui (pvz.,
Kaunas–Vilnius–
Klaipėda,
Panevėžys
(Gustonys)–
Klaipėda)

– Sumažėjęs CO2
išmetimas;
– 0 žūčių geležinkelyje.

LTG Infra

s plėtra ir
priežiūra
81

82

2021–
2031

728 mln. Eur

Alternatyvūs
šaltiniai:
Valstybės
biudžeto
lėšos, LTGI
lėšos
ES fondų
lėšos
Alternatyvūs
šaltiniai:
Valstybės
biudžeto
lėšos, LTGI
lėšos
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Projekto
Nr.

Prioritetas
(žym. P)

Priemonė

Projekto
tipas

Projektas

Projekto apibūdinimas
arba siektinos reikšmės

Atsakingi
subjektai

Laikotarpis
(pradžia–
pabaiga)

Finansavimo
poreikis

Finansavimo
šaltinis

83

P

2.1.1.2. TEN–
T geležinkelių
infrastruktūro
s plėtra ir
priežiūra

Investicinė

Geležinkelio
jungties „Rail
Baltica“ plėtra

– Baltijos šalių
integracijos į Europos
transporto sistemą
užbaigimas;
– Geležinkelių
infrastruktūros
galingas tvaraus
ekonominio augimo
Baltijos šalyse
katalizatorius;
– Pagrindinė
tarptautinio transporto
koridoriaus „North
Sea–Baltic“ dalis;
– Naujas ekonominis
koridorius ir jungtis su
Beniliukso šalimis,
Vokietija, Lenkija,
Lietuva, Latvija, Estija ir
Suomija;
– Transporto rūšių
sąveika, saugumas ir
neigiamo poveikio
aplinkai mažinimas;
– Naujas keleivių ir
krovinių mobilumo
standartas
– Naujos logistinės
grandinės formavimo
galimybės ir karinio
mobilumo ir regioninio

LTG Infra

2015–
2026

3442 mln. Eur

ES fondų
lėšos
Valstybės
biudžeto
lėšos
Alternatyvūs
šaltiniai:
LTGI lėšos

Lietuvos susisiekimo plėtros iki 2050 m. strategija

Projekto
Nr.

Prioritetas
(žym. P)

Priemonė

94

Projekto
tipas

Projektas

Projekto apibūdinimas
arba siektinos reikšmės

Atsakingi
subjektai

Laikotarpis
(pradžia–
pabaiga)

Finansavimo
poreikis

Finansavimo
šaltinis

2015–
2023
2025–
2030

104 mln. Eur
172 mln. Eur

ES fondų
lėšos

2025–
2030

83 mln. Eur

saugumo užtikrinimas;
– Paskaičiuota, kad
Baltijos valstybėms
ekonominė nauda
2026–2055 m. gali
siekti 16,3 mlrd. Eurų.

84

85

P

2.1.1.2. TEN–
T geležinkelių
infrastruktūro
s plėtra ir
priežiūra

Investicinė

2.1.1.2. TEN–
T geležinkelių
infrastruktūro
s plėtra ir
priežiūra

Investicinė

Pralaidumo
didinimas (pvz.,
antrųjų kelių
statyba;
infrastruktūros
pritaikymas ilgųjų
traukinių eismui)

Išaugusi pervežimų
geležinkeliu apimtis
Sumažėjęs CO2
išmetimas

LTG Infra

Prekinės stoties ir
susijusių veiklų iš
Klaipėdos
geležinkelio
stoties iškėlimas
(Pauostis,
Draugystė)

Padidėjusios krovo
galimybės.

LTG Infra,
savivaldybės

Alternatyvūs
šaltiniai:
Valstybės
biudžeto
lėšos, LTGI
lėšos
ES fondų
lėšos
Alternatyvūs
šaltiniai:
Valstybės
biudžeto
lėšos,
savivaldybės
lėšos, LTGI
lėšos

Lietuvos susisiekimo plėtros iki 2050 m. strategija
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Projekto
Nr.

Prioritetas
(žym. P)

Priemonė

Projekto
tipas

Projektas

Projekto apibūdinimas
arba siektinos reikšmės

Atsakingi
subjektai

Laikotarpis
(pradžia–
pabaiga)

Finansavimo
poreikis

Finansavimo
šaltinis

86

P

2.1.1.3. TEN–
T oro
transporto
infrastruktūro
s plėtra ir
priežiūra

Investicinė

Padidėtų keleivių
terminalų pikinis
pralaidumas.

LTOU

2021–
2030

94,4 mln. Eur

87

P

2.1.1.3. TEN–
T oro
transporto
infrastruktūro
s plėtra ir
priežiūra

Investicinė

Keleivių aptarnavimo
standarto užtikrinimas,
proc.

LTOU

2021–
2030

23,3 mln. Eur

Įmonės lėšos,
ES fondų
lėšos
Alternatyvūs
šaltiniai:
Valstybės
biudžeto
lėšos
Įmonės lėšos

2.1.1.4. TEN–
T vandens
transporto
infrastruktūro
s
atnaujinimas
ir priežiūra

Investicinė

Keleivių terminalų
modernizavimas,
siekiant užtikrinti
efektyvų
infrastruktūros
naudojimą,
gerinant keleivių
patirtį.
Technologinių ir
informacinių
sistemų
atnaujinimas ir
vystymas, siekiant
užtikrinti
tarptautinių oro
uostų
konkurencingumą
Klaipėdos uosto
laivybos kanalo
gilinimas iki 17 m,
krantinių
rekonstrukcija/prit
aikymas 17 m
gyliui

Padidėjusi krova iki 65
mln. t (+20 mln. t)

KVJUD

88

P

Alternatyvūs
šaltiniai: ES
fondų lėšos,
valstybės
biudžeto
lėšos
2020–
2028 m.

170 mln.
Eur+334 mln.
Eur

Uosto
direkcijos
nuosavo
lėšos
Alternatyvūs
šaltiniai:
ES
struktūrinių
fondų lėšos
Skolintos
lėšos
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Projekto
Nr.

Prioritetas
(žym. P)

89

96

Priemonė

Projekto
tipas

Projektas

Projekto apibūdinimas
arba siektinos reikšmės

Atsakingi
subjektai

Laikotarpis
(pradžia–
pabaiga)

Finansavimo
poreikis

Finansavimo
šaltinis

2.1.1.4. TEN–
T vandens
transporto
infrastruktūro
s
atnaujinimas
ir priežiūra

Investicinė

Laivų šliuzo
įrengimas per
Kauno
hidroelektrinės
užtvanką

Dalies krovinių ir
keleivių vežimo
perkėlimas iš
sausumos į vandens
transportą.
Avaringumo ir žūčių
mažinimas sausumos
keliuose

VVKD

2021–
2030

20 mln. Eur

ES fondų
lėšos

90

P

2.1.1.4. TEN–
T vandens
transporto
infrastruktūro
s
atnaujinimas
ir priežiūra

Investicinė

Pietinės uosto
dalies plėtra,
infrastruktūros
įrengimas,
gilinimas ir
teritorijos
suformavimas

Padidėjusi vidutinė
jūrų uoste aptarnautų
laivų bendroji talpa 20
proc. (iki 12 000),
sukurtos naujos darbo
vietos, padidėjęs
eksportas.

KVJUD

2020–
2030

330 mln. Eur

91

P

2.1.2.1.
Automobilių
kelių
infrastruktūro
s plėtra ir
priežiūra
2.1.2.1.
Automobilių
kelių
infrastruktūro

Investicinė

Kelio A14 Vilnius –
Utena
rekonstravimas

Rekonstruota 61,1 km.

LAKD

2023–
2030

148,0 mln.
Eur

Tiltų
rekonstrukcija/re
montas

Rekonstruota /
suremontuota tiltų 143
vnt.

92

P

Investicinė

Alternatyvūs
šaltiniai:
valstybės ir
/ar privataus
sektoriaus
lėšos
Uosto
direkcijos
nuosavo
lėšos
Privataus
sektoriaus
(koncesininko
/konkurso
laimėtojo)
lėšos
KPPP
Alternatyvūs
šaltiniai: ES
fondų lėšos

LAKD

2021–
2030

176,7 mln.
Eur

KPPP
Alternatyvūs
šaltiniai: ES
fondų lėšos
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Projekto
Nr.

Prioritetas
(žym. P)

Priemonė

97

Projekto
tipas

Projektas

Projekto apibūdinimas
arba siektinos reikšmės

Atsakingi
subjektai

Laikotarpis
(pradžia–
pabaiga)

Finansavimo
poreikis

Finansavimo
šaltinis

2.1.2.1.
Automobilių
kelių
infrastruktūro
s plėtra ir
priežiūra
2.1.2.1.
Automobilių
kelių
infrastruktūro
s plėtra ir
priežiūra

Investicinė

Kelio Nr. 130
Kaunas – Prienai –
Alytus
rekonstrukcija nuo
11,60 iki 31,10 km

Rekonstruota 19,5 km.
kelio.

LAKD

2021–
2030

60 mln. Eur

KPPP

Rekonstruota 6,3 km.
kelio.

2.1.2.1.
Automobilių
kelių
infrastruktūro
s plėtra ir
priežiūra
2.1.2.1.
Automobilių
kelių
infrastruktūro
s plėtra ir
priežiūra

Investicinė

Susisiekimo šalia
Klaipėdos
gerinimas (kelio
Nr. 141 Kaunas–
Jurbarkas–Šilutė–
Klaipėda ruožo
nuo 222,261 iki
228,571 km
rekonstravimas)
Kelio Nr. A16
Vilnius–Prienai–
Marijampolė
ruožo nuo 15,51
iki 25,80 km
rekonstravimas
Aplinkkelių
tiesimas

s plėtra ir
priežiūra
93

94

95

96

Investicinė

Investicinė

Alternatyvūs
šaltiniai: ES
fondų lėšos
LAKD

2021–
2030

50 mln. Eur

KPPP
Alternatyvūs
šaltiniai: ES
fondų lėšos

Rekonstruota 10,3
km.kelio.

LAKD

2021–
2030

35 mln. Eur

KPPP
Alternatyvūs
šaltiniai: ES
fondų lėšos

Nutiesta 33 km
aplinkkelių.

LAKD

2021–
2030

250 mln. Eur

KPPP
Alternatyvūs
šaltiniai: ES
fondų lėšos
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Projekto
Nr.

Prioritetas
(žym. P)

98

Priemonė

Projekto
tipas

Projektas

Projekto apibūdinimas
arba siektinos reikšmės

Atsakingi
subjektai

Laikotarpis
(pradžia–
pabaiga)

Finansavimo
poreikis

Finansavimo
šaltinis

97

2.1.2.2.
Vidaus
vandens
transporto
infrastruktūro
s plėtra

Investicinė

Vidaus vandenų
kelių
infrastruktūros,
įskaitant uostus ir
prieplaukas,
kūrimas ir / ar
modernizavimas

Susisiekimo
ministerija

2021–
2030

50 mln. Eur

Nenumatyta

98

2.1.2.2.
Vidaus
vandens
transporto
infrastruktūro
s plėtra

Investicinė

Vidaus vandenų
kelių projektinių
matmenų
užtikrinimas

Priemonė sudarytų
sąlygas krovininę
laivybą vystyti Kaunas–
Klaipėda maršrutu, taip
pat atvertų galimybę
plėtoti krovininę
laivybą Kaunas–
Gardinas maršrutu,
įskaitant šių maršrutų
tarpines vietas.
Eksploatuojamų vidaus
vandenų kelių ilgis
padidės nuo 50 proc.
iki 80 proc. Dalis
krovinių ir keleivių
vežimo būtų perkelta iš
sausumos į vandens
transportą.
Avaringumo ir žūčių
mažinimas sausumos
keliuose. Techninės
priemonės (laivai,
baržos, žemsiurbės,
žemkasės), laivakelio
ženklinimo priemonės,
personalo ir technikos
išlaikymas, vagos
reguliavimo statinių
įrengimas, uostų ir
prieplaukų įrengimas,
povandeninių ir virš

VVKD

2021–
2030

40 mln. Eur.

ES fondų
lėšos
Alternatyvūs
šaltiniai:
valstybės ir
/ar privataus
sektoriaus
lėšos
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Projekto
Nr.

Prioritetas
(žym. P)

Priemonė

99

Projekto
tipas

Projektas

Projekto apibūdinimas
arba siektinos reikšmės

Atsakingi
subjektai

Laikotarpis
(pradžia–
pabaiga)

Finansavimo
poreikis

Finansavimo
šaltinis

VVKD,
savivaldybės

2021–
2030

30 mln. Eur.

ES fondų

vandeninių kliūčių
pašalinimas.

99

100

2.1.2.2.
Vidaus
vandens
transporto
infrastruktūro
s plėtra
2.1.1.4. TEN–
T vandens
transporto
infrastruktūro
s
atnaujinimas
ir priežiūra
2.1.2.3.
Geležinkelių
transporto
infrastruktūro
s plėtra

Investicinė

Investicinė

Krovininių ir
keleivinių uostų
plėtra

Geležinkelio ruožo
Marcinkonys–
Druskininkai–
valstybės siena su
Baltarusija
atstatymas

Dalies krovinių ir
keleivių vežimo
perkėlimas iš
sausumos į vandens
transportą.
Avaringumo ir žūčių
mažinimas sausumos
keliuose, Marvelės,
Vilniaus, Jurbarko,
Druskininkų, Jonavos,
Kėdainių, Nidos ir kt.)
(įskaitant pritaikymą
žmonėms su negalia).
–Išaugęs gyventojų ir
darbo jėgos judumas;
–Išaugusi pervežimų
geležinkeliu apimtis;
–Sumažėjęs CO2
išmetimas.

Alternatyvūs
šaltiniai: ES
fondų lėšos
valstybės ir
/ar privataus
sektoriaus
lėšos

LTG Infra,
savivaldybės

2021–
2025

54 mln. Eur

Valstybės
biudžeto
lėšos
LTGI lėšos
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Projekto
Nr.

Prioritetas
(žym. P)

Priemonė

Projekto
tipas

Projektas

Projekto apibūdinimas
arba siektinos reikšmės

Atsakingi
subjektai

Laikotarpis
(pradžia–
pabaiga)

Finansavimo
poreikis

Finansavimo
šaltinis

101

P

2.1.3.2.
Efektyvaus
infrastruktūro
s valdymo
skatinimas

Investicinė

Konkurencingo
krypčių tinklo ir
paslaugų įvairovės
tarptautiniuose
oro uostuose
užtikrinimas

Krypčių skaičiaus
didėjimas.

Susisiekimo
ministerija,
LTOU

2021–
2030

Svarstoma

Įmonės lėšos

2.1.3.2.
Efektyvaus
infrastruktūro
s valdymo
skatinimas

Investicinė

Kruizinės ir
karinės laivybos
infrastruktūros
plėtra

Padidėjęs kruizinių
keleivių skaičius iki 85
tūkst. žmonių (2030
m.), +15 tūkst. žm.;
+21 proc.., + Padidėjęs
karinio jūrų laivyno
naudojamų krantinių
ilgis, iki 437 m (esama
237 m. +200 m.).
Padidėjęs valstybės
pasirengimas priimti
NATO ypač greito
reagavimo pajėgas
(angl. Very High
Readiness Joint Task
Force, VJTF) (viso VJTF
kontingento dalis,
procentais). Rodiklių
reikšmė riboto
naudojimo informacija.

KVJUD, Krašto
apsaugos
ministerija

2020–
2025

102

P

30 mln. Eur

Alternatyvūs
šaltiniai: ES
fondų lėšos
Valstybės
biudžeto
lėšos
ES
struktūrinių
fondų lėšos
Alternatyvūs
šaltiniai:
nuosavos
lėšos,
Biudžeto
lėšos (krašto
apsaugos
ministerija)
TEN–T
programos
lėšos
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Projekto
Nr.

Prioritetas
(žym. P)

103

104

P

101

Priemonė

Projekto
tipas

Projektas

Projekto apibūdinimas
arba siektinos reikšmės

Atsakingi
subjektai

Laikotarpis
(pradžia–
pabaiga)

Finansavimo
poreikis

Finansavimo
šaltinis

2.1.4.1.
Esamos
transporto
infrastruktūro
s palaikymas
ir atitikimo ES
direktyvoms
ir
nacionaliniam
s
reglamentam
s užtikrinimas
2.1.4.1.
Esamos
transporto
infrastruktūro
s palaikymas
ir atitikimo ES
direktyvoms
ir
nacionaliniam
s
reglamentam
s užtikrinimas

Reguliacinė

Teisės aktų,
reguliuojančių
tarptautinę ir
vidaus laivybą
(reglamentuojanči
ų vidaus vandenų
transportą)
suderinimas

Susisiekimo
ministerija,
Užsienio reikalų
ministerija

2021–
2027

Nenumatyta

Valstybės
biudžeto
lėšos

Investicinė

Valstybinės
reikšmės kelių
dangos kokybinių
rodiklių
užtikrinimas
(kapitalinis ir
paprastasis
remontas)

Tarptautinių
reikalavimų (naujausių
redakcijų ir versijų)
savalaikis ir greitas
perkėlimas į
nacionalinius teisinius
dokumentus. Didesnis
proc. teisės aktų,
atitinkančių naujausius
transporto sektoriui
keliamus tarptautinius
reikalavimus.
Suremontuota 3249
km. kelių.

LAKD

2021–
2030

1 345,8 mln.
Eur

KPPP
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Projekto
Nr.

Priemonė

Projekto
tipas

Projektas

Projekto apibūdinimas
arba siektinos reikšmės

Atsakingi
subjektai

Laikotarpis
(pradžia–
pabaiga)

Finansavimo
poreikis

Finansavimo
šaltinis

105

2.1.4.1.
Esamos
transporto
infrastruktūro
s palaikymas
ir atitikimo ES
direktyvoms
ir
nacionaliniam
s
reglamentam
s užtikrinimas

Investicinė

Pasienio kontrolės
punktų projektinis
pralaidumas,
automobilių skaičius
per parą, padidės nuo
13 400 vnt. iki 16 400
vnt.

PKPD

2021–
2028

47 mln. Eur

Valstybės
biudžeto
lėšos

106

2.1.4.2.
Tvarūs
infrastruktūro
s valdymo,
priežiūros ir
finansavimo
mechanizmai
2.1.4.2.
Tvarūs
infrastruktūro
s valdymo,
priežiūros ir
finansavimo
mechanizmai

Reguliacinė

Taikant
inovatyvius
sprendimus,
modernizuoti ir
plėtoti pasienio
kontrolės punktus
prie išorinių ES
sienų pagal
Šengeno
reikalavimus, ES
muitų teisės aktus
ir tarptautinius
saugumo
reikalavimus.
LR Koncesijos
įstatymo
pakeitimas

Patikslintos /
papildytos koncesijos
įstatymo nuostatos dėl
koncesijos sutarties
sudarymo jūrų uoste.

Susisiekimo
ministerija,
KVJUD

2020–
2023

Nenumatyta

VĮ KVJUD
lėšos

Efektyvios
transporto
infrastruktūros
finansavimo
sistemos
sukūrimas ir
diegimas

Sukuriama sistema
apimtų geležinkelių,
kelių ir vidaus vandenų
transporto
infrastuktūros
finansavimą.

LTG Infra,
LAKD, VVKD,
Susisiekimo
ministerija

Nenumaty
ta

Nenumatyta

Nenumatyta

107

Prioritetas
(žym. P)

102

Investicinė
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Projekto
Nr.

Prioritetas
(žym. P)

Priemonė

Projekto
tipas

Projektas

Projekto apibūdinimas
arba siektinos reikšmės

Atsakingi
subjektai

Laikotarpis
(pradžia–
pabaiga)

Finansavimo
poreikis

Finansavimo
šaltinis

108

P

2.1.4.2.
Tvarūs
infrastruktūro
s valdymo,
priežiūros ir
finansavimo
mechanizmai
2.1.4.2.
Tvarūs
infrastruktūro
s valdymo,
priežiūros ir
finansavimo
mechanizmai

Investicinė

Konkurencingas
užmokestis už
naudojimąsi
geležinkelių
infrastruktūra

Išaugusi pervežimų
geležinkeliu apimtis
Sumažėjęs CO2
išmetimas.

LTG Infra

2019–
2025

Nenumatyta

Valstybės
biudžeto
lėšos

Reguliacinė

Elektroninės
rinkliavos (angl.
„Etolling“)
įgyvendinimas
krovinių vežimo
srityje

Per metus 60
krovininių automobilių
ir vidutiniškai 5,5
autobuso iš žemesnio
Euro standarto
aukštesnį Euro
standartą.

Susisiekimo
ministerija

2021–
2027

130 mln. Eur

ES fondų
lėšos

2.1.4.2.
Tvarūs
infrastruktūro
s valdymo,
priežiūros ir
finansavimo
mechanizmai

Reguliacinė

Mokestinių
lengvatų sistemos
sukūrimas ir
diegimas

Mokestinių lengvatų
sistemos sukūrimas ir
taikymas vidaus
vandenų transportui
alternatyviais degalais
varomiems laivams.

Susisiekimo
ministerija,
Aplinkos
ministerija

109

110

P

2021–
2022
sistemos
sukūrimas,
diegimas
iki 2030

Nenumatyta

Alternatyvūs
šaltiniai: Kelių
priežiūros ir
plėtros
programos
lėšos
Nenumatyta
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Projekto
Nr.

111

112

Prioritetas
(žym. P)

104

Priemonė

Projekto
tipas

Projektas

Projekto apibūdinimas
arba siektinos reikšmės

Atsakingi
subjektai

Laikotarpis
(pradžia–
pabaiga)

Finansavimo
poreikis

Finansavimo
šaltinis

2.2.1.1.
Naujos kartos
tinklų plėtra
kaimiškosiose
ir komerciškai
nepatrauklios
e teritorijose

Investicinė

Naujos kartos
interneto prieigos
infrastruktūros
plėtra

Viešoji įstaiga
„Plačiajuostis
internetas“

2019–
2021

49 mln. Eur

ES fondų
lėšos

2.2.1.1.
Naujos kartos
tinklų plėtra
kaimiškosiose
ir komerciškai
nepatrauklios
e teritorijose

Investicinė

– Pastatyti ryšių
bokštus ir (arba)
nutiesti ŠKL „baltųjų
dėmių“ teritorijose;
– Įrengti ryšių
infrastruktūros
funkcionavimui
reikalingą aktyvinę
įrangą ir maitinimo
šaltinius.
Projekto metu iki
projekto įgyvendinimo
pabaigos plačiajuosčiu
ryšiu (30 Mbps ir
daugiau) bus
padengtos 254.000
namų ūkių teritorijos.
Preliminariai bus
statoma 100 ryšio
bokštų ir tiesiama 2000
km šviesolaidinių
kabelių linijųl

Plačiajuosčio ryšio
infrastruktūros
plėtra kaimiškose
vietovėse

Alternatyvūs
šaltiniai:
Valstybės
biudžeto
lėšos

Susisiekimo
ministerija,
Viešoji įstaiga
„Plačiajuostis
internetas“

2022–
2025

52,1 mln. Eur
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Projekto
Nr.

113

114

115

Prioritetas
(žym. P)

105

Priemonė

Projekto
tipas

Projektas

Projekto apibūdinimas
arba siektinos reikšmės

Atsakingi
subjektai

Laikotarpis
(pradžia–
pabaiga)

Finansavimo
poreikis

Finansavimo
šaltinis

2.2.1.2.
Teisinio
reguliavimo,
skatinančio
naujos kartos
tinklų tvarią
plėtrą
miestuose ir
regionuose,
kūrimas ir
tobulinimas
2.2.1.3.
Valstybės
kritinio ryšio
tinklo,
užtikrinančio
technologiška
i pažangių ir
saugių
paslaugų
teikimą,
kūrimas ir
plėtra
2.2.2.1.
Moderniųjų
technologijų
vystymas
transporto
sektoriuje

Reguliacinė

Lietuvos
Respublikos
penktosios kartos
judriojo ryšio (5G)
plėtros 2020–
2025 m. gairės

Gairių tikslas –
užtikrinti efektyvią ir
sparčią penktosios
kartos judriojo ryšio
plėtrą Lietuvoje iki
2025 metų.

Susisiekimo
ministerija

2020

Nenumatyta

Nenumatyta

Investicinė

Bendro valstybės
kritinio ryšio tinklo
sukūrimas

Susisiekimo
ministerija

2021–
2022

43 mln. Eur

Tinklo
operatoriaus
ir valstybės
biudžeto
lėšos

Investicinė

Alternatyvių kuro
rūšių
panaudojimo
tyrimas ir
skatinimas

Bendro tinklo
sukūrimas
(technologija: LTE 4G,
5G plėtros galimybės,
paslaugos: balsas,
duomenys, vaizdas,
lokacijos perdavimas,
dronų valdymas ir kt.
įrenginių kiekis:
11.700, potencialas
įrenginių: 11.300 iš kitų
institucijų).
Atliktas alternatyvaus
kuro panaudojimo
tyrimas; Tyrimo
rezultatų
panaudojimas
nustatant skatinamą
alternatyvas kuro rūšį.

Susisiekimo
ministerija

2022–
2023

0,06 mln. Eur

Valstybės
biudžeto
lėšos
Alternatyvūs
šaltiniai: ES
fondų lėšos
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Projekto
Nr.

Prioritetas
(žym. P)

116

117

118

P

106

Priemonė

Projekto
tipas

Projektas

Projekto apibūdinimas
arba siektinos reikšmės

Atsakingi
subjektai

Laikotarpis
(pradžia–
pabaiga)

Finansavimo
poreikis

Finansavimo
šaltinis

2.2.2.1.
Moderniųjų
technologijų
vystymas
transporto
sektoriuje
2.2.2.1.
Moderniųjų
technologijų
vystymas
transporto
sektoriuje

Reguliacinė

5G užtikrinimas
Rail Baltica ir VIA
Baltica

Įstatymai, sudarantys
palankias sąlygas
testuoti savivaldžius
automobilius.

Susisiekimo
ministerija

Nenumaty
ta

Nenumatyta

Nenumatyta

Investicinė

2021–
2030

100 mln. Eur

Nenumatyta

Investicinė

4G ar 5G ryšio
pasiekiamumas
naudojantis
transportu, proc.;
Nemokamas wi–fi
ryšys keleiviams
transporto
priemonėse.
50 įrengtų dronų
aikštelių, skirtų skatinti
gabenti krovinius.

Susisiekimo
ministerija

2.2.2.1.
Moderniųjų
technologijų
vystymas
transporto
sektoriuje

5G
infrastruktūros
plėtra geležinkelių
ir kelių
infrastruktūros
koridoriuose
(padengimas 100
proc.)
Dronų
nusileidimo ir
pakrovimo
aikštelių įrengimas

Savivaldybės,
Susisiekimo
ministerija

Nenumaty
ta

Nenumatyta

Nenumatyta
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Projekto
Nr.

Prioritetas
(žym. P)

Priemonė

Projekto
tipas

Projektas

Projekto apibūdinimas
arba siektinos reikšmės

Atsakingi
subjektai

Laikotarpis
(pradžia–
pabaiga)

Finansavimo
poreikis

Finansavimo
šaltinis

119

P

2.2.2.2.
Inovatyvių,
modernių
sprendimų
transporto
sektoriuje
taikymas ir
MTEP
rėmimas

Reguliacinė

Įstatyminė bazė
leidžianti
skraidinti sunkius
(pvz. Iki 100kg)
krovinius dronais.

Sukurti įstatymus
leidžiančius pilotuoti
Lietuvoje gabenti
sunkius krovinius
dronais.
Pritraukti 25
kompanijas pilotuoti ir
kurti darbo vietas
Lietuvoje, vystant
krovinių
transportavimu
dronais.

Susisiekimo
ministerija

Nenumaty
ta

Nenumatyta

Nenumatyta

2.2.2.2.
Inovatyvių,
modernių
sprendimų
transporto
sektoriuje
taikymas ir
MTEP
rėmimas
2.2.2.2.
Inovatyvių,
modernių
sprendimų
transporto
sektoriuje
taikymas ir
MTEP
rėmimas

Investicinė /
reguliacinė

Transporto
sektoriaus
startuolių
akseleratorius

150 transporto
sektoriaus startuolių,
baigusių akseleravimo
programą.

Susisiekimo
ministerija,
Finansų
ministerija

2021–
2025

1 mln. Eur

Nenumatyta

Investicinė /
reguliacinė

Fondai, skirti
įrengti startuolių
bandymams atlikti
trūkstamą
infrastruktūrą ir
investuojantys į
transporto
startuolius

Įrengta startuoliams
trūkstama
infrastruktūra.

Susisiekimo
ministerija,
Finansų
ministerija

2021–
2025

5 mln. Eur

ES fondų
lėšos

120

121
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Projekto
Nr.

Prioritetas
(žym. P)

Priemonė

Projekto
tipas

Projektas

Projekto apibūdinimas
arba siektinos reikšmės

Atsakingi
subjektai

Laikotarpis
(pradžia–
pabaiga)

Finansavimo
poreikis

Finansavimo
šaltinis

122

P

2.2.2.2.
Inovatyvių,
modernių
sprendimų
transporto
sektoriuje
taikymas ir
MTEP
rėmimas
2.2.2.2.
Inovatyvių,
modernių
sprendimų
transporto
sektoriuje
taikymas ir
MTEP
rėmimas
2.2.2.2.
Inovatyvių,
modernių
sprendimų
transporto
sektoriuje
taikymas ir
MTEP
rėmimas
2.2.2.2.
Inovatyvių,
modernių

Komunikaci
nė

Inovacijų
pritraukimas į
transporto
organizacijas

kasmet didėjantis
rodiklis kiek
organizacijoms pavyko
įsidiegti inovatyvių
sprendimų.

LTG, LTOU,
LAKD, KVJUD,
VVKD

2021–
2030

Nenumatyta

Nenumatyta

Komunikaci
nė

Hakatonų
transporto
tematika
organizavimas

20 hakatonų
transporto iššūkiams
spręsti.

Susisiekimo
ministerija

2021–
2030

Nenumatyta

Nenumatyta

Komunikaci
nė

Inovacijų kultūros
diegimas
transporto
organizacijose

100 mokymų/dirbtuvių
inovacijų kultūrai
skatinti transporto
organizacijose, siekiant
diegtis daugiau
inovatyvių sprendimų

LTG, LTOU,
LAKD, KVJUD,
VVKD

2021–
2030

Nenumatyta

Nenumatyta

Investicinė

Tyrimų, inovacijų
ir tendencijų
stebėjimas

10 tyrimų ir tendencijų
apžvalgų apie pokyčius
transporto sektoriuje.

Susisiekimo
ministerija

2021–
2030

Nenumatyta

Nenumatyta

123

124

125

Lietuvos susisiekimo plėtros iki 2050 m. strategija

Projekto
Nr.

Prioritetas
(žym. P)

Priemonė

sprendimų
transporto
sektoriuje
taikymas ir
MTEP
rėmimas

109

Projekto
tipas

Projektas

Projekto apibūdinimas
arba siektinos reikšmės

Atsakingi
subjektai

Laikotarpis
(pradžia–
pabaiga)

Finansavimo
poreikis

Finansavimo
šaltinis
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2 priedas. Scenarijų prognozavimo metodika
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3 priedas. Scenarijų prognozės iki 2030 m. ir 2050 m.
Optimistinis scenarijus 2030 m.

Rodiklis

Esamos situacijos
duomenų šaltinis

Esama
situacija

Prognozavimo būdas

2025

2030

Pokytis
esamos
situacijos
2030 m.

nuo
iki

Socialinio kriterijaus rodikliai
Gyventojų skaičius miestuose,
mln.

LR
Statistikos
departamentas

Prognozė sudaryta
rezultatais

remiantis

NPP

numatytais

1,875
(2019 m.)

Gyventojų skaičius kaimuose,
mln.

LR
Statistikos
departamentas

Prognozė sudaryta
rezultatais

remiantis

NPP

numatytais

0,918
(2019 m.)

0,939

LR
Statistikos
departamentas

Prognozė sudaryta remiantis praeities duomenų (19952019 m.) švelniausio medianinio amžiaus didėjimo
tendencijomis

44
(2019 m.)

LR
Statistikos
departamentas

Prognozė sudaryta remiantis praeities duomenų (20012019 m.) švelniausio darbingo amžiaus gyventojų dalies
mažėjimo tendencijomis

Vidutinio
neto
darbo
užmokesčio skirtumas tarp
savivaldybių,
turinčių
didžiausią ir mažiausią darbo
užmokesčius, proc.

Paskaičiuota Konsultanto
remiantis LR Statistikos
departamento
duomenimis

Skurdo
rizikos
lygis
didžiuosiuose
miestuose,
proc.
Skurdo rizikos lygis kituose
miestuose, proc.

Medianinis gyventojų amžius

Darbingo amžiaus nuolatinių
gyventojų dalis, proc.

Skurdo rizikos lygis kaimuose,
proc.

1,912

1,943

+3,62 proc.

0,957

+4,24 proc.

45,5

46,8

+6,36 proc.

65,1
(2019 m.)

64,5

64

-1,1
punkto

Prognozė sudaryta remiantis praeities duomenų (20012019 m.) sparčiausio skirtumo mažėjimo tendencijomis

56
(2018 m.)

48

42

-14 proc. punktų

LR
Statistikos
departamentas

Prognozė sudaryta remiantis praeities duomenų (20012019 m.) lygio augimo vidurkiu per analizuotą laikotarpį

13,8
(2018 m.)

10,9

8,8

-5 proc. punktai

LR
Statistikos
departamentas

Prognozė sudaryta remiantis praeities duomenų (20012019 m.) lygio augimo vidurkiu per analizuotą laikotarpį

27
(2018 m.)

21,2

17

-10 proc. punktų

LR
Statistikos
departamentas

Prognozė sudaryta remiantis praeities duomenų (20012019 m.) lygio augimo vidurkiu per analizuotą laikotarpį

31,3
(2018 m.)

25,5

21,3

-10 proc. punktų

proc.
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Senatvės
rodiklis

priklausomumo
Eurostat

119

Prognozė sudaryta remiantis praeities duomenų (20012019 m.) lėčiausio rodiklio didėjimo tendencijomis

30,12
(2018 m.)

32,01

33,36

+10,76

Makroekonominio kriterijaus rodikliai
Lietuvos BVP vienam gyventojui,
PPP 2010 m. lygiu, tūkst. USD

EBPO

Prognozė pagal EBPO, pakoreguota pagal 20092019 m. BVP augimo tendencijas

30,7
(2019 m.)

36,9

42

+36,76 proc.

LR
Statistikos
departamentas

Tiesinė prognozė, naudojant praeities duomenis
(1997–2018 m.), tendencijos vertinamos pagal
duomenis nuo 2014 m.

6,1
(2018 m.)

8,4

10,1

+58,10 proc.

Lietuvos eksportas, mlrd. EUR

LR
Statistikos
departamentas

Regresinė prognozė pagal BVP

29,6
(2019 m.)

39,2

46,8

+58,30 proc.

Lietuvos importas, mlrd. EUR

LR
Statistikos
departamentas

Regresinė prognozė pagal BVP

31,8
(2019 m.)

41,8

49,3

+55,03 proc.

Eurostat

Tiesinė prognozė, naudojant praeities duomenis
(2002–2018 m.), tendencijos vertinamos pagal
duomenis nuo 2009 m.

211,3
(2018 m.)

296,5

357,5

+69,19 proc.

Eurostat

Prognozė sudaryta remiantis praeities duomenų
(2002-2018 m.) sparčiausio eksporto augimo
tendencijomis

85,1
(2018 m.)

186,2

258,5

+203,76 proc.

Eurostat

Prognozė sudaryta remiantis praeities duomenų
(2002-2018 m.) sparčiausio importo augimo
tendencijomis

395,2
(2018 m.)

553,85

667,2

+68,83 proc.

Eurostat

Prognozė sudaryta remiantis praeities duomenų
(2002-2018 m.) sparčiausio importo augimo
tendencijomis

168,9
(2018 m.)

284,3

366,6

+117,05 proc.

TUI vienam gyventojui, tūkst. EUR

ES eksportas į Kiniją, mlrd. EUR

ES eksportas į Rusiją, mlrd. EUR

ES importas iš Kinijos, mlrd. EUR

ES importas iš Rusijos, mlrd. EUR

Ekologinio kriterijaus rodikliai
AEI dalis galutiniame energijos
suvartojime transporto sektoriuje

LR
Statistikos
departamentas

Prognozė pagal NENS

4,33
(2018 m.)

12,5

15

+10,67 proc. punkto

Transporto išmetamas
kiekis,
tūkst.
tonų
ekvivalentu

Lietuvos Respublikos
nacionalinis
energetikos ir klimato
srities veiksmų planas
2021-2030 m.

Prognozė iki 2030 m. pagal NEKS 2021-2030 m.

5 821
(2017 m.)

5 168

3 655

-37,21 proc.

ŠESD
CO2
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Laivų
išmetamo
CO2
sumažėjimas, palyginus su 20002010 m. lygiu, proc.

Tarptautinės jūrų organizacijos susitarimu numatoma anglies dvideginio emisijas, laivų išmetamas Baltijos jūroje, sumažinti bent 30 proc. (nuo 20002010 m. lygio) iki 2025 m. Optimistinio scenarijaus atveju prognozuojama, jog ekologiniai reikalavimai laivams nuo 2025 m. nebegriežtės.

Įprastais
degalais
varomų
automobilių
skaičiaus
sumažinimas miestuose, proc.

NENS taip pat iškeltas tikslas iki 2030 m. 50 proc. sumažinti įprastais degalais (benzinu ir dyzelinu) varomų automobilių naudojimą miestuose.
Prognozuojama, jog peržiūrėjus Baltosios knygos tikslų įgyvendinimo progresą, reikalavimai sušvelnės iki 40 proc.

Technologinio kriterijaus rodikliai
Elektromobilių skaičius, tūkst.
vnt.

VĮ Regitra

Elektrifikuotų geležinkelio ruožų
dalis, proc.

Geležinkelio ruožo Kaišiadorys – Klaipėda elektrifikavimo pabaiga numatoma 2023 m., o elektriniai traukiniai galės važiuoti jau nuo 2024 m., todėl
prognozuojama, jog iki 2030 m. galėtų būti elektrifikuojamas dar vienas geležinkelio ruožas, taip sumažinant geležinkelių išmetamą ŠESD. Remiantis
NENS numatytomis priemonėmis, iki 2030 m. prognozuojama, jog bus elektrifikuota bent 48 proc. geležinkelio kelių.

Elektrifikuotų riedmenų dalis nuo
visų riedmenų, proc.

Elektrifikavus dalį geležinkelių, dyzeliniai, taršūs traukiniai ir lokomotyvai bus pakeisti aplinkai draugiškais, ŠESD neišmetančiais elektriniais, ir iki 2030
m. optimistiniu scenarijumi 40 proc. AB „Lietuvos geležinkeliai“ riedmenų parko galėtų būti elektrifikuota.

Prognozė iki 2030 m. pagal NENS

1,4
(2019 m.)

47,13

118

84 kartai

Geopolitinio kriterijaus veiksniai
Optimistinio scenarijaus atveju, kaip ir realistinio scenarijaus, ES tvarumas išlieka stabilus, po Jungtinės karalystės pasitraukimo nė viena kita šalis neišstos iš ES. Taip pat numatoma ES
plėtra, įstojus šiuo metu derybų procese esančioms Serbijai ir Juodkalnijai.
ES ir Kinijos santykių gerėjimas reikštų, jog Kinija toliau liktų viena didžiausių ES prekybos partnerių ir prekybos apimtys augtų sparčiau nei išlaikant esamą padėtį. Dėl šios priežasties augtų
krovinių srautai tarp ES ir Kinijos.
Esamos situacijos išlaikymas Rusijos geopolitikos atžvilgiu reikš, kad prekyba su Rusija augs tokiu pat tempu kaip iki šiol ir tai neturės įtakos krovinių srautų augimui.

Realistinis scenarijus 2030 m.
Rodiklis

Esamos situacijos
duomenų šaltinis

Prognozavimo būdas

Esama situacija

2025

2030

Pokytis
nuo
esamos
situacijos iki 2030 m.

Socialinio kriterijaus rodikliai
Gyventojų skaičius miestuose, mln.

LR
Statistikos Iki 2030 m. – prognozė pagal NPP priemonių
departamentas
plane numatytus rodiklius

1,875
(2019 m.)

Gyventojų skaičius kaimuose, mln.

LR
Statistikos Iki 2030 m. – prognozė pagal NPP priemonių
departamentas
plane numatytus rodiklius

0,918
(2019 m.)

1,912
0,939

1,943

+3,62 proc.

0,957

+4,24 proc.
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LR
Statistikos Prognozė sudaryta naudojant
departamentas
duomenis (1995–2019 m.)

praeities 44
(2019 m.)

46,8

49

+11,36 proc.

nuolatinių LR
Statistikos Prognozė sudaryta naudojant
departamentas
duomenis (2001–2019 m.)

praeities 65,1
(2019 m.)

63

61

-4,1 proc. punkto

Paskaičiuota Konsultanto
Prognozė sudaryta naudojant praeities
remiantis LR Statistikos
56
duomenis (1995–2018 m.), tendencijos
departamento
(2018 m.)
vertinamos pagal duomenis nuo 2009 m.
duomenimis

51

47

-9 proc. punktai

Medianinis gyventojų amžius
Darbingo
amžiaus
gyventojų dalis, proc.

121

Vidutinio neto darbo užmokesčio
skirtumas
tarp
savivaldybių,
turinčių didžiausią ir mažiausią
darbo užmokesčius, proc.

Prognozė sudaryta naudojant praeities
Skurdo rizikos lygis didžiuosiuose LR
Statistikos
13,8
duomenis (2005–2018 m.), tendencijos
miestuose, proc.
departamentas
(2018 m.)
vertinamos pagal duomenis nuo 2009 m.

10,9

8,8

-5 proc. punktai

Prognozė sudaryta naudojant praeities
kituose LR
Statistikos
27
duomenis (2005–2018 m.), tendencijos
departamentas
(2018 m.)
vertinamos pagal duomenis nuo 2009 m.

21,2

17

-10 proc. punktų

Skurdo rizikos lygis kaimuose, proc.

Prognozė sudaryta naudojant praeities
LR
Statistikos
31,3
duomenis (2005–2018 m.), tendencijos
departamentas
(2018 m.)
vertinamos pagal duomenis nuo 2009 m.

25,5

21,3

-10 proc. punktų

Senatvės priklausomumo rodiklis

Eurostat

Skurdo rizikos
miestuose, proc.

lygis

Prognozė sudaryta naudojant
duomenis (1995–2018 m.)

praeities 30,12
(2018 m.)

33,4

35,7

+18,53 proc.

Makroekonominio kriterijaus rodikliai
Lietuvos BVP vienam gyventojui,
PPP 2010 m. lygiu, tūkst. USD

EBPO

Prognozė pagal EBPO

30,7
(2019 m.)

36,3

40,5

+31,96 proc.

TUI vienam gyventojui, tūkst. EUR

LR
Statistikos
departamentas

Prognozė sudaryta naudojant praeities
duomenis (1997–2018 m.)

6,1
(2018 m.)

8,1

9,6

+57,38 proc.

Lietuvos eksportas, mlrd. EUR

LR
Statistikos
departamentas

Regresinė prognozė pagal BVP (EBPO
duomenys)

29,6
(2019 m.)

38,4

44,5

+50,33 proc.

Lietuvos importas, mlrd. EUR

LR
Statistikos
departamentas

Regresinė prognozė pagal BVP (EBPO
duomenys)

31,8
(2019 m.)

41

47,1

+48,11 proc.

Eurostat

Prognozė sudaryta naudojant praeities
duomenis (2002–2018 m.)

211,3
(2018 m.)

290,5

347,3

+64,36 proc.

Eurostat

Prognozė sudaryta naudojant praeities
duomenis (2002–2018 m.)

85,1
(2018 m.)

124,6

141

+65,69 proc.

ES eksportas į Kiniją, mlrd. EUR
ES eksportas į Rusiją, mlrd. EUR
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ES importas iš Kinijos, mlrd. EUR
ES importas iš Rusijos, mlrd. EUR

122

Eurostat

Prognozė sudaryta naudojant praeities
duomenis (2002–2018 m.)

395,2
(2018 m.)

520,19

611

+54,61 proc.

Eurostat

Prognozė sudaryta naudojant praeities
duomenis (2002–2018 m.)

168,9
(2018 m.)

219

246,4

+45,89 proc.

Ekologinio kriterijaus rodikliai
AEI dalis galutiniame energijos
suvartojime transporto sektoriuje

LR
Statistikos
departamentas

Prognozė pagal NENS

4,33
(2018 m.)

12,5

15

+10,67 proc. punkto

Transporto išmetamas
kiekis,
tūkst.
tonų
ekvivalentu

Lietuvos
Respublikos
nacionalinis energetikos
ir klimato srities veiksmų
planas 2021-2030 m.

Prognozė iki 2030 m. pagal NEKS 20212030 m.

5 821
(2017 m.)

5 168

3 655

-37,21 proc.

ŠESD
CO2

Laivų
išmetamo
CO2
sumažėjimas, palyginus su 20002010 m. lygiu, proc.

Tarptautinės jūrų organizacijos susitarimu numatoma anglies dvideginio emisijas, laivų išmetamas Baltijos jūroje, sumažinti bent 30 proc. (nuo 20002010 m. lygio) iki 2025 m. Realistinio scenarijaus atveju prognozuojama, jog iki 2030 m. ekologiniai reikalavimai laivams dar gali pagriežtėti 5 proc. ir
sudaryti 35 proc. 2000-2010 m. lygio.

Įprastais
degalais
varomų
automobilių
skaičiaus
sumažinimas miestuose, proc.

NENS taip pat iškeltas tikslas iki 2030 m. 50 proc. sumažinti įprastais degalais (benzinu ir dyzelinu) varomų automobilių naudojimą miestuose.
Prognozuojama, jog peržiūrėjus Baltosios knygos tikslų įgyvendinimo progresą, reikalavimai negriežtės.

Technologinio kriterijaus rodikliai
Elektromobilių skaičius, tūkst.
vnt.

VĮ Regitra

Elektrifikuotų geležinkelio ruožų
dalis, proc.

Geležinkelio ruožo Kaišiadorys – Klaipėda elektrifikavimo pabaiga numatoma 2023 m., o elektriniai traukiniai galės važiuoti jau nuo 2024 m.. Remiantis
NENS numatytomis priemonėmis, iki 2030 m. prognozuojama, jog bus elektrifikuota bent 48 proc. geležinkelio kelių.

Elektrifikuotų riedmenų dalis nuo
visų riedmenų, proc.

Elektrifikavus dalį geležinkelių dyzeliniai, taršūs traukiniai ir lokomotyvai bus pakeisti aplinkai draugiškais, ŠESD neišmetančiais elektriniais, ir iki 2030
m. realistiniu scenarijumi apie 35 proc. AB „Lietuvos geležinkeliai“ riedmenų parko galėtų būti elektrifikuota.

Prognozė iki 2030 m. pagal NENS

1,4
(2019 m.)

47,13

118

84 kartai

Geopolitinio kriterijaus veiksniai
Pagal realistinį scenarijų, Jungtinės Karalystės pasitraukimas iš ES iki 2030 m. lieka vienintelis ir ES šalių narių nemažės. Galima ir ES plėtra, kadangi Europos Komisija nori pradėti derybas
dėl stojimo Į ES su Albanija ir Šiaurės Makedonija. Serbija ir Juodkalnija jau yra pažengusios derybų procese, tad bet kuri iš jų galėtų tapti nare iki 2030 m.
ES ir Kinijos santykių palaikymas reikštų, jog Kinija toliau liktų viena didžiausių ES prekybos partnerių.
Esamos situacijos išlaikymas Rusijos geopolitikos atžvilgiu reikš, kad prekyba su Rusija augs tokiu pat tempu kaip iki šiol ir tai neturės įtakos krovinių srautų augimui.
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Pesimistinis scenarijus 2030 m.
Rodiklis

Esamos situacijos duomenų
šaltinis

Prognozavimo būdas

Esama
situacija

LR Statistikos departamentas

Iki 2030 m. – prognozė koreguota pagal NPP
priemonių plane numatytus rodiklius

1,875
(2019 m.)

1,91

1,939

+3,41 proc.

LR Statistikos departamentas

Iki 2030 m. – prognozė koreguota pagal NPP
priemonių plane numatytus rodiklius

0,918
(2019 m.)

0,938

0,955

+4 proc.

LR Statistikos departamentas

Prognozė sudaryta remiantis praeities
duomenų (1995-2019 m.) sparčiausio
medianinio amžiaus didėjimo tendencijomis

44
(2019 m.)

47

49,5

+12,50 proc.

LR Statistikos departamentas

Prognozė sudaryta remiantis praeities
duomenų (2001-2019 m.) sparčiausio
gyventojų dalies mažėjimo tendencijomis

65,1
(2019 m.)

62,2

59,8

-5,3 proc. punkto

Paskaičiuota
Konsultanto
remiantis
LR
Statistikos
departamento duomenimis

Prognozė sudaryta remiantis praeities
duomenų (1995-2018 m.) lėčiausio skirtumo
mažėjimo tendencijomis

56
(2018 m.)

52

50

-6 proc. punktai

LR Statistikos departamentas

Prognozė sudaryta pagal praeities duomenis
(2005-2018 m.), koreguota pagal NPP
priemonių plane numatytus rodiklius

13,8
(2018 m.)

12,2

11,2

-2,6 proc. punktų

LR Statistikos departamentas

Prognozė sudaryta pagal praeities duomenis
(2005-2018 m.), tendencijas vertinant nuo
2009 m., koreguota pagal NPP priemonių
plane numatytus rodiklius

27
(2018 m.)

23,8

21,8

-5,2 proc. punktų

LR Statistikos departamentas

Prognozė sudaryta pagal praeities duomenis
(2005-2018 m.,) tendencijas vertinant nuo

31,3
(2018 m.)

28,1

26,1

-5,2 proc. punktų

2025

2030

Pokytis nuo esamos
situacijos iki 2030 m.

Socialinio kriterijaus rodikliai
Gyventojų
mln.

skaičius

miestuose,

Gyventojų skaičius kaimuose, mln.
Medianinis gyventojų amžius

Darbingo amžiaus
gyventojų dalis, proc.

nuolatinių

Vidutinio neto darbo užmokesčio
skirtumas tarp savivaldybių,
turinčių didžiausią ir mažiausią
darbo užmokesčius, proc.
Skurdo rizikos lygis didžiuosiuose
miestuose, proc.
Skurdo rizikos
miestuose, proc.

lygis

kituose

Skurdo rizikos lygis kaimuose,
proc.
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2010 m., koreguota pagal NPP priemonių
plane numatytus rodiklius
Senatvės priklausomumo rodiklis

Prognozė sudaryta remiantis praeities
duomenų (1995-2018 m.) sparčiausio rodiklio
didėjimo tendencijomis

Eurostat

30,12
(2018 m.)

34,5

37,6

+24,83 proc.

Makroekonominio kriterijaus rodikliai
Lietuvos BVP vienam gyventojui
PPP 2010 m. lygiu, tūkst. USD
TUI vienam gyventojui, tūkst. EUR

Prognozė pagal EBPO, pakoreguota pagal
praeities 2006-2010 m. BVP augimo
duomenis

30,7
(2019 m.)

35,2

39

+27,03 proc.

Prognozė sudaryta remiantis praeities
duomenų (1997-2018 m.) lėčiausio TUI
augimo tendencijomis

6,1
(2018 m.)

7,1

7,8

+27,87 proc.

Regresinė prognozė pagal BVP

29,6
(2019 m.)

36,8

42,3

+42,91 proc.

Regresinė prognozė pagal BVP

31,8
(2019 m.)

39,4

44,8

+40,88 proc.

Eurostat

Prognozė sudaryta remiantis praeities
duomenų (2002-2018 m.) lėčiausiomis
eksporto augimo tendencijomis

211,3
(2018 m.)

252,7

282,3

+33,60 proc.

Eurostat

Prognozė sudaryta pagal praeities
duomenis (2002-2018 m.,) tendencijas
vertinant nuo 2008 m.

85,1
(2018 m.)

81,1

74,1

-12,93 proc.

Eurostat

Prognozė sudaryta pagal praeities
duomenis (2002-2018 m.,) tendencijas
vertinant nuo 2008 m.

395,2
(2018 m.)

496,9

573,7

+45,17 proc.

Eurostat

Prognozė sudaryta pagal praeities
duomenis (2002-2018 m.,) tendencijas
vertinant nuo 2008 m.

168,9
(2018 m.)

141,6

130,1

-22,97 proc.

EBPO

LR
departamentas

Statistikos

Lietuvos eksportas, mlrd. EUR

LR
departamentas

Statistikos

Lietuvos importas, mlrd. EUR

LR
departamentas

Statistikos

ES eksportas į Kiniją, mlrd. EUR

ES eksportas į Rusiją, mlrd. EUR

ES importas iš Kinijos, mlrd. EUR

ES importas iš Rusijos, mlrd. EUR

Ekologinio kriterijaus rodikliai
AEI dalis galutiniame energijos
suvartojime transporto sektoriuje

LR
Statistikos
departamentas

Prognozė pagal NENS

4,33
(2018 m.)

12,8

15

+10,67 proc. punkto
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Prognozė iki 2040 m. pagal NEKS 20212030 m., tiesinė prognozė nuo 2040 m.,
naudojant praeities duomenis (2005–
2017 m.) ir naudojant apatinio
patikimumo koeficiento įverčius

Transporto išmetamas ŠESD kiekis,
tūkst. tonų CO2 ekvivalentu

NEKS 2021-2030 m.

5 821
(2017 m.)

Laivų išmetamo CO2 sumažėjimas,
palyginus su 2000-2010 m. lygiu,
proc.

Tarptautinės jūrų organizacijos susitarimu numatoma anglies dvideginio emisijas, laivų išmetamas Baltijos jūroje, sumažinti bent 30 proc. (nuo 20002010 m. lygio) iki 2025 m. Pesimistiniu atveju prognozuojama, jog ekologiniai reikalavimai laivams iki 2030 m. gali pagriežtėti iki 10 proc.

Įprastais
degalais
varomų
automobilių skaičiaus sumažinimas
miestuose, proc.

NENS taip pat iškeltas tikslas iki 2030 m. 50 proc. sumažinti įprastais degalais (benzinu ir dyzelinu) varomų automobilių naudojimą miestuose.
Prognozuojama, jog peržiūrėjus Baltosios knygos tikslų įgyvendinimo progresą, reikalavimai negriežtės.

5 168

3 655

-37,21 proc.

Technologinio kriterijaus rodikliai
Prognozė iki 2030 m. pagal NENS,
prognozė nuo 2030 m., naudojant
praeities duomenis (2013–2019m.) pagal
bendrą analizuojamo laikotarpio augimo
tendenciją

1,4
(2019 m.)

Elektromobilių skaičius, tūkst. vnt.

VĮ Regitra

Elektrifikuotų
dalis, proc.

Geležinkelio ruožo Kaišiadorys – Klaipėda elektrifikavimo pabaiga numatoma 2023 m., o elektriniai traukiniai galės važiuoti jau nuo 2024 m., todėl
prognozuojama, jog iki 2030 m. bus elektrifikuotas šis ruožas, taip sumažinant geležinkelių išmetamą ŠESD. Remiantis NENS numatytomis
priemonėmis, iki 2030 m. prognozuojama, jog bus elektrifikuota bent 48 proc. geležinkelio kelių.

geležinkelio ruožų

Elektrifikuotų riedmenų dalis nuo
visų riedmenų, proc.

47,1

118

84 kartai

Elektrifikavus dalį geležinkelių dyzeliniai, taršūs traukiniai ir lokomotyvai bus pakeisti aplinkai draugiškais, ŠESD neišmetančiais elektriniais, ir iki 2030
m. pesimistiniu scenarijumi apie 20 proc. AB „Lietuvos geležinkeliai“ riedmenų parko galėtų būti elektrifikuota.

Geopolitinio kriterijaus veiksniai
Pesimistinio scenarijaus atveju ES tvarumas išlieka toks pat – Jungtinės Karalystės pasitraukimas iš ES iki 2030 m. lieka vienintelis ir ES šalių narių nemažės. Galima ir ES plėtra, kadangi
Europos Komisija nori pradėti derybas dėl stojimo Į ES su Albanija ir Šiaurės Makedonija. Serbija ir Juodkalnija jau yra pažengusios derybų procese, tad bet kuri iš jų galėtų tapti nare iki 2030
m.
ES ir Kinijos stabilių santykių palaikymas lemtų, jog Kinija toliau liktų viena didžiausių ES prekybos partnerių.
Pesimistinio scenarijaus atveju vertinama jog Rusijos geopolitika ES ir Lietuvos atžvilgiu suprastės, tai turės neigiamą poveikį ES importo ir eksporto srautams į ir iš Rusijos. Atitinkamai
neigiamą poveikį turės ir krovinių srautams Lietuvoje.

Optimistinis scenarijus 2050 m.
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Esamos situacijos
duomenų šaltinis

Prognozavimo būdas

Esama
situacija

2025

2030

2040

2050

Pokytis
esamos
situacijos
2050 m.

nuo
iki

Socialinio kriterijaus rodikliai
Gyventojų
miestuose, mln.

skaičius

LR
Statistikos
departamentas

Prognozė
sudaryta
remiantis
NPP
numatytais rezultatais darant prielaidą, kad
tokios pat priemonės bus taikomos iki 2050
m.

1,875
(2019 m.)

Gyventojų
kaimuose, mln.

skaičius

LR
Statistikos
departamentas

Prognozė
sudaryta
remiantis
NPP
numatytais rezultatais darant prielaidą, kad
tokios pat priemonės bus taikomos iki 2050
m.

0,918
(2019 m.)

0,939

gyventojų

LR
Statistikos
departamentas

Prognozė sudaryta remiantis praeities
duomenų (1995-2019 m.) švelniausio
medianinio
amžiaus
didėjimo
tendencijomis

44
(2019 m.)

Darbingo
amžiaus
nuolatinių gyventojų dalis,
proc.

LR
Statistikos
departamentas

Prognozė sudaryta remiantis praeities
duomenų (2001-2019 m.) švelniausio
darbingo amžiaus gyventojų dalies
mažėjimo tendencijomis

Vidutinio
neto
darbo
užmokesčio skirtumas tarp
savivaldybių,
turinčių
didžiausią ir mažiausią
darbo užmokesčius, proc.

Paskaičiuota
Konsultanto
remiantis
Statistikos
departamento
duomenimis

Skurdo
rizikos
lygis
didžiuosiuose miestuose,
proc.
Skurdo rizikos lygis kituose
miestuose, proc.

Medianinis
amžius

1,943

2,01

2,077

+10,77 proc.

0,957

0,99

1,02

+11,11 proc.

45,5

46,8

49,25

51,75

+17,61 proc.

65,1
(2019 m.)

64,5

64

63

62

-3,1
punkto

proc.

Prognozė sudaryta remiantis praeities
duomenų (2001-2019 m.) sparčiausio
skirtumo mažėjimo tendencijomis

56
(2018 m.)

48

42

31

20

-36
punktai

proc.

LR
Statistikos
departamentas

Prognozė sudaryta remiantis praeities
duomenų (2001-2019 m.) lygio augimo
vidurkiu per analizuotą laikotarpį

13,8
(2018 m.)

10,9

8,8

8,8

8,8

-5 proc. punktai

LR
Statistikos
departamentas

Prognozė sudaryta remiantis praeities
duomenų (2001-2019 m.) lygio augimo
vidurkiu per analizuotą laikotarpį

27
(2018 m.)

21,2

17

17

17

-10
punktų

LR

1,912

proc.
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LR
Statistikos
departamentas

Prognozė sudaryta remiantis praeities
duomenų (2001-2019 m.) lygio augimo
vidurkiu per analizuotą laikotarpį

31,3
(2018 m.)

25,5

21,3

21,3

21,3

-10
punktų

Eurostat

Prognozė sudaryta remiantis praeities
duomenų (2001-2019 m.) lėčiausio rodiklio
didėjimo tendencijomis

30,12
(2018 m.)

32,01

33,36

36,06

38,76

+28,69 proc.

EBPO

Prognozė sudaryta naudojant praeities
duomenis (2000–2019 m.), tendencijos
vertinamos pagal 2009-2019 m. duomenis

30,7
(2019 m.)

36,9

42

52,3

62,2

+103,90 proc.

LR
Statistikos
departamentas

Prognozė sudaryta naudojant praeities
duomenis (1997–2018 m.), tendencijos
vertinamos pagal duomenis nuo 2014 m.

6,1
(2018 m.)

8,4

10,1

13,4

16,8

+175,41 proc.

Lietuvos eksportas, mlrd.
EUR

LR
Statistikos
departamentas

Regresinė prognozė pagal BVP

29,6
(2019 m.)

39,2

46,8

61,8

76,9

+159,79 proc.

Lietuvos importas, mlrd.
EUR

LR
Statistikos
departamentas

Regresinė prognozė pagal BVP

31,8
(2019 m.)

41,8

49,3

64,4

79,4

+149,68 proc.

ES eksportas į Kiniją, mlrd.
EUR

Eurostat

Prognozė sudaryta naudojant praeities
duomenis (2002–2018 m.), tendencijos
vertinamos pagal duomenis nuo 2009 m.

211,3
(2018 m.)

296,5

357,5

479,5

601,6

+184,71 proc.

ES eksportas į Rusiją, mlrd.
EUR

Eurostat

Prognozė sudaryta remiantis praeities
duomenų (2002-2018 m.) sparčiausio
eksporto augimo tendencijomis

85,1
(2018 m.)

186,2

258,5

403

547,5

+543,36 proc.

ES importas iš Kinijos, mlrd.
EUR

Eurostat

Prognozė sudaryta remiantis praeities
duomenų (2002-2018 m.) sparčiausio
importo augimo tendencijomis

395,2
(2018 m.)

553,85

667,2

893,9

1 120

+183,40 proc.

ES importas iš Rusijos, mlrd.
EUR

Eurostat

Prognozė sudaryta remiantis praeities
duomenų (2002-2018 m.) sparčiausio
importo augimo tendencijomis

168,9
(2018 m.)

284,3

366,6

531,4

696,2

+312,20 proc.

Prognozė pagal NENS

4,33
(2018 m.)

12,5

15

50

+45,67
punkto

Skurdo
rizikos
kaimuose, proc.
Senatvės
rodiklis

lygis

priklausomumo

proc.

Makroekonominio kriterijaus rodikliai
Lietuvos
BVP
vienam
gyventojui, PPP 2010 m.
lygiu, tūkst. USD
TUI vienam
tūkst. EUR

gyventojui,

Ekologinio kriterijaus rodikliai
AEI
dalis
galutiniame
energijos
suvartojime
transporto sektoriuje

LR
Statistikos
departamentas

32,5

proc.
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Transporto išmetamas ŠESD
kiekis, tūkst. tonų CO2
ekvivalentu

Lietuvos
Respublikos
nacionalinis
energetikos
ir
klimato
srities
veiksmų
planas
2021-2030 m.

Laivų
išmetamo
CO2
sumažėjimas, palyginus su
2000-2010 m. lygiu, proc.

Tarptautinės jūrų organizacijos susitarimu numatoma anglies dvideginio emisijas, laivų išmetamas Baltijos jūroje, sumažinti bent 30 proc. (nuo 2000-2010
m. lygio) iki 2050 m. Optimistiniu atveju prognozuojama, jog reikalavimai laivams nebegriežtės iki 2050 m.

Įprastais degalais varomų
automobilių
skaičiaus
sumažinimas
miestuose,
proc.

NENS numatytas reikalavimas 100 proc. sumažinti įprastais degalais (benzinu ir dyzelinu) varomų automobilių naudojimą miestuose. Prognozuojama, jog
atlikus Baltosios knygos nustatytų tikslų pasiekimo vertinimą, šis reikalavimas bus sumažinamas iki 80 proc.

Prognozė iki 2040 m. pagal NEKS 20212030 m., nuo 2040 m. daroma prielaida, jog
reikalavimai negriežtės ir ŠESD kiekiai
nesikeis

5 821
(2017 m.)

5 168

3 655

2 748

2 748

-52,79 proc.

Technologinio kriterijaus rodikliai

Elektromobilių
tūkst. vnt.

skaičius,

VĮ Regitra

Prognozė iki 2030 m. pagal NENS, tiesinė
prognozė nuo 2030 m., naudojant praeities
duomenis (2013–2019m.), tendencijas
vertinant pagal sparčiausią elektromobilių
skaičiaus augimą

1,4
(2019 m.)

47,13

118

268

418

298 kartai

Elektrifikuotų
geležinkelio
ruožų dalis, proc.

Geležinkelio ruožo Kaišiadorys – Klaipėda elektrifikavimo pabaiga numatoma 2023 m., o elektriniai traukiniai galės važiuoti jau nuo 2024 m. Dėl sėkmingų
elektrifikavimo darbų ir besivystančių modernių technologijų prognozuojama, jog iki 2050 m. bus elektrifikuoti visi geležinkelio keliai.

Elektrifikuotų riedmenų dalis
nuo visų riedmenų, proc.

Elektrifikavus visą geležinkelį, dyzeliniai, taršūs traukiniai ir lokomotyvai bus pakeisti aplinkai draugiškais, ŠESD neišmetančiais elektriniais, ir iki 2050 m.
optimistiniu scenarijumi apie 90 proc. AB „Lietuvos geležinkeliai“ riedmenų parko galėtų būti elektrifikuota.

Geopolitinio kriterijaus veiksniai
Optimistinio scenarijaus atveju, kaip ir realistinio scenarijaus, ES tvarumas išlieka stabilus, po Jungtinės Karalystės pasitraukimo nė viena kita šalis neišstos iš ES. Taip pat numatoma ES
plėtra, įstojus šiuo metu derybų procese esančioms Serbijai ir Juodkalnijai.
ES ir Kinijos santykių gerėjimas reikštų, jog Kinija toliau liktų viena didžiausių ES prekybos partnerių ir prekybos apimtys augtų sparčiau nei išlaikant esamą padėtį. Dėl šios priežasties augtų
krovinių srautai tarp ES ir Kinijos.
Esamos situacijos išlaikymas Rusijos geopolitikos atžvilgiu reikš, kad prekyba su Rusija augs tokiu pat tempu kaip iki šiol ir tai neturės įtakos krovinių srautų augimui.

Realistinis scenarijus 2050 m.
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Rodiklis

Esamos situacijos
duomenų šaltinis
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Prognozavimo būdas

Esama situacija

2025

2030

2040

2050

Pokytis nuo esamos
situacijos iki 2050
m.

Socialinio kriterijaus rodikliai
Iki 2030 m. – prognozė pagal NPP
Gyventojų skaičius miestuose, LR
Statistikos priemonių plane numatytus rodiklius, iki
mln.
departamentas
2050 m. – tiesinė prognozė naudojant
praeities duomenis (1995–2019 m.)

1,875
(2019 m.)

Iki 2030 m. – prognozė pagal NPP
Gyventojų skaičius kaimuose, LR
Statistikos priemonių plane numatytus rodiklius, iki
mln.
departamentas
2050 m. – tiesinė prognozė naudojant
praeities duomenis (1995–2019 m.)

0,918
(2019 m.)

Medianinis gyventojų amžius

LR
Statistikos Prognozė sudaryta naudojant praeities 44
departamentas
duomenis (1995–2019 m.)
(2019 m.)

1,912

0,939

1,943

1,767

1,592

-15,09 proc.

0,957

0,871

0,787

-14,27 proc.

46,8

49

53,6

58,1

+32,05 proc.

Darbingo amžiaus nuolatinių LR
Statistikos Prognozė sudaryta naudojant praeities 65,1
gyventojų dalis, proc.
departamentas
duomenis (2001–2019 m.)
(2019 m.)

63

61

57,6

54

-11,1 proc. punkto

Vidutinio
neto
darbo
užmokesčio skirtumas tarp
savivaldybių, turinčių didžiausią
ir mažiausią darbo užmokesčius,
proc.

51

47

41

35

-21 proc. punktas

Paskaičiuota
Konsultanto remiantis Prognozė sudaryta naudojant praeities
56
LR
Statistikos duomenis (1995–2018 m.), tendencijos
(2018 m.)
departamento
vertinamos pagal duomenis nuo 2009 m.
duomenimis

Prognozė sudaryta naudojant praeities
Skurdo
rizikos
lygis LR
Statistikos
13,8
duomenis (2005–2018 m.), tendencijos
didžiuosiuose miestuose, proc. departamentas
(2018 m.)
vertinamos pagal duomenis nuo 2009 m.

10,9

8,8

9,2

9,6

-4,2 proc. punkto

Prognozė sudaryta naudojant praeities
Skurdo rizikos lygis kituose LR
Statistikos
27
duomenis (2005–2018 m.), tendencijos
miestuose, proc.
departamentas
(2018 m.)
vertinamos pagal duomenis nuo 2009 m.

21,2

17

22,1

27,2

+0,2 proc. punkto

Prognozė sudaryta naudojant praeities
Skurdo rizikos lygis kaimuose, LR
Statistikos
31,3
duomenis (2005–2018 m.), tendencijos
proc.
departamentas
(2018 m.)
vertinamos pagal duomenis nuo 2009 m.

25,5

21,3

23,6

25,9

-5,4 proc. punkto

40,4

45

+49,4 proc.

Senatvės
rodiklis

priklausomumo

Eurostat

Prognozė sudaryta naudojant praeities 30,12
duomenis (1995–2018 m.)
(2018 m.)

33,4

35,7
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Makroekonominio kriterijaus rodikliai
Lietuvos
BVP
vienam
gyventojui, PPP pagal 2010 m.
lygį, tūkst. USD

EBPO

Prognozė pagal EBPO

30,7
(2019 m.)

36,3

40,5

48,4

56,7

+84,5 proc.

TUI vienam gyventojui, tūkst.
EUR

LR
Statistikos
departamentas

Regresinė prognozė pagal BVP (EBPO
duomenys)

6,1
(2018 m.)

8,1

9,6

12,5

15,5

+154,1 proc.

Lietuvos eksportas, mlrd. EUR

LR
Statistikos
departamentas

Regresinė prognozė pagal BVP (EBPO
duomenys)

29,6
(2019 m.)

38,4

44,5

56,1

68,1

+130,06 proc.

Lietuvos importas, mlrd. EUR

LR
Statistikos
departamentas

Prognozė sudaryta naudojant praeities
duomenis (1999–2018 m.)

31,8
(2019 m.)

41

47,1

58,6

70,7

+122,32 proc.

Eurostat

Prognozė sudaryta naudojant praeities
duomenis (2002–2018 m.)

211,3
(2018 m.)

290,5

347,3

461

574

+171,65 proc.

ES eksportas į Rusiją, mlrd.
EUR

Eurostat

Prognozė sudaryta naudojant praeities
duomenis (2002–2018 m.)

85,1
(2018 m.)

124,6

141

173,6

206,2

+142,30 proc.

ES importas iš Kinijos, mlrd.
EUR

Eurostat

Prognozė sudaryta naudojant praeities
duomenis (2002–2018 m.)

395,2
(2018 m.)

520,19

611

790,9

970,9

+145,67 proc.

ES importas iš Rusijos, mlrd.
EUR

Eurostat

Prognozė sudaryta naudojant praeities
duomenis (2002–2018 m.)

168,9
(2018 m.)

219

246,4

301,2

356

+110,78 proc.

ES eksportas į Kiniją, mlrd. EUR

Ekologinio kriterijaus rodikliai
AEI
dalis
galutiniame
energijos
suvartojime
transporto sektoriuje

LR
Statistikos
departamentas

Prognozė pagal NENS

4,33
(2018 m.)

12,5

15

32,5

50

+45,67 proc. punkto

Transporto išmetamas ŠESD
kiekis, tūkst. tonų CO2
ekvivalentu

Lietuvos Respublikos
nacionalinis
energetikos ir klimato
srities veiksmų planas
2021-2030 m.

Prognozė iki 2040 m. pagal NEKS 20212030 m., tiesinė prognozė nuo 2040
m., naudojant praeities duomenis
(2005–2017 m.)

5 821
(2017 m.)

5 168

3 655

2 748

2 079

-64,28 proc.

Laivų
išmetamo
CO2
sumažėjimas, palyginus su
2000-2010 m. lygiu, proc.

Tarptautinės jūrų organizacijos susitarimu numatoma anglies dvideginio emisijas, laivų išmetamas Baltijos jūroje, sumažinti bent 30 proc. (nuo 2000-2010 m.
lygio) iki 2050 m. Realistiniu atveju prognozuojama, jog ekologiniai reikalavimai laivams iki 2050 m. gali griežtėti apie 20 proc., ir pasiektų 50 proc. emisijų
mažinimą, lyginant su 2000-2010 m. lygiu.
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Įprastais degalais varomų
automobilių
skaičiaus
sumažinimas
miestuose,
proc.
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NENS numatytas reikalavimas 100 proc. sumažinti įprastais degalais (benzinu ir dyzelinu) varomų automobilių naudojimą miestuose. Prognozuojama, jog atlikus
Baltosios knygos nustatytų tikslų pasiekimo vertinimą, šis reikalavimas nesikeis.

Technologinio kriterijaus rodikliai
Elektromobilių
tūkst. vnt.

skaičius,

VĮ Regitra

Prognozė iki 2030 m. pagal NENS,
tiesinė prognozė nuo 2030 m.,
naudojant praeities duomenis (2013–
2019m.)

1,4
(2019 m.)

47,13

118

259,75

401,5

286 kartai

Elektrifikuotų
geležinkelio
ruožų dalis, proc.

Geležinkelio ruožo Kaišiadorys – Klaipėda elektrifikavimo pabaiga numatoma 2023 m., o elektriniai traukiniai galės važiuoti jau nuo 2024 m. Dėl sėkmingų
elektrifikavimo darbų ir besivystančių modernių technologijų prognozuojama, jog iki 2050 m. bus elektrifikuoti visi geležinkelio keliai

Elektrifikuotų riedmenų dalis
nuo visų riedmenų, proc.

Elektrifikavus visą geležinkelį, dyzeliniai, taršūs traukiniai ir lokomotyvai bus pakeisti aplinkai draugiškais, ŠESD neišmetančiais elektriniais, ir iki 2050 m. realistiniu
scenarijumi apie 80 proc. AB „Lietuvos geležinkeliai“ riedmenų parko galėtų būti elektrifikuota.

Geopolitinio kriterijaus veiksniai
Pagal realistinį scenarijų, Jungtinės Karalystės pasitraukimas iš ES iki 2030 m. lieka vienintelis ir ES šalių narių nemažės. Galima ir ES plėtra, kadangi Europos Komisija nori pradėti derybas dėl
stojimo Į ES su Albanija ir Šiaurės Makedonija. Serbija ir Juodkalnija jau yra pažengusios derybų procese, tad bet kuri iš jų galėtų tapti nare iki 2030 m.
ES ir Kinijos santykių palaikymas reikštų, jog Kinija toliau liktų viena didžiausių ES prekybos partnerių.
Esamos situacijos išlaikymas Rusijos geopolitikos atžvilgiu reikš, kad prekyba su Rusija augs tokiu pat tempu kaip iki šiol ir tai neturės įtakos krovinių srautų augimui.

Pesimistinis scenarijus 2050 m.
Esamos situacijos
duomenų šaltinis

Rodiklis

Prognozavimo būdas

Esama situacija

2025

2030

2040

2050

Pokytis nuo esamos
situacijos iki 2050
m.

Socialinio kriterijaus rodikliai
Gyventojų
miestuose, mln.

Iki 2030 m. – prognozė pagal NPP priemonių
skaičius LR
Statistikos
1,875
plane numatytus rodiklius, iki 2050 m. – prognozė
departamentas
(2019 m.)
naudojant praeities duomenis (1995–2019 m.)

1,91

1,939

1,635

1,311

-30,08 proc.

Gyventojų
kaimuose, mln.

Iki 2030 m. – prognozė pagal NPP priemonių
skaičius LR
Statistikos
0,918
plane numatytus rodiklius, iki 2050 m. – prognozė
departamentas
(2019 m.)
naudojant praeities duomenis (1995–2019 m.)

0,938

0,955

0,853

0,746

-18,74 proc.
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Medianinis
amžius

gyventojų
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Prognozė sudaryta remiantis praeities duomenų
LR
Statistikos
44
(1995-2019 m.) sparčiausio medianinio amžiaus
departamentas
(2019 m.)
didėjimo tendencijomis

47

49,5

54,5

59,5

+35,23 proc.

Darbingo amžiaus nuolatinių
Prognozė sudaryta remiantis praeities duomenų
LR
Statistikos
65,1
gyventojų dalis, proc.
(2001-2019 m.) sparčiausio gyventojų dalies
departamentas
(2019 m.)
mažėjimo tendencijomis

62,2

59,8

55,0

50,2

-14,9 proc. punkto

Vidutinio
neto
darbo
užmokesčio skirtumas tarp
savivaldybių,
turinčių
didžiausią ir mažiausią darbo
užmokesčius, proc.

52

50

45

40

-16 proc. punktų

Paskaičiuota
Konsultanto remiantis Prognozė sudaryta remiantis praeities duomenų
56
LR
Statistikos (1995-2018 m.) lėčiausio skirtumo mažėjimo
(2018 m.)
departamento
tendencijomis
duomenimis

Skurdo
rizikos
lygis
LR
Statistikos Prognozė sudaryta pagal praeities duomenis 13,8
didžiuosiuose
miestuose,
departamentas
(2005-2018 m.)
(2018 m.)
proc.

12,2

11,2

12,3

13,4

0 proc.

Skurdo rizikos lygis kituose
Prognozė sudaryta pagal praeities duomenis
LR
Statistikos
27
miestuose, proc.
(2005-2018 m.), tendencijas vertinant nuo 2009
departamentas
(2018 m.)
m.

23,8

21,8

24,4

27,0

0 proc.

28,1

26,1

28,7

31,3

0 proc.

Skurdo
rizikos
kaimuose, proc.
Senatvės
rodiklis

lygis

Prognozė sudaryta pagal praeities duomenis
LR
Statistikos
31,3
(2005-2018 m.,) tendencijas vertinant nuo 2010
departamentas
(2018 m.)
m.

priklausomumo
Eurostat

Prognozė sudaryta remiantis praeities duomenų
30,12
(1995-2018 m.) sparčiausio rodiklio didėjimo
(2018 m.)
tendencijomis

34,5

37,6

43,8

50

+66,00 proc.

Makroekonominio kriterijaus rodikliai
Lietuvos BVP vienam
gyventojui, PPP 2010 m.
lygiu, tūkst. USD
TUI vienam gyventojui,
tūkst. EUR
Lietuvos eksportas, mlrd.
EUR

EBPO

Prognozė pagal EBPO, pakoreguota 2006-2010
m. BVP augimo tendencijomis

30,7
(2019 m.)

35,2

39

46,5

54

+75,89 proc.

LR
Statistikos
departamentas

Prognozė sudaryta remiantis praeities
duomenų (1997-2018 m.) lėčiausio TUI augimo
tendencijomis

6,1
(2018 m.)

7,1

7,8

9,1

10,5

+72,13 proc.

LR
Statistikos
departamentas

Regresinė prognozė pagal BVP

29,6
(2019 m.)

36,8

42,3

53,2

64,2

+116,89 proc.
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EUR
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LR
Statistikos
departamentas

Regresinė prognozė pagal BVP

31,8
(2019 m.)

39,4

44,8

55,8

66,7

+109,75 proc.

Eurostat

Prognozė sudaryta remiantis praeities
duomenų (2002-2018 m.) lėčiausiomis
eksporto augimo tendencijomis

211,3
(2018 m.)

252,7

282,3

341,4

400,6

+89,59 proc.

ES eksportas į Rusiją, mlrd.
EUR

Eurostat

Prognozė sudaryta pagal praeities duomenis
(2002-2018 m.,) tendencijas vertinant nuo
2008 m.

85,1
(2018 m.)

81,1

74,1

59,9

45,8

-46,18 proc.

ES importas iš Kinijos,
mlrd. EUR

Eurostat

Prognozė sudaryta pagal praeities duomenis
(2002-2018 m.,) tendencijas vertinant nuo
2008 m.

395,2
(2018 m.)

496,9

573,7

727,1

880,6

+122,82 proc.

ES importas iš Rusijos,
mlrd. EUR

Eurostat

Prognozė sudaryta pagal praeities duomenis
(2002-2018 m.,) tendencijas vertinant nuo
2008 m.

168,9
(2018 m.)

141,6

130,1

107,2

84,3

-50,09 proc.

LR
Statistikos
departamentas

Prognozė pagal NENS

4,33
(2018 m.)

12,8

15

32,5

50

+45,67 proc. punkto

Transporto
išmetamas
ŠESD kiekis, tūkst. tonų CO2
ekvivalentu

NEKS 2021-2030 m.

Prognozė iki 2040 m. pagal NEKS 2021-2030 m.,
tiesinė prognozė nuo 2040 m., naudojant
praeities duomenis (2005–2017 m.) ir
naudojant apatinio patikimumo koeficiento
įverčius

5 821
(2017 m.)

5 168

3 655

2 748

1 066

-81,69 proc.

Laivų
išmetamo
CO2
sumažėjimas, palyginus su
2000-2010 m. lygiu, proc.

Tarptautinės jūrų organizacijos susitarimu numatoma anglies dvideginio emisijas, laivų išmetamas Baltijos jūroje, sumažinti bent 30 proc. (nuo 2000-2010 m. lygio) iki
2050 m. Pesimistiniu atveju prognozuojama, jog ekologiniai reikalavimai laivams iki 2050 m. gali griežtėti sparčiau nei iki šiol, ir 2050 m. galėtų pasiekti 60 proc. emisijų
sumažinimo reikalavimus lyginant su 2000-2010 m. lygiu.

Įprastais degalais varomų
automobilių
skaičiaus
sumažinimas miestuose,
proc.

NENS numatytas reikalavimas 100 proc. sumažinti įprastais degalais (benzinu ir dyzelinu) varomų automobilių naudojimą miestuose. Prognozuojama, jog atlikus
Baltosios knygos nustatytų tikslų pasiekimo vertinimą, šis reikalavimas nesikeis.

ES eksportas į Kiniją, mlrd.
EUR

Ekologinio kriterijaus rodikliai
AEI
dalis
galutiniame
energijos
suvartojime
transporto sektoriuje

Technologinio kriterijaus rodikliai
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tūkst. vnt.

skaičius,

VĮ Regitra
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Prognozė iki 2030 m. pagal NENS, prognozė nuo
2030 m., naudojant praeities duomenis (2013–
2019m.) pagal bendrą analizuojamo laikotarpio
augimo tendenciją

1,4
(2019 m.)

47,1

118

124,6

131,1

93 kartai

Elektrifikuotų geležinkelio
ruožų dalis, proc.

Geležinkelio ruožo Kaišiadorys – Klaipėda elektrifikavimo pabaiga numatoma 2023 m., o elektriniai traukiniai galės važiuoti jau nuo 2024 m. Dėl sėkmingų
elektrifikavimo darbų ir besivystančių modernių technologijų prognozuojama, jog iki 2050 m. bus elektrifikuoti beveik visi (90 proc.) geležinkelio keliai.

Elektrifikuotų
riedmenų
dalis nuo visų riedmenų,
proc.

Elektrifikavus didžiąją dalį geležinkelių, dyzeliniai, taršūs traukiniai ir lokomotyvai bus pakeisti aplinkai draugiškais, ŠESD neišmetančiais elektriniais, ir iki 2050 m.
pesimistiniu scenarijumi apie 70 proc. AB „Lietuvos geležinkeliai“ riedmenų parko galėtų būti elektrifikuota.

Geopolitinio kriterijaus veiksniai
Pesimistinio scenarijaus atveju ES tvarumas išlieka toks pat – Jungtinės Karalystės pasitraukimas iš ES iki 2030 m. lieka vienintelis ir ES šalių narių nemažės. Galima ir ES plėtra, kadangi Europos Komisija
nori pradėti derybas dėl stojimo Į ES su Albanija ir Šiaurės Makedonija. Serbija ir Juodkalnija jau yra pažengusios derybų procese, tad bet kuri iš jų galėtų tapti nare iki 2030 m.
ES ir Kinijos stabilių santykių palaikymas lemtų, jog Kinija toliau liktų viena didžiausių ES prekybos partnerių.
Pesimistinio scenarijaus atveju vertinama jog Rusijos geopolitika ES ir Lietuvos atžvilgiu suprastės, tai turės neigiamą poveikį ES importo ir eksporto srautams į ir iš Rusijos. Atitinkamai neigiamą poveikį
turės ir krovinių srautams Lietuvoje.
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4 priedas. Krovinių (vietinių bei tarptautinių),keleivių (vietinių, tarptautinių ir
tranzitinių) ir lengvųjų automobilių srautų prognozavimo metodika
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5 priedas. Krovinių (vietinių bei tarptautinių),keleivių (vietinių, tarptautinių ir
tranzitinių) ir lengvųjų automobilių prognozės iki 2030 m. ir 2050 m.
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6 priedas. Valdysenos žemėlapis
2

Santrumpos ir sąvokos
LAKD

Lietuvos automobilių kelių direkcija

ES

Europos sąjunga

Konsultantas

Smart Continent LT, UAB

VPSP

Viešojo ir privataus sektorių partnerystė

AB

Akcinė bendrovė

LAKD

Biudžetinė įstaiga Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

KVJUD

Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

VVKD

Valstybės įmonė Vidaus vandens kelių direkcija

LP

AB „Lietuvos paštas“

LG

AB „Lietuvos geležinkeliai“

LTOU

Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai

„Plačiajuostis internetas“

Viešoji įmonė „Plačiajuostis internetas“

UPP

Universalioji pašto paslauga
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3

Turinys
0.

Ataskaitos rengimo loginė seka

1.

Lietuvos transporto infrastruktūros valdysenos žemėlapis

2.

1.1.

Užsienio šalių transporto infrastruktūros valdymas

1.2.

Transporto infrastruktūros valdymas Lietuvoje

1.3.

Galimi transporto infrastruktūros valdymo būdai

Transporto infrastruktūros valdymo gairės savivaldybėms ir infrastruktūros valdytojams

2.1.

Bendros gairės savivaldybėms ir transporto infrastruktūros valdytojams
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Įvadas
Infrastruktūros valdysenos žemėlapis yra skirtas apžvelgti valdymo sistemą Lietuvoje, siekiant nustatyti tobulintinas sritis,
kurios reikalauja pokyčių ir identifikuoti veiksmus, kurie galėtų padėti juos įgyvendinti. Infrastruktūros valdysenos žemėlapis
yra rekomendacinio pobūdžio dokumentas.
Analizėje apžvelgiama šešių užsienio šalių (Estija, Latvija, Lenkija, Švedija, Austrija, Vengrija) patirtis valdant infrastruktūrą.
Patirtis analizuojama trimis pjūviais: infrastruktūros valdymas valstybiniu arba savivaldybės / vietos valdžios lygiais,
infrastruktūros valdymas pagal transporto rūšis – kiekvienai rūšiai atskirai arba bendrai su kitomis rūšimis, infrastruktūros
valdymas pagal valdančiosios įmonės / institucijos tipą – VĮ, AB ir pan. Sudaroma Lietuvos esamos transporto infrastruktūros
valdysenos matrica pažymint už konkrečią infrastruktūrą atsakingą instituciją / subjektą, nustatomos pagrindinės problemos.
Infrastruktūra vertinama skaidant ją į magistralinius kelius, krašto kelius, regioninius kelius, viešuosius kelius, vidaus kelius,
viešąją geležinkelių infrastruktūrą ir stotis, privažiuojamuosius geležinkelio kelius, oro uostų infrastruktūrą, valstybinės
reikšmės vidaus vandenų kelius, vietinės reikšmės vidaus vandenų kelius, hidrotechnikos statinius, valstybinio jūrų uosto
infrastruktūrą. Skaidymas pasirinktas atsižvelgiant į teisinį reglamentavimą*. Atsižvelgiant į tai, parengta Lietuvos esamos
transporto infrastruktūros valdysenos matrica pažymint už konkrečią infrastruktūrą atsakingą instituciją / subjektą, nustatant
pagrindines problemas.
Analizės metu nustatyta, kad šiuo metu Lietuvoje veikiantis infrastruktūros valdymo modelis pasižymi keliais trūkumais:
valdymo išskaidymas, finansavimo trūkumas, neintegrali skirtingų transporto rūšių infrastruktūros plėtra. Atsižvelgiant į tai,
siūlomi keturi galimi modeliai: (1) vienos infrastruktūros valdymo įmonės steigimas, (2) atskiros infrastruktūros valdymo
įmonės su aiškiai identifikuotomis ir atskirtomis savivaldybių atsakomybėmis, (3) vienos sausumos transporto įmonės
steigimas atskiriant funkcijas nuo savivaldybių, (4) vienos infrastruktūros valdymo įmonės steigimas su aiškiai identifikuotomis
ir atskirtomis savivaldybių atsakomybėmis. Siekiant išspręsti esamas infrastruktūros valdymo problemas efektyviausia būtų
rinktis (pagal sprendžiamų problemų mąstą) vienos bendros įmonės modelį. Tačiau pastarojo įgyvendinimas yra sudėtingas
tiek politiškai, tiek teisiškai. Remiantis tuo, jog daugelyje analizuotų užsienio valstybių kelių infrastruktūra valdoma kartu
centrinės ir vietinės valdžios, patraukliausia alternatyva būtų pasirinkti bendrą įmonę išlaikant savivaldybių atsakomybes.
Įsteigus vieną sausumos transporto įmonę bei paliekant savivaldybių atsakomybes, iš dalies išsispręstų nepakankamo
finansavimo, tačiau išsisprendžia dubliavimosi tarp LAKD ir savivaldybių problema.
* Lietuvos Respublikos kelių įstatymas, prieiga per internetą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BF41D2C35D24/asr
Geležinkelių transporto kodeksas, prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.232217/asr
VĮ Lietuvos oro uostų įstatai, prieiga per internetą: https://www.ltou.lt/uploads/documents/files/apie-oro-uostus/administracine-informacija/istatai/istatai.pdf
Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas, prieiga per internetą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DEBA0718FB0F/asr
Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymas, prieiga per internetą: https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D66F6A760DE7/asr
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5

Infrastruktūros valdysenos žemėlapio sudarymo metodika

1.

Analizuojama 6 užsienio valstybių transporto infrastruktūros valdymo, administravimo ir finansavimo sistema
Estija

Latvija

Automobilių
transporto
infrastruktūra

Žym.

Geležinkelių
transporto
infrastruktūra

4.

Vidaus vandenų
transporto
infrastruktūra

Austrija

Vokietija

Jūrų transporto
infrastruktūra

2. Infrastruktūros valdymas pagal
transporto rūšis – kiekvienai rūšiai
atskirai arba bendrai su kitomis rūšimis

3. Infrastruktūros valdymas
pagal valdančiosios įmonės /
institucijos tipą – VĮ, AB ir pan.

Sudaroma Lietuvos esamos transporto infrastruktūros valdysenos matrica pažymint už konkrečią infrastruktūrą atsakingą
instituciją / subjektą, nustatomos pagrindinės problemos
Esamos
valdysenos
analizė

3.

Oro transporto
infrastruktūra

Švedija

Infrastruktūros valdymas vertinamas analizuojant valdyseną trimis pjūviais:
1. Infrastruktūros valdymas
valstybiniu arba savivaldybės /
vietos valdžios lygiais

2.

Lenkija

Matricos
sudarymas

Problemų
identifikavimas

Pasiūlomos
alternatyvos
pagal problemas

Infrastruktūros valdysenos žemėlapis sudaromas įvertinant galimas infrastruktūros valdymo alternatyvas. Atsižvelgiama į
kiekvienos alternatyvos privalumus ir trūkumus

Alternatyvos palyginamos matricoje, skirstant alternatyvų požymius pagal atskirų transporto rūšių infrastruktūrą
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6

Užsienio valstybių atrankos kriterijai ir apžvalga
Valstybių atrankos kriterijai

Estija
Latvija
Lenkija
Vokietija

Valstybės
valdymo
būdas*
C+S

Geografiškai
artimos
valstybės
Lietuvai, panašaus ploto, gyventojų
tankio ir politinės santvarkos valstybės

Valstybės, daugiausiai žinomos kaip
tranzitinės, todėl turi gerai išvystytą
kelių transporto infrastruktūrą

C+S
C+R
C

C+R

Austrija

Pasirinkta dėl šalies valdysenos
suskirstymo į regionus, stipraus
regioninės
valdžios
vaidmens
sprendimų
priėmime
bei
komercializuotos kelių infrastruktūros
Šiaurės šalių valstybė pasirinkta dėl
transporto infrastruktūros valdymo
išskirtinumo

C+R

Švedija

*C+S – centrinė valdžia su savivaldybėms perduotomis tam tikromis kompetencijomis
C+R – centrinė ir regioninė valdžios dalijasi galią
C – centrinė valdžia turi vienintelę galią
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8

Estijos transporto infrastruktūra valdoma daugiausiai valstybės, tačiau automobilių kelių
valdymas padalintas tarp valstybės ir savivaldybių
Infrastruktūros valdymo pjūviai
• Kelių infrastruktūra valdoma
valstybės ir vietos valdžios
• Likusi infrastruktūra valdoma
valstybės
• Geležinkelių ir oro
infrastruktūra valdoma atskirai
• Vidaus vandenų ir jūros
infrastruktūra valdoma bendrai
• Kelių infrastruktūra valdoma
skirtingų institucijų
• Kelių infrastruktūra – VĮ,
savivaldybės
• Geležinkelių infrastruktūra – AB
• Oro infrastruktūra – AB
• Vidaus vandenų ir jūros
infrastruktūra - AB

•
•
•
•

Automobilių transporto
infrastruktūra

Valstybinė

Valstybinė kelių administracija

Regioninė

Vietos valdžia

Geležinkelių transporto
infrastruktūra

Valstybinė AB „Estijos
geležinkeliai“

Oro transporto infrastruktūra

AB „Talino oro uostas“

Vidaus vandenų transporto
infrastruktūra
Jūrų transporto infrastruktūra

Tarptautinė

AB „Talino uostas“

Vidinė

AB „Salų linijos“

Estijos transporto infrastruktūra valdoma daugiausiai centralizuotai, tačiau automobilių keliai, priklausantys vietos valdžiai, jų
yra valdomi, prižiūrimi ir plėtojami
Vidaus vandenų transportas Estijoje naudojamas labai neaktyviai, todėl nėra atskiros institucijos, atsakingos už šios
infrastruktūros valdymą, jis patikėtas AB „Salų linijoms“, kurios valdo vidaus uostus
Plėtros ir priežiūros paslaugos kelių infrastruktūrai perkamos iš privačių įmonių, valdytojai tiesiogiai plėtros ir priežiūros
nevykdo
Išskirtinis Estijos bruožas – skirtingos transporto rūšys derinamos tarpusavyje užtikrinant mobilumo paslaugas, ir paliekama
tik efektyviausia alternatyva (pvz. užtikrinus gerą susisiekimą traukiniais, automobilių keliai nebeplėtojami)

Estija
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Latvijos automobilių kelių infrastruktūra valdoma valstybės ir vietos valdžios, tačiau likusių
transporto rūšių infrastruktūra valdoma valstybės
Infrastruktūros valdymo pjūviai
• Kelių infrastruktūra valdoma
valstybės ir regioninės valdžios
• Likusi infrastruktūra valdoma
valstybės
• Geležinkelių ir oro
infrastruktūra valdoma atskirai
• Vidaus vandenų ir jūros
infrastruktūra valdoma bendrai
• Kelių infrastruktūra valdoma
skirtingų institucijų
• Kelių infrastruktūra – AB,
savivaldybės
• Geležinkelių infrastruktūra – AB
• Oro infrastruktūra – AB
• Vidaus vandenų ir jūros
infrastruktūra - VĮ

•
•
•

Automobilių transporto
infrastruktūra

Valstybinė

Valstybinė AB „Latvijos
valstybiniai keliai“

Regioninė

Savivaldybės

Geležinkelių transporto
infrastruktūra

Valstybinė AB „Latvijos
geležinkeliai“

Oro transporto infrastruktūra

AB „Rygos oro uostas“

Vidaus vandenų transporto
infrastruktūra
Privačios uostų direkcijos
Jūrų transporto infrastruktūra

Latvijos transporto infrastruktūra valdoma daugiausiai centralizuotai, tačiau automobilių keliai valdomi atskirai vietos ir
centrinės valdžios
Mokesčiai, surenkami už naudojimąsi kelių infrastruktūra, renkami vietos ir valstybės lygmenimis, todėl kelių vystymas taip pat
vykdomas netolygiai, valstybės ir savivaldybių lygiu
Vidaus vandenų transportas Latvijoje naudojamas labai neaktyviai, todėl nėra atskiros institucijos, atsakingos už šios
infrastruktūros valdymą

Latvija
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Lenkijos transporto infrastruktūra valdoma daugiausiai valstybės, tačiau infrastruktūros plėtra
ir priežiūra vykdoma ir vietos lygiu
Infrastruktūros valdymo pjūviai
• Kelių infrastruktūra valdoma
valstybės ir regioninės valdžios
• Likusi infrastruktūra valdoma
valstybės
• Geležinkelių ir oro infrastruktūra
valdoma atskirai
• Vidaus vandenų ir jūros
infrastruktūra valdoma bendrai
• Kelių infrastruktūra valdoma
skirtingų institucijų
• Kelių infrastruktūra – VĮ,
savivaldybės
• Geležinkelių infrastruktūra – AB
• Oro infrastruktūra – VĮ
• Vidaus vandenų ir jūros
infrastruktūra - VĮ

•
•
•
•

Automobilių transporto
infrastruktūra

Regioninė

Regioninė valdžia

Valstybės

Nacionalinė kelių ir
greitkelių direkcija

Geležinkelių transporto
infrastruktūra

AB „Lenkijos
geležinkelio linijos“

Oro transporto infrastruktūra

Valstybinė įmonė
„Lenkijos oro uostai“

Vidaus vandenų transporto
infrastruktūra
Jūrų transporto infrastruktūra

Jūrų ekonomikos ir
vidaus vandenų
ministerija

Lenkijos transporto infrastruktūros valdymas organizuojamas valstybiniu lygiu, tačiau kelių infrastruktūros plėtra ir
priežiūra vykdoma vietinės valdžios. 95,4 proc. kelių valdomi vietinės valdžios
Kelių plėtrai ir priežiūrai Lenkijoje naudojama viešojo ir privataus sektorių partnerystė, taip užtikrinant, jog keliams
skiriamas didesnis finansavimas, nei sugeba suteikti viešasis sektorius
Už transporto infrastruktūrą atsakingos dvi institucijos – infrastruktūros ministerija ir jūrų ekonomikos ir vidaus vandenų
ministerija, taigi visa transporto infrastruktūra nėra koordinuojama vienos organizacijos
Dėl Lenkijos valstybinio valdymo specifikos, transporto infrastruktūra valdoma valstybiniame, vaivadijų ir savivaldybių
lygiuose

Lenkija
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Švedijos transporto infrastruktūra valdoma koordinuotai ir valstybiniu lygiu, geležinkelių,
vidaus vandenų ir jūrų infrastruktūra valdoma valstybės centralizuotai
Infrastruktūros valdymo pjūviai
• Kelių infrastruktūra valdoma
valstybės ir savivaldybių
• Likusi infrastruktūra valdoma
valstybės

Automobilių transporto
infrastruktūra
Geležinkelių transporto
infrastruktūra

• Geležinkelių, vidaus vandenų, jūrų
infrastruktūra valdoma bendrai
• Kelių infrastruktūra valdoma
skirtingų institucijų
• Oro infrastruktūra valdoma
atskirai, tačiau planuojama bendrai

Jūrų transporto infrastruktūra

• Oro infrastruktūra – AB,
• Kelių, geležinkelių, jūrų, vidaus
vandenų infrastruktūra - VĮ

Oro transporto infrastruktūra

Vidaus vandenų transporto
infrastruktūra

Vietinės
reikšmės

Savivaldybių

Valstybinės
reikšmės
Švedijos
transporto
administracija*

AB „Swedavia“

*Transporto administracija oro transporto infrastruktūrą planuoja ir reguliuoja politiniame lygmenyje

•
•
•
•

Švedijoje geležinkelių, vidaus vandenų ir jūrų transporto infrastruktūra valdoma vienos institucijos – Švedijos transporto
administracijos. Oro transporto infrastruktūrą valdo valstybės valdoma AB „Swedavia“, o automobilių transdporto
infrastruktūrą valdo savivaldybės ir valstybė kartu.
Mokesčiai už kelių transporto infrastruktūros naudojimą renkami bendrai Švedijos transporto agentūros, ir paskirstomi pagal
finansavimo poreikį
Kelių infrastruktūros plėtrai ir priežiūrai naudojama viešojo ir privataus sektorių partnerystė, suteikiat papildomą
finansavimą, kurio valstybė negalėtų užtikrinti. Su keliais susiję mokesčiai surenkami centralizuotai ir paskirstomi pagal
poreikį.
Švedijoje pritaikytas centrinio valdymo principas veikia dėl Švedijos geografinės specifikos – didelis šalies plotas ir mažas
gyventojų tankis skatina mažiau naudojamų, sunkiau prižiūrimų objektų priežiūrą perleisti valstybei, kuri turi daugiau
resursų nei vietos valdžia

Švedija

11
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Austrijoje transporto infrastruktūra valdoma skirtingais būdais, dėl šalies specifikos vietos
valdžia ir valstybinės institucijos dalijasi atsakomybę už skirtingą infrastruktūrą
Infrastruktūros valdymo pjūviai
• Kelių infrastruktūra – valdoma
valstybės ir regioninės valdžios
• Likusi infrastruktūra - valstybė

•
•
•
•

Valstybinė

Valstybinio lygmens
koncesininkas
„Asfinag“

Regioninė

Regioninė valdžia

Automobilių transporto
infrastruktūra

• Kelių, geležinkelių, oro
infrastruktūra valdoma atskirai
• Jūrų ir vidaus vandenų
infrastruktūra valdoma bendrai

Geležinkelių transporto
infrastruktūra

Valstybinė AB
„Austrijos
geležinkeliai“

• Kelių infrastruktūra – AB ir
regoninė valdžia,
• Geležinkelių infrastruktūra – AB,
• Oro infrastruktūra – VĮ,
• Vidaus vandenų ir jūros
infrastruktūra - VĮ

Oro transporto infrastruktūra

Aukščiausioji civilinės
aviacijos tarnyba

Vidaus vandenų transporto
infrastruktūra
Jūrų transporto infrastruktūra

AB „Austrijos vandens
kelių bendrovė“

Austrijos kelių transporto infrastruktūros valdymas padalintas tarp valstybinės ir regioninės valdžios
Kelių plėtra taip pat vykdoma necentralizuotai, kiekvienas infrastruktūros valdytojas atsakingas už savo valdomos
infrastruktūros priežiūrą ir plėtrą
Geležinkelių, oro, jūros ir vidaus vandenų infrastruktūra valdoma valstybiniu lygiu
Dėl Austrijos politinės specifikos, kai regioninė valdžia dalijasi galią su centrine valdžia, kelių valdymas ir priežiūra padalinta
tarp institucijų

Austrija

12
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Vokietijos federalinė transporto infrastruktūra daugiausiai valdoma valstybinių institucijų,
finansuojama pagal „vartotojas moka“ principą
Infrastruktūros valdymo pjūviai
• Kelių, oro, jūrų, vidaus vandenų
infrastruktūra – valdoma
valstybės
• Geležinkelių infrastruktūra –
valdoma valstybės ir privačių
operatorių
• Kelių, geležinkelių, oro
infrastruktūra valdoma atskirai
• Jūrų ir vidaus vandenų
infrastruktūra valdoma bendrai
•
•
•
•

•
•
•

Kelių infrastruktūra – VĮ,
Geležinkelių infrastruktūra – AB,
Oro infrastruktūra – VĮ,
Vidaus vandenų ir jūros
infrastruktūra - VĮ

Federalinės
vyriausybės AB
„Autobahn“

Automobilių transporto
infrastruktūra
Valstybinė
Geležinkelių transporto
infrastruktūra
Oro transporto
infrastruktūra
Vidaus vandenų transporto
infrastruktūra
Jūrų transporto
infrastruktūra

Privati

AB „Deutsche
Bahn“
Privatūs
operatoriai
Aviacijos
generalinis
direktoratas
Vandens ir
jūrininkystės
direktoratas

Vokietijos federalinė transporto infrastruktūra valdoma centralizuotai pagal transporto rūšis, visą infrastruktūrą valdo
Federalinės transporto ir skaitmeninės infrastruktūros ministerijos paskirti direktoratai, tačiau geležinkelių infrastruktūra
valdoma valstybinės įmonės ir privačių operatorių, o kelių infrastruktūros valdymas perduotas valstybės valdomai AB
Infrastruktūros priežiūros ir plėtros finansavimas vykdomas valstybiniu lygiu, centralizuotai surenkant mokesčius ir juos
paskirstant infrastruktūros objektams pagal poreikį. Surenkant mokesčius taikomas „vartotojas moka“ principas
Nors Vokietijos valstybės valdymo specifika būtų geriau pritaikyta daugiau atsakomybių ir valdymo galios perleisti vietos
valdžiai, tačiau pasirinktas centralizuoto pagal transporto rūšis, federalinio valdymo modelis

Vokietija

13
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Daugelis užsienio šalių jūrų ir vidaus vandenų transporto valdymą patiki vienai institucijai, o
skirtingų rūšių transporto infrastruktūra valdoma skirtingų institucijų
Estija
– MIX
Kiti – V

Latvija
– MIX
Kiti – V

– kartu,
Kiti – atskirai

Lenkija

Švedija

Austrija

Vokietija

– MIX

– MIX,

– MIX,

– MIX,

Kiti – V
– kartu,

Kiti – atskirai

Kiti – V
– kartu,

Kiti – atskirai

– atskirai,
Kiti – kartu

– VĮ, region.,

– VĮ, region.

Kiti – V
– kartu,

Kiti – atskirai

– kartu,
Kiti – atskirai

– AB, region.,
– AB,

– AB,

– AB,

Kiti – V

– AB,

– AB,
– AB, region.

Kiti – VĮ
Kiti – VĮ

MIX – mišrus modelis (valdo valstybė ir vietos valdžia kartu)
V – valdo valstybė ar jos valdoma institucija
AB – akcinės bendrovės
VĮ – valstybės valdoma įmonė arba biudžetinė įstaiga
Region. – regioninės valdžios valdoma įmonė arba biudžetinė įstaiga

– AB,
– VĮ

Kiti – VĮ

Oro transporto infrastruktūra
Jūrų transporto infrastruktūra
Vidaus vandenų infrastruktūra
Automobilių kelių infrastruktūra
Geležinkelių infrastruktūra

•
•

•

Iš visų analizuotų valstybių nei viena valstybė nėra pavedusi visų transporto rūšių infrastruktūros valdymo valstybei, visų
išskyrus Vokietiją, valstybių kelių transporto infrastruktūra valdoma valstybės ir vietos valdžios (Vokietijoje taip valdoma
geležinkelių infrastruktūra). Toks modelis šiuo metu taikomas ir Lietuvoje.
Daugelyje analizuotų užsienio valstybių, geležinkelio transporto infrastruktūros valdymas patikėtas AB, kurių akcijos priklauso
valstybei. AB pasitelkiama visų transporto rūšių išskyrus kelių infrastruktūros valdymui Latvijoje ir Estijoje. Valstybės valdomos
AB modelis taikomas ir Lietuvoje geležinkelių transportui.
Jūrų ir vidaus vandenų infrastruktūros valdymas visų analizuotų valstybių atveju apjungiamas ir infrastruktūra valdoma
valstybiniu lygmeniu.

13
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Atsakomybė valdyti** skirtingą transporto infrastruktūrą Lietuvoje yra padalinta tarp įvairių
institucijų
Savivaldybės

Susisiekimo ministerija
LAKD

LTOU

KVJUD

„Plačiajuostis
internetas“

VVKD

14

Privatūs* valdytojai
Privatūs
subjektai

AB „Lietuvos
geležinkelių
infrastruktūra“

LP

Magistraliniai keliai1
Krašto keliai
Kelių
infrastruktūra

Rajoniniai keliai
Viešieji keliai2
Vidaus keliai

Geležinkelių
infrastruktūra
Oro uosto
infrastruktūra

Viešoji geležinkelių infrastruktūra3 ir
stotys
Privažiuojamieji geležinkelio keliai
Oro uostų infrastruktūra
Valstybinės reikšmės vidaus vandenų
keliai

Vidaus vandenų
infrastruktūra

Vietinės reikšmės vidaus vandenų
keliai
Hidrotechnikos statiniai

Jūros transporto
infrastruktūra
1Kelias

Valstybinio jūrų uosto infrastruktūra4

– inžinerinis statinys, skirtas transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui. Kelio elementai yra šie: žemės sankasa, važiuojamoji dalis, kelkraščiai, skiriamoji juosta, kelio grioviai ir kitos vandens nuleidimo sistemos, sankryžos, autobusų
sustojimo aikštelės, poilsio aikštelės, pėsčiųjų ir dviračių takai, kelio statiniai, techninės eismo reguliavimo priemonės, želdiniai, esantys kelio juostoje, kelio oro sąlygų stebėjimo ir transporto eismo apskaitos, apšvietimo ir kiti įrenginiai su
šių elementų užimama žeme.
2Viešieji keliai – tai keliai, jungiantys rajoninius kelius, gyvenamąsias vietoves, sąvartynus, rekreacijos objektus, lankomus gamtos, kultūros paminklus, taip pat gatvės gyvenamosiose vietovėse, jungiamieji ir kiti keliai, nepriskirti valstybinės
reikšmės keliams
3Geležinkelių infrastruktūra – geležinkelio keliai, išskyrus geležinkelio kelius, esančius geležinkelių riedmenų techninės priežiūros atlikimo vietose (depuose, cechuose, dirbtuvėse), kiti statiniai, geležinkelių infrastruktūros objektų užimama
žemė, įranga ir įrenginiai, būtini geležinkelių transporto eismui organizuoti ir valdyti bei geležinkelių transporto eismo saugai užtikrinti
4Uosto infrastruktūra – hidrotechninių ir inžinerinių įrenginių ir statinių, navigacinių įrenginių, taip pat kelių bei privažiuojamųjų geležinkelio kelių kompleksas
*Privatūs valdytojai suvokiami kaip valdytojai, priklausantys privatiems asmenims, įskaitant ir bendroves, kurių akcijos gali priklausyti valstybei
** Lietuvos Respublikos kelių įstatymas, prieiga per internetą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BF41D2C35D24/asr
Geležinkelių transporto kodeksas, prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.232217/asr
VĮ Lietuvos oro uostų įstatai, prieiga per internetą: https://www.ltou.lt/uploads/documents/files/apie-oro-uostus/administracine-informacija/istatai/istatai.pdf
Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas, prieiga per internetą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DEBA0718FB0F/asr
Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymas, prieiga per internetą: https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D66F6A760DE7/asr
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Oro, vidaus vandenų bei jūrų transporto infrastruktūra valdoma atskirų subjektų pagal kiekvieną15
transporto rūšį, tačiau automobilių kelių transporto bei vidaus vandenų kelių infrastruktūros
vystymo ir priežiūros atsakomybė priklauso keliems skirtingiems subjektams
Vietos lygmuo

Valstybės lygmuo

Savivaldybės1: administruoja, valdo, prižiūri ir
plėtoja vietinės reikšmės kelius ir gatves, vykdo
keleivių vežimą vietiniais maršrutais

Automobilių transporto infrastruktūra

LAKD2: administruoja, valdo, prižiūri ir plėtoja
valstybinės reikšmės kelius ir susijusią
infrastruktūrą, finansuoja vietinės reikšmės
kelių priežiūrą ir plėtrą

Geležinkelių transporto infrastruktūra

AB „LTG Infra“3: administruoja, valdo, prižiūri,
plėtoja geležinkelių infrastruktūrą

Oro transporto infrastruktūra

VĮ „Lietuvos oro uostai“4: administruoja, valdo,
prižiūri, plėtoja oro infrastruktūrą, koordinuoja
oro uostų veiklą

Vidaus vandenų transporto infrastruktūra

VĮ „Vidaus vandens kelių direkcija“5: valdo,
tvarko, prižiūri ir eksploatuoja valstybinės
reikšmės vidaus vandenų kelius ir jiems
priklausančius įrenginius

Jūrų transporto infrastruktūra

VĮ „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
direkcija“6: prižiūri ir aptarnauja vidaus
vandenų infrastruktūrą

Savivaldybės5: valdo, tvarko, prižiūri ir
eksploatuoja vidaus vandenų kelius ir jiems
priklausančius įrenginius

Vietos savivaldos įstatymas, prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.5884/asr
Lietuvos Respublikos kelių įstatymas, prieiga per internetą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BF41D2C35D24/asr
3 Geležinkelių transporto kodeksas, prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.232217/asr
4 VĮ Lietuvos oro uostų įstatai, prieiga per internetą: https://www.ltou.lt/uploads/documents/files/apie-oro-uostus/administracine-informacija/istatai/istatai.pdf
5 Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas, prieiga per internetą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DEBA0718FB0F/asr
6 Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymas, prieiga per internetą: https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D66F6A760DE7/asr

1
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Atsakomybė valdyti** skirtingą transporto infrastruktūrą Lietuvoje yra padalinta tarp įvairių
institucijų
Savivaldybės

Susisiekimo ministerija
LAKD

LTOU

KVJUD

„Plačiajuostis
internetas“

VVKD

16

Privatūs* valdytojai
Privatūs
subjektai

AB „Lietuvos
geležinkelių
infrastruktūra“

LP

Magistraliniai keliai1
Krašto keliai
Kelių
infrastruktūra

Rajoniniai keliai
Viešieji keliai2
Vidaus keliai

Geležinkelių
infrastruktūra
Oro uosto
infrastruktūra

Viešoji geležinkelių infrastruktūra3 ir
stotys
Privažiuojamieji geležinkelio keliai
Oro uostų infrastruktūra
Valstybinės reikšmės vidaus vandenų
keliai

Vidaus vandenų
infrastruktūra

Vietinės reikšmės vidaus vandenų
keliai
Hidrotechnikos statiniai

Jūros transporto
infrastruktūra
1Kelias

Valstybinio jūrų uosto infrastruktūra4

– inžinerinis statinys, skirtas transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui. Kelio elementai yra šie: žemės sankasa, važiuojamoji dalis, kelkraščiai, skiriamoji juosta, kelio grioviai ir kitos vandens nuleidimo sistemos, sankryžos, autobusų
sustojimo aikštelės, poilsio aikštelės, pėsčiųjų ir dviračių takai, kelio statiniai, techninės eismo reguliavimo priemonės, želdiniai, esantys kelio juostoje, kelio oro sąlygų stebėjimo ir transporto eismo apskaitos, apšvietimo ir kiti įrenginiai su
šių elementų užimama žeme.
2Viešieji keliai – tai keliai, jungiantys rajoninius kelius, gyvenamąsias vietoves, sąvartynus, rekreacijos objektus, lankomus gamtos, kultūros paminklus, taip pat gatvės gyvenamosiose vietovėse, jungiamieji ir kiti keliai, nepriskirti valstybinės
reikšmės keliams
3Geležinkelių infrastruktūra – geležinkelio keliai, išskyrus geležinkelio kelius, esančius geležinkelių riedmenų techninės priežiūros atlikimo vietose (depuose, cechuose, dirbtuvėse), kiti statiniai, geležinkelių infrastruktūros objektų užimama
žemė, įranga ir įrenginiai, būtini geležinkelių transporto eismui organizuoti ir valdyti bei geležinkelių transporto eismo saugai užtikrinti
4Uosto infrastruktūra – hidrotechninių ir inžinerinių įrenginių ir statinių, navigacinių įrenginių, taip pat kelių bei privažiuojamųjų geležinkelio kelių kompleksas
*Privatūs valdytojai suvokiami kaip valdytojai, priklausantys privatiems asmenims, įskaitant ir bendroves, kurių akcijos gali priklausyti valstybei
** Lietuvos Respublikos kelių įstatymas, prieiga per internetą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BF41D2C35D24/asr
Geležinkelių transporto kodeksas, prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.232217/asr
VĮ Lietuvos oro uostų įstatai, prieiga per internetą: https://www.ltou.lt/uploads/documents/files/apie-oro-uostus/administracine-informacija/istatai/istatai.pdf
Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas, prieiga per internetą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DEBA0718FB0F/asr
Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymas, prieiga per internetą: https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D66F6A760DE7/asr
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Oro, vidaus vandenų bei jūrų transporto infrastruktūra valdoma atskirų subjektų pagal kiekvieną17
transporto rūšį, tačiau automobilių kelių transporto bei vidaus vandenų kelių infrastruktūros
vystymo ir priežiūros atsakomybė priklauso keliems skirtingiems subjektams
Vietos lygmuo

Valstybės lygmuo

Savivaldybės1: administruoja, valdo, prižiūri ir
plėtoja vietinės reikšmės kelius ir gatves, vykdo
keleivių vežimą vietiniais maršrutais

Automobilių transporto infrastruktūra

LAKD2: administruoja, valdo, prižiūri ir plėtoja
valstybinės reikšmės kelius ir susijusią
infrastruktūrą, finansuoja vietinės reikšmės
kelių priežiūrą ir plėtrą

Geležinkelių transporto infrastruktūra

AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“3:
administruoja,
valdo,
prižiūri,
plėtoja
geležinkelių infrastruktūrą

Oro transporto infrastruktūra

VĮ „Lietuvos oro uostai“4: administruoja, valdo,
prižiūri, plėtoja oro infrastruktūrą, koordinuoja
oro uostų veiklą

Vidaus vandenų transporto infrastruktūra

VĮ „Vidaus vandens kelių direkcija“5: valdo,
tvarko, prižiūri ir eksploatuoja valstybinės
reikšmės vidaus vandenų kelius ir jiems
priklausančius įrenginius

Jūrų transporto infrastruktūra

VĮ „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
direkcija“6: prižiūri ir aptarnauja vidaus
vandenų infrastruktūrą

Savivaldybės5: valdo, tvarko, prižiūri ir
eksploatuoja vidaus vandenų kelius ir jiems
priklausančius įrenginius

Vietos savivaldos įstatymas, prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.5884/asr
Lietuvos Respublikos kelių įstatymas, prieiga per internetą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BF41D2C35D24/asr
3 Geležinkelių transporto kodeksas, prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.232217/asr
4 VĮ Lietuvos oro uostų įstatai, prieiga per internetą: https://www.ltou.lt/uploads/documents/files/apie-oro-uostus/administracine-informacija/istatai/istatai.pdf
5 Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas, prieiga per internetą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DEBA0718FB0F/asr
6 Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymas, prieiga per internetą: https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D66F6A760DE7/asr

1
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Siekiant bent iš dalies išspręsti esamas transporto sektoriaus infrastruktūros valdymo
problemas, siūlomi keturi galimi infrastruktūros valdymo modeliai
Siekiant išspręsti identifikuotas infrastruktūros valdymo problemas siūlomi 4 infrastruktūros valdymo modeliai:

I. Viena infrastruktūros
valdymo įmonė

Trumpas aprašymas: visų rūšių transporto infrastruktūrą valdo vienas valdytojas, o visa
infrastruktūra priklauso valstybei. Atskirų transporto rūšių infrastruktūrą valdo vienos įmonės
padaliniai / departamentai.
Sprendžiamos problemos: išsprendžiamos valdymo išsskaidymo, finansavimo trūkumo, neintegralios
plėtros.

II. Skirtingų transporto rūšių
infrastruktūra valdomos
atskirų įmonių, išlaikant
savivaldybių atsakomybes

Trumpas aprašymas: transporto infrastruktūra valdoma atskirų įmonių, pagal transporto rūšis,
transporto infrastruktūra priklauso valstybei, tačiau dalis kelių infrastruktūros, esančios gyvenvietėse,
priklauso savivaldybėms (savivaldybės valdo savo gyvenviečių kelių infrastruktūrą).
Sprendžiamos problemos: išsprendžiamos valdymo išsskaidymo, kelių infrastruktūros valdymo
dubliavimasis tarp savivaldybių administracijų ir LAKD.

III. Bendra sausumos
transporto įmonė išlaikant
savivaldybių atsakomybes

Trumpas aprašymas: sausumos transporto (kelių ir geležinkelių) infrastruktūra valdoma vienos
transporto infrastruktūros įmonės, tačiau dalis kelių infrastruktūros, esančios gyvenvietėje, priklauso
savivaldybėms (savivaldybės valdo savo gyvenviečių kelių infrastruktūrą).
Sprendžiamos problemos: išsprendžiamos finansavimo trūkumo, neintegralios plėtros, kelių
infrastruktūros valdymo dubliavimasis tarp savivaldybių administracijų ir LAKD.

IV. Viena infrastruktūros
valdymo įmonė išlaikant
savivaldybių atsakomybes

Trumpas aprašymas: visų rūšių transporto infrastruktūrą valdo vienas valdytojas, o kelių
infrastruktūra priklauso valstybei ir savivaldybėms (savivaldybės valdo savo gyvenviečių kelių
infrastruktūrą).
Sprendžiamos problemos: išsprendžiamos valdymo išsskaidymo, finansavimo trūkumo, neintegralios
plėtros, kelių infrastruktūros valdymo dubliavimasis tarp savivaldybių administracijų ir LAKD.

Infrastruktūros valdymo gairės bus rengiamos kiekvienam iš siūlomų valdymo modelių

18
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I. Viena infrastruktūros valdymo įmonė

19
Pokytis įdiegus modelį

Esama situacija
Savivaldybės
Administruoja, valdo, prižiūri ir plėtoja vietinės
reikšmės kelius ir gatves
LAKD

VĮ „LTOU“
Administruoja, valdo, prižiūri, plėtoja
oro infrastruktūrą
VĮ „KVJUD“

Administruoja, valdo, prižiūri ir plėtoja
valstybinės reikšmės kelius ir susijusią
infrastruktūrą, finansuoja vietinės reikšmės
kelių priežiūrą ir plėtrą

Administruoja, valdo, prižiūri, plėtoja
jūrų transporto infrastruktūrą

AB „LTG Infra“

VĮ „VVKD“

Administruoja,
valdo,
prižiūri,
geležinkelių infrastruktūrą

plėtoja

•
•
•
•
•

Administruoja, valdo, prižiūri ir plėtoja kelių,
geležinkelių, oro, jūrų ir vidaus vandenų
transporto infrastruktūrą.

Administruoja, valdo, prižiūri, plėtoja
vidaus vandens kelių infrastruktūrą

Trūkumai

Privalumai
•

Viena infrastruktūros įmonė

Išsprendžiami LAKD ir savivaldybių atsakomybių dubliavimosi dėl
kelių infrastruktūros problema;
Integraliai plėtojama visų transporto rūšių infrastruktūra;
Sutaupomos lėšos, skiriamos kelių atskirų įmonių ir įstaigų
išlaikymui (administracinės sąnaudos);
Geresnės galimybės į įmonę pritraukti aukštos kvalifikacijos
specialistus;
Galimybė efektyviau valdyti ir skirstyti finansus;
Visa infrastruktūra priklauso valstybei, todėl yra prižiūrima ir
plėtojama tolygiai;

•
•
•

Sudėtingi teisiniai procesai dėl perduodamo savivaldybių turto ir
atsakomybių (kelių ir vidaus vandenų transportas);
Būtinas daugelio teisės aktų, reglamentuojančių infrastruktūros
valdymą, keitimas;
Didesnė infrastruktūros plėtros ir priežiūros politizacija;
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II. Skirtingos transporto rūšys valdomos atskirų įmonių, o kelių infrastruktūra – LAKD ir
savivaldybių
Esama situacija

Pokytis įdiegus modelį

Savivaldybės
Administruoja, valdo, prižiūri ir plėtoja vietinės
reikšmės kelius ir gatves

VĮ „LTOU“
Administruoja, valdo, prižiūri, plėtoja
oro infrastruktūrą

LAKD

VĮ „KVJUD“

Administruoja, valdo, prižiūri ir plėtoja
valstybinės reikšmės kelius ir susijusią
infrastruktūrą, finansuoja vietinės reikšmės
kelių priežiūrą ir plėtrą

Administruoja, valdo, prižiūri, plėtoja
jūrų transporto infrastruktūrą

plėtoja

•
•
•

AB „KVJUD“
AB „VVKD“

Administruoja, valdo, prižiūri, plėtoja
vidaus vandens kelių infrastruktūrą

Išsprendžiami LAKD ir savivaldybių atsakomybių išskaidymai dėl
kelių infrastruktūros plėtros ir priežiūros;
Modelio įgyvendinimas nėra kardinalus, todėl nėra poreikio keisti
didelės dalies teisinių dokumentų;
Kaupiamos specifinės, sritinės kompetencijos;
Išlaikomas modelis, kai kiekvienos transporto rūšies
infrastruktūros priežiūra yra skirtingose institucijos – galimas
platesnis įvairių infrastruktūros apmokestinimo modelių
taikymas.

Savivaldybės
Kelių infrastruktūros savininkės teritorijos
gyvenvietėse, užtikrina kelių plėtrą, priežiūrą

Trūkumai

Privalumai
•

AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“
AB „LTOU“

VĮ „VVKD“

AB „LTG Infra“
Administruoja,
valdo,
prižiūri,
geležinkelių infrastruktūrą

AB „LAKD“

•
•
•

Reikalingi teisės aktų pakeitimai;
Sudėtingi teisiniai procesai dėl perduodamo valstybės turto ir
atsakomybių (kelių transportas).
Mažas skirtingų infrastruktūros valdytojų integralumas.

20
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III. Bendra sausumos transporto įmonė išlaikant savivaldybių atsakomybes
Pokytis įdiegus modelį

Esama situacija

Sausumos transporto įmonė
• Administruoja, valdo, prižiūri ir plėtoja kelių ir
geležinkelių infrastruktūrą
• Gauna finansavimą iš valstybės (surenkami
infrastruktūros naudojimo, automobilių taršos ir kt.
mokesčiai) ir finansuoja kelių ir geležinkelių plėtrą

Savivaldybės

VĮ „LTOU“

Administruoja, valdo, prižiūri ir plėtoja vietinės
reikšmės kelius ir gatves

Administruoja, valdo, prižiūri, plėtoja
oro infrastruktūrą

LAKD

VĮ „KVJUD“

Administruoja, valdo, prižiūri ir plėtoja
valstybinės reikšmės kelius ir susijusią
infrastruktūrą, finansuoja vietinės reikšmės
kelių priežiūrą ir plėtrą

Administruoja, valdo, prižiūri, plėtoja
jūrų transporto infrastruktūrą

AB „LTG Infra“

VĮ „VVKD“

VĮ „VVKD“

Administruoja, valdo, prižiūri, plėtoja
vidaus vandens kelių infrastruktūrą

VĮ „KVJUD“

Administruoja,
valdo,
prižiūri,
geležinkelių infrastruktūrą

plėtoja

Privalumai

•
•
•
•
•

Vartotojams pagal lokaciją pasiūlomas efektyviausias keliavimo
būdas;
Kompleksinis planavimas, integruoti sausumos transporto
sprendimai;
Sumažinama konkurencija tarp skirtingų transporto rūšių
infrastruktūros valdytojų;
Mažesni organizaciniai ir administracinės sąnaudos;
Šiuo metu sėkmingai veikiantis pavyzdys – Lietuvos oro uostų
įmonė, administruojanti visus Lietuvos oro uostus

Savivaldybės
Administruoja, valdo, prižiūri ir plėtoja vietinės reikšmės
kelius ir gatves ir vietinės reikšmės vidaus vandenų
kelius, vykdo keleivių vežimą vietiniais maršrutais

VĮ „LTOU“
Trūkumai

•
•
•
•

Sudėtingi teisiniai procesai dėl perduodamo savivaldybių turto ir
atsakomybių (kelių transportas);
Regionuose neplėtojamos įvairios transporto galimybės, apsiribojama
viena, ekonomiškai efektyviausia, o tai gali padidinti socialinę pažeidžiamų
grupių atskirtį;
Neišsprendžiamas LAKD ir savivaldybių atsakomybių dubliavimasis kelių
transporto infrastruktūros valdyme;
Būtinas teisės aktų, reglamentuojančių sausumos transporto infrastruktūros
valdymą, keitimas.

21
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IV. Viena infrastruktūros valdymo įmonė išlaikant savivaldybių atsakomybes
Esama situacija
Savivaldybės
Administruoja, valdo, prižiūri ir plėtoja vietinės
reikšmės kelius ir gatves
LAKD

Pokytis įdiegus modelį

VĮ „LTOU“
Administruoja, valdo, prižiūri, plėtoja
oro infrastruktūrą
VĮ „KVJUD“

Viena infrastruktūros įmonė
Administruoja, valdo, prižiūri ir plėtoja kelių,
geležinkelių, oro, jūrų ir vidaus vandenų
transporto infrastruktūrą

Administruoja, valdo, prižiūri ir plėtoja
valstybinės reikšmės kelius ir susijusią
infrastruktūrą, finansuoja vietinės reikšmės
kelių priežiūrą ir plėtrą

Administruoja, valdo, prižiūri, plėtoja
jūrų transporto infrastruktūrą

Savivaldybės

AB „LTG Infra“

VĮ „VVKD“

Administruoja, valdo, prižiūri ir plėtoja vietinės
reikšmės kelius ir gatves

Administruoja,
valdo,
prižiūri,
geležinkelių infrastruktūrą

plėtoja

Administruoja, valdo, prižiūri, plėtoja
vidaus vandens kelių infrastruktūrą

Trūkumai

Privalumai
•
•
•
•
•

Integraliai plėtojama visų transporto rūšių infrastruktūra;
Mažesni organizaciniai ir administracinės sąnaudos;
Sukaupiama didesnė ekspertinė kompetencija, į bendrą įmonę
pritraukiami aukštos kvalifikacijos specialistai;
Galimybė efektyviau valdyti ir skirstyti finansus;
Išsprendžiami LAKD ir savivaldybių atsakomybių dubliavimosi dėl
kelių infrastruktūros problema.

•
•

Būtinas daugelio teisės aktų, reglamentuojančių infrastruktūros
valdymą, keitimas ir naujų aktų priėmimas;
Didesnė valstybinės infrastruktūros plėtros ir priežiūros politizacija;

22
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Alternatyvos skiriasi savo sudėtingumo ir transporto infrastruktūros integruotumo į vieną
sistemą lygiais, sukuriamos sąlygos nuo vienos alternatyvos pereiti į kitą
I.

MODELIS:
Viena įmonė

II. MODELIS:
Atskiros įmonės +
savivaldybės

Viešoji kelių transporto
infrastruktūra

Valdo
LAKD
ir
savivaldybės, nuosavybė
valstybės ir savivaldybių

Geležinkelių transporto
infrastruktūra

Valdo AB „LTG Infra“,
nuosavybė valstybės

Oro transporto
infrastruktūra

Valdo
viena
įmonė,
nuosavybė - valstybės

III.MODELIS:
Sausumos transporto
įmonė + savivaldybės

Valdo bendra sausumos
transporto įmonė
ir
savivaldybės, nuosavybė
valstybės ir savivaldybių

Valdo LTOU nuosavybė
valstybės

Valdo LTOU, nuosavybė
valstybės

Jūrų uosto infrastruktūra

Valdo KVJUD nuosavybė
valstybės

Valdo KVJUD, nuosavybė
valstybės

Vidaus vandenų
infrastruktūra

Valdo VVKD nuosavybė
valstybės

Valdo
VVKD
ir
savivaldybės, nuosavybė
valstybės ir savivaldybių

IV.MODELIS:
Viena įmonė +
savivaldybės

Valdo
viena
įmonė.
Nuosavybė – Valstybės*
*Kelių
infrastruktūros
nuosavybė – valstybės ir
savivaldybių

• Norint transporto infrastruktūros valdyseną pakeisti palaipsniui, galima palaipsniui įgyvendinti visas alternatyvas etapais, (II. atskiros įmonės
+ savivaldybės ð III. sausumos transporto įmonė + savivaldybės ð IV. viena įmonė + savivaldybės ð I. viena įmonė);
• Palaipsniui pereinant prie vienos įmonės modelio būtų galima geriau pasiruošti (procesiškai, teisiškai, kompetencijų atžvilgiu), o pokyčiai
nebūtų drastiški;
• Nesirenkant palaipsnio valdytojų transformavimo į vieną įmonę, būtina įvertinti turimus pajėgumus įgyvendinti kiekvieną alternatyvą.
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Visi siūlomi infrastruktūros valdymo modeliai išsprendžia bent dalį identifikuotų transporto
sektoriaus infrastruktūros valdymo problemų
Identifikuotos problemos/
Modeliai

I. Viena įmonė

II. Atskiros įmonės +
savivaldybės

III. Sausumos transporto
įmonė + savivaldybės

IV. Viena įmonė +
savivaldybės

Dubliavimas tarp LAKD ir
savivaldybių

Išsprendžiama

Išsprendžiama

Išsprendžiama

Neišsprendžiama

Išsprendžiama iš dalies*

Išsprendžiama iš dalies*

Išsprendžiama iš dalies*

Išsprendžiama iš dalies*

Neintegrali infrastruktūros
plėtra

Išsprendžiama

Neišsprendžiama

Išsprendžiama iš dalies

Išsprendžiama iš dalies

Skirtingi
reikalavimai
infrastruktūrai
(kelių
infrastruktūros atveju**)

Išsprendžiama

Neišsprendžiama

Išsprendžiama

Neišsprendžiama

Sumažinamos

Sumažinamos iš dalies

Sumažinamos dalies

Sumažinamos

Išsprendžiama

Išsprendžiama

Neišsprendžiama

Išsprendžiama

Nepakankamas
finansavimas plėtrai
priežiūrai

ir

Administracinės sąnaudos
Prieštaravimai tarp VVKD ir
savivaldybių

• Siekiant išspręsti esamas infrastruktūros valdymo problemas efektyviausia būtų rinktis (pagal sprendžiamų problemų mąstą) vienos bendros
įmonės modelį. Tačiau pastarojo įgyvendinimas yra sudėtingas tiek politiškai, tiek teisiškai;
• Remiantis tuo, jog daugelyje analizuotų užsienio valstybių kelių infrastruktūra valdoma kartu centrinės ir vietinės valdžios, patraukliausia
alternatyva būtų pasirinkti bendrą įmonę išlaikant savivaldybių atsakomybes;
• Įsteigus vieną sausumos transporto įmonę bei paliekant savivaldybių atsakomybes, iš dalies išsispręstų nepakankamo finansavimo, tačiau
išsisprendžia dubliavimosi tarp LAKD ir savivaldybių problema.

*Infrastruktūros valdymo modelis neišsprendžia finansavimo problemų, jų sprendimą gali užtikrinti efektyvus infrastruktūros apmokestinimas, kuris gali būti taikomas įgyvendinant kiekvieną iš
siūlomų modelių.
** Dėl kelių kategorijų priskyrimo pagal valdytoją.
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25

Norint sėkmingai valdyti transporto infrastruktūrą, valdančiosioms institucijoms reikėtų siekti
ilgalaikių tikslų, prioritezuoti veiklas ir pasirinkti inovatyvius finansavimo modelius
Pagrindiniai infrastruktūros valdysenos principai:
„Pirmiausia pataisyk“ – išnaudoti visą esamą infrastruktūros pajėgumą proaktyviai užtikrinant jos savalaikį remontą ir
atnaujinimą.
Tinkami transporto sprendimai – tvariai prižiūrėti turimą turtą (infrastruktūrą) ir apibrėžti tinkamus, įperkamus paslaugų
įkainius (efektyvus finansavimo modelis), kurie subalansuotų veiklą, sąnaudas ir riziką per visą turto (infrastruktūros)
gyvavimo laiką.
Ilgalaikės investicijos į infrastruktūrą – investuojant į naują infrastruktūrą siekti ilgalaikės naudos ir tikslų

Infrastruktūros valdymo etapai:
Prioritetų nusistatymas
Inventorizacija ir turto įvertinimas
Atsakingo asmens / skyriaus / departamento nustatymas
Finansavimo būdai (tvaraus finansavimo modelio parinkimas)
Veiklos koordinavimas su kitomis institucijomis

Infrastruktūros valdymas turėtų būti
vykdomas etapų pateikta eiliškumo tvarka,
pradedant nuo prioritetų nusistatymo
institucijoje ir baigiant numatytos veiklos
koordinavimu su kitomis institucijomis
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Infrastruktūros valdymas turėtų prasidėti nuo prioritetų nustatymo, o paskutinis valdymo
žingsnis turėtų būti bendradarbiavimas su kitomis institucijomis

Prioritetų nusistatymas

• Numatykite organizacijos viziją, prioritetus, tikslus ir uždavinius
• Nustatykite objektus, kurių priežiūra ar plėtra yra svarbiausi jūsų organizacijai
bei projektus, kurių priežiūra ir plėtra duoda didžiausią naudą visuomenei
• Prioretizuokite šiuos projektus nustatant reikiamą priežiūros ir plėtros biudžetą,
finansavimo šaltinius bei atsakingus asmenis / skyrius / departamentus
• Esant poreikiui, prioritetinių projektų valdymui paskirkite atskirus asmenis /
skyrius / departamentus

Inventorizacija ir turto
įvertinimas

• Įvertinkite, kiek jūsų organizacijos žinioje (ar nuosavybėje) yra infrastruktūros
objektų, įvykdykite objektų auditą / surašymą
• Nustatykite likutinę šių objektų vertę, atliekant turto vertinimą

Atsakingo asmens / skyriaus /
departamento nustatymas

• Paskirkite konkretų asmenį / skyrių / departamentą, kuris bus atsakingas už šios
infrastruktūros administravimą, valdymą, remontą ir plėtrą
• Numatykite konkrečius objektus, už kuriuos bus atsakingas asmuo / skyrius /
departamentas

Finansavimo būdai

• Nustatykite, kokie finansavimo šaltiniai yra galimi infrastruktūros priežiūrai ir
plėtrai, numatykite būsimą finansavimo poreikį kiekvienam objektui
• Numatykite, kaip finansavimas bus panaudojamas. Pirmiausia finansavimą
skirkite prioritetiniams projektams
• Apsvarstykite galimybę finansavimui pasitelkti VPSP

Veiklos koordinavimas su
kitomis institucijomis

• Numačius finansavimo poreikį infrastruktūrai koordinuokite veiklą su kitomis
institucijomis, susijusiomis su plėtra aplink numatytą objektą (pvz. kelių ir ryšių
infrastruktūros plėtra, geležinkelių ir kelių infrastruktūros plėtra ir kt.)
• Numatykite galimybę finansuoti infrastruktūros plėtrą kartu su kita institucija
(pvz. plėtojant valstybinės reikšmės kelią per miestą ir sutvarkant aplinką aplink
kelią, finansuoti pėsčiųjų, dviračių takus, poilsio zonas ir suoliukus galėtų
savivaldybė)

26
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Priklausomai nuo pasirenkamo infrastruktūros valdymo modelio, valdymo gairės turėtų būti
taikomos atsižvelgiant į esminius valdymo pokyčius
Viena įmonė

Esminiai pokyčiai visų transporto rūšių infrastruktūros valdyme – visa infrastruktūra
perduodama valstybei, valdoma vienos valstybinės įmonės.

Atskiros įmonės +
savivaldybės

Esminiai pokyčiai vidaus vandens kelių infrastruktūros valdyme, visa transporto
infrastruktūra, išskyrus gyvenviečių kelius, perduodama valstybei, valdoma atskirų įmonių
pagal transporto rūšis. Gyvenviečių keliai valdomi savivaldybių.

Sausumos transporto
įmonė + savivaldybės

Esminiai pokyčiai automobilių ir geležinkelių infrastruktūros valdyme, valstybinės reikšmės
kelių ir viešoji geležinkelių infrastruktūra valdoma naujai įkuriamos sausumos transporto
įmonės, vietinės reikšmės kelių infrastruktūra valdoma savivaldybių. LAKD ir AB „Lietuvos
geležinkelių infrastruktūra“ panaikinami kaip juridiniai dariniai.

Viena įmonė +
savivaldybės

Esminiai pokyčiai visų transporto rūšių infrastruktūros valdyme. Savivaldybėms priklausanti
vietinės reikšmės automobilių ir vidaus vandenų kelių infrastruktūra valdoma savivaldybių, o
valstybinės reikšmės ir viešoji infrastruktūra valdoma naujai įkuriamos vienos valstybinės
įmonės.

Pasirinkus bet kurį infrastruktūros valdymo modelį, taikomos bendros infrastruktūros valdymo gairės,
numatančios, jog pirmiausia reikia nusimatyti valdančiosios organizacijos prioritetus, tuomet inventorizuoti
organizacijai priklausantį ar patikėtą turtą (objektus), numatyti atsakingus asmenis ar skyrius, kurie bus
atsakingi už inventorizuotus objektus, nustatyti galimus finansavimo šaltinius šių objektų priežiūrai ir plėtrai
ir galiausiai šią plėtrą ir priežiūrą suderinti su kitomis, plėtrą vykdančiomis institucijomis.

