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ĮVADAS

Šioje knygoje pateikiama Vilniaus Gedimino Technikos Universiteto 
(VGTU) raida: trumpa VGTU istorijos apžvalga, dabartis, struktūra, 
valdymas, Lietuvos susisiekimo istorija. Išskirta pagrindinių transporto 
rūšių raida įvairiais laikotarpiais. Mokomojoje knygoje dėmesys skirtas 
transporto svarbos nagrinėjimui, pateikiant konkretų transporto apibū-
dinimą, jo efektyvumą, išskiriant pagrindinius transporto komponentus, 
transporto rūšių pranašumus ir trūkumus.

Svarbiausios transportavimo savybės, turinčios įtakos aptarnavimo 
lygiui, yra patikimumas, pristatymo trukmė, aptarnavimo zona, gaminių 
pristatymo lankstumas, nuostoliai ir padaryta žala kroviniams, transpor-
to bendrovės gebėjimas teikti ne tik transportavimo, bet ir kitas aptar-
navimo paslaugas.

Kiekviena transporto rūšis  – kelių, geležinkelių, oro, vandens ar 
vamzdynų – yra susijusi su klientų aptarnavimu. Pasirinkimo įvairovė 
yra prieinama visiems asmenims ir bendrovėms, kurios nori vežti savo 
gaminius iš vienos vietos į kitą.

Europos Sąjungos tvaraus transporto politikos tikslas – sukurti eko-
nominius, socialinius, aplinkosaugos poreikius atitinkančias transpor-
to sistemas. Veiksmingos transporto sistemos Europai būtinos siekiant 
užtikrinti jos gerovę, nes tokios sistemos daro poveikį ekonomikos au-
gimui, socialinei ir aplinkos raidai. Transporto sektorius sukuria apie 
7 proc. Europos BVP ir jame dirba apie 5 proc. visų Europos Sąjungos 
darbuotojų.

Viena svarbiausių naujų Europos Sąjungos ir Lietuvos transporto 
politikos krypčių – stiprinti skirtingų transporto rūšių sąveiką. Keleivių 
vežimo srityje – „vieno bilieto“ koncepcijos diegimas. Krovinių vežimo 
srityje daug dėmesio skiriama intermodaliniams transportavimo pro-
cesams ir technologijoms. Be bendrų transporto politikos priemonių, 
Ilgalaikėje (iki 2025 m.) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijoje 
pateiktos atskirų transporto rūšių plėtros priemonės, numatytos atski-
riems laikotarpiams.
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Transporto įmonės vienos pirmųjų naujosios ekonomikos sąlygomis 
pajuto poreikį naudotis pažangiomis technologijomis. Konkurencija 
transporto paslaugų rinkoje, susijusi su daug mažų privačių įmonių at-
siradimu ir aktyvia vežimo užsienio šalyse plėtra, verčia transporto įmo-
nes mobilizuoti vidaus išteklius. Todėl neįmanoma efektyvi transporto 
įmonės veikla be plačiai naudojamų informacinių technologijų.

Veiksmingas klausimų sprendimas transporto įmonėje lemia trans-
portavimo paslaugas teikiančių vežėjų ir krovinio siuntėjų, kurie naudo-
jasi jų paslaugomis, sėkmę. Vežėjai turi gerai orientuotis tokiose srityse, 
kaip vadyba, klientų verslas, kainos, derybų organizavimas, maršrutų 
ir tvarkaraščių sudarymas, tarnautojų santykių vertinimas, kad šios 
įmonės išsilaikytų. Norėdami pasiekti reikiamą efektyvumą, transpor-
to padaliniai ar vežėjai turi palaikyti ryšius su rinkodaros ir gamybos 
padaliniais bei kitomis veiklos sritimis. Vežėjai ir krovinių siuntėjai yra 
transportavimo proceso dalyviai, todėl kiekvienas iš jų privalo efektyviai 
atlikti operacijas, kad suteiktų klientams tinkamas paslaugas už mažiau-
sią kainą.
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1.  VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS 
UNIVERSITETO (VGTU) RAIDA

1.1.  Trumpa VGTU istorijos apžvalga

Aukštosios technikos mokyklos Vilniuje įkūrimo data laikytina 1956 m. 
rugsėjo 1 d., kai buvo įsteigtas Kauno politechnikos instituto (KPI) va-
karinio fakulteto Vilniaus vakarinis skyrius. 1961  m. liepos 6  d. KPI 
Vilniaus vakarinis fakultetas buvo perorganizuotas į KPI Vilniaus filialą 
su dviem skyriais: dieniniu ir vakariniu (1pav.). Aleksandras Čyras tapo 
KPI Vilniaus filialo prorektoriumi. Studentų skaičius nuolat didėjo, at-
sirado vis daugiau specialybių. Filiale buvo įsteigti 2 fakultetai: Prietai-
sų gamybos ir Mechaninės technologijos. 1964 m. rugsėjo 1 d. pradėjo 
veikti KPI Vilniaus filialo Statybos ekonomikos fakultetas. 1968 m. rug-
sėjo 1 d. įsteigtas KPI Vilniaus filialo Miestų statybos fakultetas. 

1 pav. KPI Vilniaus filialas

1969 m. rugpjūčio 1 d. KPI Vilniaus filialas buvo pertvarkytas į Vil-
niaus inžinerinį statybos institutą (VISI). Taip Vilniuje atsirado sava-
rankiška aukštoji technikos mokykla. Jos pirmuoju rektoriumi buvo 
paskirtas prof. A. Čyras. Tuo metu veikė 26 katedros, o jose dirbo 290 
dėstytojų. Studijavo 3 451 studentas. 1970 m. VISI Statybos ekonomikos 
fakulteto pavadinimas pakeistas į Statybos fakultetą. 1971  m. rugsėjo 
1 d. pradėjo veiklą VISI Architektūros fakultetas. 1975 m. rugsėjo 1 d. 
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pradėjo veiklą Statybos ekonomikos fakultetas. 1987 m. įsteigtas Komu-
nalinio ūkio fakultetas. 

1990 m. vasario 7 d. įvyko VISI rektoriaus rinkimai. Juo išrinktas 
prof. habil. dr. Edmundas Kazimieras Zavadskas. 1990 m. spalio 31 d. 
Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos Prezidiumo nutarimu Vil-
niaus inžinerinis statybos institutas tapo Vilniaus technikos universitetu 
(VTU). 1991 m. kovo 20 d. buvo priimtas VTU statutas. 1992 m. liepos 
2 d. VTU statutą patvirtino Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba. 
Pertvarkius VISI į Technikos universitetą, buvo pertvarkomi mokymo 
planai ir programos, kuriamos naujos specialybės ir specializacijos pagal 
vakarietišką studijų modelį. Veikė Architektūros, Statybos, Inžinerinių 
komunikacijų, Mechanikos ir Elektronikos fakultetai. 

1993 m. įkurtas Aviacijos institutas ir pradėti rengti aviacijos inži-
nieriai, lakūnai, skrydžių valdymo specialistai. Įkurti du nauji fakultetai: 
Verslo vadybos ir Fundamentinių mokslų. 

1996  m. rugpjūčio 22  d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarė 
suteikti Vilniaus technikos universitetui Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Gedimino vardą ir toliau vadinti Vilniaus Gedimino technikos univer-
sitetu. Rugsėjo 3 d. Nacionalinėje filharmonijoje iškilmingai paminėtas 
VGTU 40-čio jubiliejus. 

2 pav. VGTU centrinių rūmų kompleksas
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2011  m. VGTU taryba universiteto naujuoju rektoriumi išrinko 
doc. dr. Alfonsą Daniūną (3 pav.). 

3 pav. VGTU rektorius doc. dr. Alfonsas Daniūnas

Vilniaus Gedimino technikos universitete yra organizuojamos trijų 
pakopų studijos:

pirmoji – bakalauro;
antroji – magistrantūros;
trečioji – doktorantūros.
Vilniaus Gedimino technikos universitetas rengia bakalaurus, magis-

trus ir mokslų daktarus (4 pav.).
Pirmosios pakopos universitetinės (bakalauro) studijos – tai studijos, 

kurių studijų programos orientuotos į universalųjį bendrąjį išsilavinimą, 
teorinį pasirengimą ir aukščiausio lygio profesinius gebėjimus. Baigus šias 
studijas įgyjamas aukštasis išsilavinimas ir suteikiamas bakalauro laipsnis.

Pirmosios pakopos studijų programos skiriamos bendrai erudicijai 
ugdyti, teoriniams studijų krypties pagrindams perteikti ir profesiniams 
įgūdžiams, kurie būtini savarankiškam darbui, formuoti.

Pirmosios pakopos 160 kreditų apimties studijų programų trukmė – 
4 metai nuolatine studijų forma ir 5,5 metų ištęstine forma.

Į universiteto pirmosios pakopos studijas konkurso būdu priimami 
ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą turintys asmenys, atsižvelgiant į 
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mokymosi rezultatus, valstybinius egzaminus, stojamuosius egzaminus 
ir kitus universiteto nustatytus kriterijus. Priėmimo tvarką reglamentuo-
ja priėmimo į universitetą taisyklės.

   

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
praktinė veikla

praktinė veikla 

 

magistras 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Laipsnio 
nesuteikiančios 
studijos

Laipsnį suteikiančios 
studijosDoktorantūra

Mokslų daktaro laipsnis 
Iki 4 metų

praktinė veikla

praktinė veiklapraktinė veikla
bakalauras Vientisosios 

studijos 
Antrosios studijų 
pakopos magistro 

laipsnis 
200–220 kreditų
ECTS 300–330 

kreditų

I pakopos universitetinės 
(bakalauro) studijos 
Bakalauro laipsnis 

160 kreditų
ECTS 240 kreditų

Išlyginamosios 
studijos 

Bakalauro 
laipsnis 

60–100 kreditų
ECTS 90–150 

kreditų

Papildomos 
studijos 

20–80 kreditų
ECTS* 30–120 

kreditų

Vidurinis išsilavinimasAukštasis neuniversitetinis
Profesinis bakalauras

II pakopos (magistrantūros) studijos 
Magistro laipsnis 

60–80 kreditų
ECTS 90–120 kreditų

* ECTS – Europos kreditų įskaitymo sistema.

4 pav. Vilniaus Gedimino technikos universiteto studijų modelis

Priimtiems į pirmosios pakopos ištęstines dienines studijas studentams 
studijos organizuojamos pagal individualias studijų programas ir vykdo-
mos kartu su nuolatinių studijų studentais, sudarant individualią studijų 
programą. Individuali studijų programa sudaroma pasirenkant dalykų 
modulius iš nuolatinių studijų programos. Metinė individualios studijų 
programos apimtis per akademinius metus paprastai neturi viršyti 30 
kreditų. Individualios studijų programos sudaromos per pirmas dvi se-
mestro savaites. Jas tvirtina fakulteto dekanas. Fakulteto dekanas kartu 
su studijų programą kuruojančios katedros vedėju paskiria kiekvienam 
studentui, studijuojančiam pagal individualią studijų programą, indivi-
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dualių studijų programų sudarymo vadovą. Vadovas gali būti paskirtas 
keliems studentams.

Asmenims, baigusiems pirmosios pakopos studijas ir apgynusiems 
baigiamąjį darbą (bendra studijų apimtis – 160 kreditų (pagal ECTS – 
240 kreditų)), suteikiamas atitinkamos studijų krypties bakalauro laips-
nis. Studentui išduodamas suteiktą laipsnį liudijantis diplomas ir diplo-
mo priedėlis.

Diplomo priedėlis yra neatskiriama diplomo dalis, diplomą papildan-
tis dokumentas, pateikiantis informaciją apie įgyto aukštojo išsilavinimo 
turinį.

Įgijus bakalauro laipsnį galima toliau tęsti antrosios pakopos (magis-
trantūros) studijas arba užsiimti profesine veikla.

Antrosios pakopos (magistrantūros) studijos  – tai universitetinės 
studijos, skirtos studijuojančiojo asmens profesinei ir mokslinei kvali-
fikacijai kelti.

Magistrantūros studijos skiriamos pasirengti savarankiškam mokslo 
(meno) darbui arba kitam darbui, kuriam atlikti reikia mokslo žinių ir 
analitinių gebėjimų. Magistrantūros studijų apimtis – 60–80 kreditų (pa-
gal ECTS 90–120 kreditų). Antrosios pakopos studijų programų apimtis 
gali būti 60, 75 arba 80 kreditų. Antrosios pakopos 60 kreditų apimties 
studijų programų trukmė – 1,5 metų nuolatine studijų forma ir 2 metai 
ištęstine forma; 75 kreditų apimties studijų programų trukmė – 2 metai 
nuolatine studijų forma ir 2,5 metų ištęstine forma; 80 kreditų apimties 
studijų programų trukmė – 2 metai nuolatine studijų forma.

Priimtiems į antrosios pakopos ištęstines dienines studijas studen-
tams studijos organizuojamos pagal individualias studijų programas 
ir studijos vykdomos kartu su nuolatinių studijų studentais, sudarant 
individualią studijų programą. Individuali studijų programa sudaroma 
pasirenkant dalykų modulius iš nuolatinių studijų. Metinė individua-
lios studijų programos apimtis per akademinius metus neturi viršyti 30 
kreditų. Individualios studijų programos sudaromos per pirmas dvi se-
mestro savaites. Jas tvirtina fakulteto dekanas. Fakulteto dekanas kartu 
su studijų programą kuruojančios katedros vedėju paskiria kiekvienam 
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studentui, studijuojančiam pagal individualią studijų programą, indivi-
dualių studijų programų sudarymo vadovą. Vadovas gali būti paskirtas 
keliems studentams.

Į antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programas bendrąja 
tvarka priimami asmenys:

− baigę pirmosios pakopos universitetines (bakalauro) studijas ir įgi-
ję bakalauro laipsnį,

− baigę išlyginamąsias studijas ir įgiję bakalauro laipsnį,
− įgiję kitos studijų krypties bakalauro laipsnį arba profesinio ba-

kalauro laipsnį ir baigę papildomas studijas bei gavę pažymėjimą, 
leidžiantį dalyvauti konkurse į atitinkamą magistrantūros studijų 
programą.

Asmenims, baigusiems magistrantūros studijas ir apgynusiems bai-
giamąjį magistro darbą (bendra pagrindinių ir magistrantūros studijų 
apimtis – 220–240 kreditų (pagal ECTS 330–360 kreditų)), suteikiamas 
atitinkamos studijų krypties magistro laipsnis. Turint šį laipsnį galima 
toliau tęsti studijas doktorantūroje arba užsiimti profesine veikla.

Vientisosios studijos – antrosios studijų pakopos magistro laipsniui 
įgyti skirtos studijos, kai tęstinumu susiejamos pirmosios ir antrosios 
pakopų universitetinės studijos.

Vientisųjų studijų apimtis – 200–220 kreditų (pagal ECTS 300–330 
kreditų). Studijų trukmė 5 metai.

Į vientisąsias studijas konkurso būdu priimami ne žemesnį kaip vidu-
rinį išsilavinimą turintys asmenys, atsižvelgiant į mokymosi rezultatus, 
valstybinius egzaminus, stojamuosius egzaminus ir kitus universiteto 
nustatytus kriterijus. Priėmimo tvarka reglamentuojama priėmimo į 
universitetą taisyklėmis.

Baigusiems vientisąsias studijas suteikiamas antrosios studijų pako-
pos magistro laipsnis.

Doktorantūra – tai trečiosios pakopos universitetinės studijos, skir-
tos mokslininkams rengti.

Asmenims, baigusiems doktorantūros studijas, parengusiems ir ap-
gynusiems daktaro disertaciją, suteikiamas mokslų daktaro laipsnis. 
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Daktaro laipsnis žymi asmens pasirengimą savarankiškai atlikti moks-
linių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus 
ir spręsti mokslo problemas. Daktaro laipsnis suteikiamas asmenims, 
baigusiems pirmosios, antrosios ir trečiosios pakopų studijas bei pa-
rengusiems ir apgynusiems daktaro disertaciją. Pirmieji doktorantūros 
metai skirti egzaminams išlaikyti. Vėliau rengiama ir ginama daktaro 
disertacija. Bendra doktorantūros trukmė – ne daugiau kaip 4 metai.

Į doktorantūros studijas priimami asmenys, turintys magistro kvali-
fikacinį laipsnį arba vienpakopės studijų sistemos aukštojo mokslo di-
plomą.

Išlyginamosios studijos  – tai pirmosios pakopos studijos, skirtos 
kolegijų absolventams, baigusiems to profilio studijų programas, turin-
tiems aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą, įgijusiems profesinę kvalifi-
kaciją arba profesinio bakalauro laipsnį ir norintiems įgyti universitetinį 
išsilavinimą.

Išlyginamųjų studijų apimtis – 60–100 kreditų (pagal ECTS 90–150 
kreditų). Studijų trukmė 2–2,5 metų. Asmenys, baigę išlyginamąsias 
studijas, bendrąja tvarka gali dalyvauti konkurse į atitinkamo profilio 
VGTU magistrantūrą.

Papildomos studijos – tai studijos, apimančios pirmosios pakopos 
studijų dalykus, kurių nėra studijavę pretendentai stoti į magistrantū-
rą. Šie dalykai yra būtini tam, kad studentas turėtų pakankamų žinių 
ir gebėjimų, reikalingų sėkmingoms atitinkamo profilio magistrantūros 
studijoms.

Papildomos studijos skirtos asmenims, baigusiems kitos krypties 
universitetines studijas ir turintiems bakalauro laipsnį arba baigusiems 
kolegijas ir įgijusiems profesinio bakalauro laipsnį.

Papildomų studijų apimtis – 20–80 kreditų (pagal ECTS 30–120 kre-
ditų). Šių studijų trukmė 1–2 metai. Baigus šias studijas, išduodamas 
baigtas studijas liudijantis pažymėjimas.

Studijų moduliai ir kreditai. Bazinis studijų planavimo vienetas yra 
studijų modulis, kurį sudaro savarankiškas studijų objektas. Studijų mo-
dulis gali apimti įvairias studijų formas: paskaitas, laboratorinius darbus, 
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pratybas, seminarus, studentų savarankišką darbą, mokslinį tiriamąjį 
darbą, projektavimo darbus, praktikas, kitokias studijų formas ir visų 
šių studijų formų derinius. Studijų modulis dėstomas vieną semestrą. 
Pagrindinis studijų modulio ir visų studijų plano apimties matavimo 
vienetas yra kreditas. Vienas kreditas atitinka keturiasdešimt studen-
to darbo auditorijoje, laboratorijoje ir savarankiško darbo sąlyginių 
valandų per savaitę. Studijų modulis gali būti privalomas, alternatyvus 
(pasirenkamas iš sąrašo) arba laisvai pasirenkamas. Kiekvieno modulio 
išmokimo lygis turi būti įvertintas pažymiu.

1.2.  VGTU dabartis

„Sapere aude“  – siek išminties  – toks užrašas yra Vilniaus Gedimino 
technikos universiteto ženkle-herbe. Tai ir yra bendruomenės moto. 
Neatsitiktinai universitetui suteiktas garbingas Lietuvos didžiojo kuni-
gaikščio Gedimino vardas. Būtent Gediminas pasuko šalį Vakarų link, 
suprasdamas, kad techninę ir ekonominę valstybės pažangą galima pa-
siekti tik mokantis ir bendradarbiaujant. 

Šios nuostatos Vilniaus Gedimino technikos universitetas laikosi ir 
šiandieną – aktyviai integruojasi į Europos studijų ir mokslo erdvę, ren-
gia šalies plėtrai taip reikalingus kvalifikuotus specialistus – architektus, 
statybos inžinierius, kelininkus, transportininkus, aplinkosaugininkus, 
mechanikus, elektronikus, informatikus, vadybininkus ir kt. Lietuvoje 
nėra įmonės, kurioje nedirbtų universiteto absolventų. 

Per visus savo veiklos metus Vilniaus aukštoji technikos mokykla 
nuolat žengė pažangos keliu, augo kiekybiškai ir kokybiškai. Dabar Vil-
niaus Gedimino technikos universitete studijuoja keliolika tūkstančių 
studentų, pagal studentų skaičių tai trečiasis universitetas šalyje. VGTU 
pirmauja pagal absolventų įsidarbinimą, pasiekė puikių mokslo laimėji-
mų, kurie beveik kasmet įvertinami nacionalinėmis mokslo premijomis. 
Gražių laimėjimų pasiekta tokiose srityse, kaip tarptautinės studijos, da-
lyvavimas įvairiose tarptautinėse programose, architektų kūrybos darbai 
ir t. t. 
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Žvelgiant į praeitį, galima padaryti išvadą, kad aukštosios technikos 
mokyklos įkūrimas Vilniuje buvo strategiškai teisingas, laiku priimtas 
sprendimas, tiek tenkinant specialistų poreikį, tiek siekiant lietuvinti 
Lietuvos sostinę ir Vilniaus kraštą. Pasiaukojamo ir atkaklaus darbo re-
zultatas – Vilniaus Gedimino technikos universitetas – dar prieškario 
technikos srities inteligentijos svajonė.

Vilniaus aukštojoje technikos mokykloje pirmiausia buvo plėtojami 
technikos mokslai. Labiausiai pasižymėjo statybinės mechanikos, staty-
binių konstrukcijų, mechaninių sistemų dinamikos, elektronikos sričių 
atstovai. Vėliau išplėtoti ir fundamentinių mokslų – matematikos, che-
mijos, fizikos – tyrimai. Atlikta labai daug kraštui naudingų taikomųjų 
mokslinių darbų. 

Vilniaus Gedimino technikos universitete mokslinius tyrimus vykdo 
daugiau kaip 600 turinčių mokslo laipsnius mokslininkų ir 200 kitų tyrė-
jų. Tarp jų – 80 profesorių ir habilituotų daktarų. Tai galingas mokslinis 
potencialas, kurio pajėgumą rodo vis didėjanti užsakomųjų mokslo dar-
bų gausa, dalyvavimas tarptautiniuose projektuose. Turime daugiau kaip 
ketvirtį tūkstančio doktorantų, kurie kasmet gina 30–40 mokslų daktaro 
disertacijų. Dauguma jų iš technologijos mokslų srities, tačiau VGTU 
doktorantai gina disertacijas ir iš fundamentinių mokslų – matematikos 
ir fizikos, ir iš socialinių bei humanitarinių mokslų. Dabar universitetas 
turi teisę teikti daktaro mokslo laipsnius 15-oje mokslo krypčių. 

Vienas svarbiausių mokslininko veiklos rodiklių yra jo mokslinės pu-
blikacijos, ypač leidiniuose, referuojamuose JAV Mokslinės informacijos 
instituto ISI Web of Science duomenų bazėje. Tokių VGTU mokslininkų 
publikacijų skaičius kasmet gerokai didėja. VGTU mokslininkai patys 
leidžia 15 tarptautinių ir regioninių mokslo žurnalų.

Technikos universitetuose studijuoti nėra lengva. Daugumai stu-
dentų pirmame ir antrame kursuose problemiškiausi dalykai – aukštoji 
matematika, fizika, chemija. Dovanai diplomai nedalijami. Norint tapti 
konkurencingu specialistu reikia daug ir atkakliai dirbti. 

Specialisto parengimo kokybė daugiausia priklauso nuo dėstyto-
jų kvalifikacijos ir pedagoginio talento. Aukštesnį dėstymo lygį lemia 
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dėstytojo mokslinio darbo intensyvumas, stažuotės, galimybė naudotis 
naujausios informacijos šaltiniais – literatūra, internetu. Dėstytojai pri-
valo turėti inžinerinio ar verslininko darbo patirtį. Labai svarbus ir pe-
dagoginis dėstytojo meistriškumas. Asmeninis kontaktas su geru moks-
lininku, patyrusiu ir sąžiningu dėstytoju įkvepia būsimam absolventui 
ne tik mokslo pažinimo troškimą, bet ir inžinerinio, vadybinio darbo 
svarbos suvokimą, profesijos žavesį, o kartais ir romantiką. 

VGTU biblioteka – viena moderniausių akademinių bibliotekų. 2008 m. 
jos direktorė buvo pripažinta geriausia Lietuvos bibliotekų vadove. Biblio-
teka ir jos skaityklos įsikūrusios Studentų miestelyje, todėl yra populiarios 
ir gausiai lankomos. 2007 m. VGTU biblioteka pirmoji Lietuvoje atidarė 
visą parą veikiančią interneto skaityklą su 12 kompiuterizuotų darbo vietų. 

Be tiesioginės veiklos, biblioteka yra kultūros ir meno skleidėja. 
2005  m. joje atidaryta pirmoji Saulėtekyje meno galerija „A“, kurioje 
nuolat rengiamos parodos, meno vakarai. 

Vilniaus Gedimino technikos universitete daug dėmesio skiriama 
studentų dvasiniam ugdymui. Išauklėtu žmogumi neįmanoma apsimesti. 
Išsiauklėjęs, dvasiškai turtingas žmogus ir yra inteligentas. Paprastai jis 
doras, jam svetimi kompromisai su sąžine. VGTU profesūra siekia ugdyti 
dorovinius įsitikinimus, pagarbą sąžiningam darbui, neabejingumą kul-
tūrai. Čia svarbus vaidmuo tenka universiteto meno kolektyvams – miš-
riam chorui „Gabija“, liaudies ansambliui „Vingis“, teatro studijai „Palėpė“.

Per visą aukštosios mokyklos istoriją nuo 1956-ųjų parengti 55 763 
absolventai, iš jų 45 943 inžinieriai ir bakalaurai, 9 820 magistrų. Daugu-
ma jų lietuviai, įsidarbinę Vilniuje ir Vilniaus krašte. Tai pozityviai veikė 
šio krašto lietuvinimą. VGTU absolventų yra visoje Lietuvoje. Dauguma 
jų dorai ir gerai dirba, nemažai jų užima aukštus postus valstybės val-
dymo, gamybos ir verslo sferose ar pasiekė puikių mokslo laimėjimų. 
Ne vienas VGTU absolventas buvo Lietuvos Respublikos Ministru Pir-
mininku ir Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininku, Seimo komitetų 
pirmininkais ar tiesiog Seimo nariais, daugelis dirbo ir dirba ministrais, 
viceministrais, vadovauja didelėms verslo įmonėms. Net keturi VGTU 
dėstytojai ir absolventai buvo renkami Vilniaus merais.
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Vilniaus Gedimino technikos universiteto dėstytojai, mokslininkai, 
darbuotojai ir studentai gerai supranta, kad Lietuvos kelią į gražesnį 
gyvenimą kloja mokslas, studijos, žinių troškulys, suvokimas, kad ne-
turinčios didelių gamtos išteklių valstybės ateitis  – žinių visuomenė. 
Todėl VGTU bendruomenė remia Bolonijos deklaracijos inicijuotą Eu-
ropos aukštojo mokslo erdvės kūrimą ir padeda įgyvendinti ją Lietuvoje. 
VGTU buvo pirmasis universitetas Lietuvoje ir vienas pirmųjų Europoje, 
įdiegęs trijų pakopų – bakalauro, magistro ir daktaro – studijų sistemą. 
Universitetas pirmauja Lietuvoje vykdydamas tarptautinius dėstytojų ir 
studentų mainus. Vilniaus Gedimino technikos universitetas yra atviras 
visam pasauliui, jame kasmet daugėja studentų iš užsienio. 

Mokslo ir kultūros žmonės visais laikais buvo tarp tų, kurie kūrė 
Lietuvą – Tautą ir Valstybę. Tik išsilaisvinusi tauta stipri – šiuo princi-
pu grindė ir grindžia savo veiklą daugelis Lietuvos mokslo ir kultūros 
asmenybių. 

VGTU misija ir tikslai. Universiteto misija – kurti, kaupti ir skleisti 
mokslo žinias, naujausias technologijas, kultūros vertybes, mokyti ir ug-
dyti visuomenės narius, puoselėti demokratiją ir šia savo veikla skatinti 
ekonominį šalies suklestėjimą, ūkinės veiklos konkurencingumą, socia-
linę santarvę ir gerovę bei aukštą gyvenimo kokybę.

Pagrindiniai universiteto tikslai:
− rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus, atsižvelgiant į visuo-

menės, darbo rinkos tendencijas, nūdienos poreikius, Europos in-
tegracijos procesus ir Lietuvos vystymosi strategiją;

− rengti aukštos kvalifikacijos mokslininkus, kelti jų kvalifikaciją, 
kurti tarptautinio lygio mokslo centrus, žinių ekonomikos bran-
duolius, skatinti partnerystės tarptautinėje mokslo veikloje plėtrą;

− ugdyti žiniomis grįstą visuomenę, skatinti žinių ekonomikos plėtrą, 
mokslo, studijų ir praktikos vienovę;

− vykdyti fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus;
− sudaryti sąlygas studijuojantiesiems įgyti aukštąjį išsilavinimą, 

kvalifikaciją ir mokslo laipsnį;
− plėtoti mokslinę, technologinę ir profesionalią meninę veiklą;
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− organizuoti specialistų tęstinį mokymąsi, perkvalifikavimą;
− skleisti mokslo ir technikos idėjas, rengti ir leisti mokslo darbus, 

vadovėlius, kitas mokomąsias priemones ir leidinius;
− skatinti darbuotojus ir studentus gerinti humanitarinį, etinį ir eko-

loginį išprusimą;
− nuolat analizuoti savo veiklą ir ją tobulinti.

Savivalda ir valstybinis reguliavimas. Universitetas turi mokslo ir 
studijų, organizacinės ir finansinės veiklos autonomiją, apibrėžtą Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos, Aukštojo mokslo įstatymo ir universiteto sta-
tuto. Keisti universiteto teritorijos ribas ar pastatų, kuriuos jis valdo pa-
tikėjimo teise, priklausomybę gali tik Lietuvos Respublikos Vyriausybė, 
gavusi senato sutikimą, arba Seimas, jeigu senatas nesutinka.

Universitetas turi šias teises:
− statuto nustatyta tvarka rinkti universiteto savivaldos institucijas;
− teikti kvalifikacinius ir mokslo laipsnius bei pedagoginius ir garbės 

vardus;
− pasirinkti studijų, mokslinių tyrimų, profesionalios meninės vei-

klos formas ir kryptis;
− sudaryti ir tvirtinti studijų programas;
− leisti studijų, mokslo ir kitą literatūrą;
− priimti ir šalinti studentus bei klausytojus;
− nustatyti savo struktūrą, vidaus darbo tvarką, dėstytojų ir mokslo 

darbuotojų, administracijos ir kitų tarnautojų skaičių, jų teises ir 
pareigas bei darbo apmokėjimo sąlygas, neprieštaraujančias galio-
jantiems įstatymams;

− valdyti turtą, juo naudotis ir disponuoti įstatymų nustatyta tvarka;
− nustatyti bendradarbiavimo su Lietuvos ir užsienio institucijomis 

formas.
Universitetas ir jo padaliniai bendriems mokslo, studijų, ūkio ir so-

cialiniams uždaviniams spręsti gali jungtis su kitomis įstaigomis ir įmo-
nėmis įvairių formų nuolatiniais arba laikinais asociaciniais ryšiais pagal 
universiteto senato tvirtinamas sutartis.

Universitetas teikia statistines ataskaitas įstatymų ir kitų teisės aktų 
nustatyta tvarka.
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Universitete gali kurtis darbuotojų, absolventų, doktorantų, studentų 
organizacijos, kurių įstatai neprieštarauja įstatymams ir yra įregistruoti 
nustatyta tvarka.

Universiteto dėstytojai, darbuotojai ir studentai turi žodžio, studijų, 
mokslinių tyrimų, meninės veiklos laisvę ir ja naudojasi nepažeisdami 
kitų asmenų teisių, įstatymų, statuto ir kitų teisės aktų.

Universiteto veiklos valstybinį valdymą vykdo Vyriausybės įgaliota 
Švietimo ir mokslo ministerija.

Universiteto visuomeninės priežiūros ir globos institucija yra univer-
siteto taryba (toliau – Taryba). Taryba:

− rengia išvadas dėl universiteto plėtros perspektyvinio plano projekto;
− teikia siūlymus dėl studijų, mokslinių tyrimų ir jų plėtros  

programų, taip pat dėl struktūros pakeitimų, reikalingų toms pro-
gramoms įgyvendinti;

− atsako už universiteto interesų derinimą su valdžios ir visuomeni-
nėmis institucijomis, rūpinasi materialinės ir finansinės paramos 
teikimu universitetui;

− prieš 2 mėnesius iki senato ar rektoriaus kadencijos pabaigos arba 
nutrūkus jų įgaliojimams skelbia senato ar rektoriaus rinkimus;

− svarsto ir parengia išvadas dėl metinių universiteto pajamų ir išlaidų 
sąmatų bei jų įvykdymo ataskaitų ir metinių rektoriaus ataskaitų;

− vertina, kaip naudojamas universiteto turtas, jam skirtos valstybės 
ir kitos gautos lėšos; gali siūlyti Švietimo ir mokslo ministerijai ini-
cijuoti universiteto ūkinės ir finansinės veiklos auditą;

− vertina, kaip universitetas prisideda prie valstybės ekonominės, so-
cialinės ir kultūrinės plėtros;

− viešai skelbia universiteto veiklos vertinimo rezultatus.
Taryba sudaroma 4 metų kadencijai iš 15 narių. 5 Tarybos narius 

slaptu balsavimu renka ir tvirtina senatas; 5 Tarybos narius (ne universi-
teto darbuotojus), atstovaujančius mokslo, kultūros, meno, ūkio sritims, 
vietos savivaldos ar valstybės valdymo institucijoms, skiria švietimo ir 
mokslo ministras; kiti 5 Tarybos nariai skiriami bendru rektoriaus ir 
ministro sutarimu. Tarp senato skirtų Tarybos narių turi būti rektorius 
ir bent vienas studentų atstovas, išrinktas studentų atstovybės. Švietimo 
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ir mokslo ministras įsakymu skelbia Tarybos sudėtį ir, atsižvelgdamas 
į rektoriaus siūlymą, skiria jos pirmininką. Tarybos pirmininku negali 
būti universiteto darbuotojas.

Struktūra. Universitetą sudaro fakultetai, katedros, mokslo ir moko-
mosios laboratorijos, mokslo ir akademiniai institutai bei centrai, bibli-
oteka, leidykla, administracijos ir kiti padaliniai. Universiteto struktūrą 
rektoriaus teikimu tvirtina ir keičia universiteto senatas. Universiteto 
padalinių paskirtį ir kompetenciją nustato padalinių nuostatai.

Svarbiausias universiteto padalinys yra katedra. Katedra savarankiš-
kai sprendžia universiteto ir fakulteto jai nustatytus mokslo ir studijų 
uždavinius. Prie katedros gali būti steigiamos laboratorijos ir kiti pa-
daliniai.

Svarbiausias studijų organizavimo padalinys yra fakultetas ir fakulte-
to teisėmis veikiantis akademinis institutas arba centras.

Vilniaus Gedimino technikos universitete yra 8 fakultetai: Aplinkos 
inžinerijos, Architektūros, Elektronikos, Fundamentinių mokslų, Me-
chanikos, Statybos, Transporto inžinerijos ir Verslo vadybos, 2 institu-
tai: Aviacijos ir Humanitarinis ir Tarptautinių studijų centras.

Aplinkos inžinerijos fakultetas. Aplinka  – tai gamtoje funkcio-
nuojanti tarpusavyje susijusių elementų (žemės paviršiaus ir gelmių, 
oro, vandens ir kt.), juos vienijančių natūralių (miškų, upių baseinų 
ir kt.) ir antropogeninių sistemų (energijos tiekimo, vandentiekio tin-
klų, miestų, kelių, geležinkelių ir kt.) visuma. Kaip šiuos elementus ar 
jų sistemas tinkamai tvarkyti ar naudoti  – specialistų rūpestis. Tokį 
plataus profilio specialistų rengimą Vilniaus Gedimino technikos uni-
versiteto Aplinkos inžinerijos fakultete parodo keturios labai skirtingo 
pobūdžio studijų kryptys: aplinkos inžinerija, statybos inžinerija, ener-
getika ir matavimų inžinerija. Dauguma šių studijų krypčių programų 
Lietuvoje studijuojamos tik Vilniaus Gedimino technikos universitete. 
Remiantis 2008 m. duomenimis, VGTU Aplinkos inžinerijos fakulteto 
civilinės inžinerijos, aplinkos inžinerijos, geodezijos studijų progra-
mos puikavosi populiariausių technologijos mokslų studijų programų 
dešimtuke.
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Aplinkos inžinerijos fakultete sėkmingai dirba Aplinkos apsaugos ir 
Geodezijos institutai. Nuo 2010 m. veiklą pradėjo naujas įkurtas Kelių 
tyrimo institutas.

Architektūros fakulteto istorija tiesiogiai siejasi su Kauno Vytauto 
Didžiojo universitetu. 1946 m. čia fakultetas įkurtas kaip administracinis 
mokymo ir mokslo padalinys, buvusį Statybos fakultetą pertvarkius į du 
savarankiškus Architektūros ir Statybos fakultetus. 

1951 m. Kauno universiteto technikos fakultetų pagrindu suformuo-
tas Kauno politechnikos institutas (KPI), vėl sujungiant Architektūros ir 
Statybos fakultetus. Po 20 metų, t. y. 1971 m., Architektūros fakultetas 
atgijo Vilniaus inžineriniame statybos institute, dabartiniame Vilniaus 
Gedimino technikos universitete, iš Kauno perkėlus Architektūros, Gy-
venviečių planavimo ir Grafinių darbų katedras.

Elektronikos fakulteto ištakos siekia 1961 m., kai buvo įsteigtas Kau-
no politechnikos instituto Prietaisų gamybos fakultetas. 1964 m. fakul-
tete buvo 4 katedros: Bendrosios fizikos, Matematikos, Elektrotechnikos 
ir Radijo aparatūros technologijos. KPI Vilniaus filialą reorganizavus į 
Vilniaus inžinerinį statybos institutą, fakultetas buvo pavadintas Auto-
matizacijos fakultetu. Jame liko dvi katedros: Radijo aparatūros tech-
nologijos ir Elektros įrenginių, kuri vėliau buvo pervadinta į Elektros 
pavarų. Nuo 1991  m. fakultetas tapo Vilniaus technikos universiteto 
Elektronikos fakultetu. 

Fakultete yra 5 katedros, kurių seniausia – Elektrotechnikos. Šios ka-
tedros ištakos siekia 1956 m. Automatikos katedra įkurta 1967 m., kai 
nuo Skaičiavimo technikos ir matematikos katedros atsiskyrė Elektros 
įrenginių katedra. Radijo aparatūros katedra (naujasis pavadinimas  – 
Kompiuterių inžinerijos) buvo įkurta 1964 m., Radioelektronikos (da-
bar  – Elektroninių sistemų)  – 1991  m. Telekomunikacijų inžinerijos 
katedra įkurta 2002 m. 

Fakultete yra 5 modernios pagrindinių studijų programos ir jų pa-
kraipos: automatika ir valdymas (pakraipos: automatinis technologijų 
valdymas; kompiuterinis įrenginių valdymas; pastatų elektros sistemos), 
elektronikos inžinerija (pakraipos: elektroninė aparatūra ir kompiuterinė 
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technika; kompiuterizuotos elektroninės sistemos), informacinių sis-
temų inžinerija (pakraipos: kompiuterizuotos informacinės sistemos; 
elektroninio verslo technologijos), kompiuterių inžinerija (pakraipos: 
kompiuterių technika; kompiuterizuotos projektavimo sistemos), te-
lekomunikacijų inžinerija (pakraipos: telekomunikacijų technologijos; 
telekomunikacijų vadyba; galimos vakarinės studijos). 

Fundamentinių mokslų fakultetas įkurtas 1993  m. Mokymui or-
ganizuoti buvo pasitelkti žymiausi respublikos specialistai, pasirašyta 
bendradarbiavimo sutartis su Matematikos ir informatikos, Biotechno-
logijos institutais ir UAB „Biofa“. Kartu su Biotechnologijos institutu ir 
Italijos paramos fondu įrengta šiuolaikinė genų inžinerijos mokomoji 
laboratorija.

Gerokai pasikeitė fakulteto struktūra. Dabar jame 10 katedrų: Infor-
macinių sistemų, Informacinių technologijų, Grafinių sistemų, Chemijos 
ir bioinžinerijos, Fizikos, Inžinerinės grafikos, Matematinės statistikos, 
Matematinio modeliavimo, Medžiagų atsparumo, Teorinės mechanikos, 
6 mokslo ir 5 mokomosios laboratorijos. 

Fakultetas palaiko mokslinius ryšius su Veimaro statybos ir architek-
tūros universitetu, Štutgarto universiteto Kompiuterių taikymo ir sta-
tybinės mechanikos institutu, Milano, Birmingemo, Tusono, Briuselio, 
Varšuvos ir kitomis aukštosiomis mokyklomis.

Mechanikos fakultetas yra vienas iš seniausių fakultetų universitete. 
Mechanikos fakulteto veiklos pradžia – 1956 m., kai buvo įkurtas KPI 
vakarinio fakulteto Vilniaus skyrius. 

Iki 1990 m. Lietuvos pramonė, nors ir nemoderniška, tačiau funkcio-
navo, todėl buvo didelis specialistų poreikis. Griūnant Lietuvos pramonei, 
sumažėjo stojančiųjų į fakultetą. Tuo metu fakultete buvo panaikintos dvi 
katedros: Taikomosios matematikos ir mechanikos ir Braižybos. Dabar 
fakultete yra 5 katedros: Mašinų gamybos, Medžiagotyros ir suvirinimo, 
Poligrafinių mašinų, Biomechanikos ir Pramonės įmonių valdymo. 

Statybos fakultetas. Statybos inžinierių rengimo pradžia Lietuvoje ir 
Statybos fakulteto atsiradimas susiję su aukštųjų kursų Kaune įkūrimu 
1920 m. 
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Šiandieninis Statybos fakultetas – tai Vilniaus Gedimino technikos 
universiteto struktūrinis padalinys. Jis tiesiogiai dalyvauja universiteto 
veikloje formuojant tam tikros visuomenės dalies techninę ir bendrąją 
kultūrą, lavinant individą, o kartu ir visuomenę, kuriant visuomenės, 
šalies materialinę galią, kaupiant ir perduodant žinias, rengiant piliečius 
svarbiausioms dabarties ir ateities visuomenės veikloms. 

Statyba yra neatskiriama mūsų gyvenimo ir veiklos dalis. Ji tiesio-
giai prisideda prie Lietuvos ekonomikos formavimo. Būstas, įstaigos, 
viešbučiai ir gamyklos, vandentvarkos, dujotiekio, elektros tiekimo, te-
lekomunikacijų sistemos ir tinklai, keliai, geležinkeliai, oro uostai – tai 
dar ne visas statybos objektų sąrašas. Statybos racionalumas daug lemia 
kitų pramonės šakų ir ekonomikos kaip visumos efektyvumą, kartu kitų 
sričių pasiektas lygmuo daro nemažą įtaką statybos efektyvumui. Todėl 
statybos strategija yra apibūdinama kaip labai svarbi valstybės plėtotės 
nacionalinės strategijos dalis. 

Įvertinant tai, fakultetas privalo sudaryti sąlygas visokeriopam dva-
siniam būsimųjų specialistų asmenybės ugdymui, grindžiamam pama-
tinėmis tautinėmis ir Vakarų civilizacijos vertybėmis bei šiuolaikišku 
humanitariniu ir socialiniu išsilavinimu. Mokslo srityje – plėtoti dar-
nios mokslo ir gamybos sąveikos sistemą, veikiančią pagal šiuolaikinį 
inovacijų modelį, plėtoti viešą mokslo, verslo ir visuomenės dialogą dėl 
naujų technologijų ir naujų verslo galimybių, kurti naujas mokslo žinias 
ir publikuoti jas recenzuojamoje tarptautinėje mokslo spaudoje.

Statybos fakulteto misija – tai betarpiškas universiteto misijos įgy-
vendinimas: kurti, kaupti ir skleisti mokslo žinias bei kultūros vertybes, 
mokyti ir ugdyti visuomenės narius, puoselėti demokratiją ir šia savo 
veikla skatinti šalies klestėjimą ir ūkio konkurencingumą. 

Fakulteto vizija: būti Lietuvoje pripažintu Statybos inžinerijos kryp-
ties mokslo ir studijų lyderiu, žinomu pasaulyje mokslo laimėjimais ir 
kokybiškomis studijomis; būti patraukliu fakultetu, kuriame darbą ir 
universitetines studijas renkasi geriausieji Lietuvos dėstytojai, moksli-
ninkai; būti fakultetu, kuriame studijos, moksliniai tyrimai, paslaugos ir 
administravimas yra kryptingi, kokybiški, efektyvūs ir lankstūs, kuriame 
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sukurta kūrybiška darbo aplinka; būti fakultetu, aktyviai prisidedančiu 
prie informacinės visuomenės kūrimo, informacinių technologijų plė-
tros, aktyviai besinaudojančiu informacijos technologijų teikiamomis 
naujomis galimybėmis.

Transporto inžinerijos fakultetas įkurtas 1994 m. kovo 17 d. Dabar 
fakultete yra keturios katedros: Automobilių, Geležinkelio, Transporto 
technologinių įrenginių ir Transporto vadybos.

Verslo vadybos fakultetas Vilniaus Gedimino technikos universitete 
išsiskiria tuo, kad čia studentai gauna ne tik žinių, būtinų norint tapti 
puikiais vadybininkais, bet ir mokomi inžinerijos pagrindų. Šiame fa-
kultete skatinamas mokslo, techninės kūrybos, meno ir verslo bendra-
darbiavimas. Toks specifinis išsilavinimas VGTU Verslo vadybos fakul-
teto studentams atveria kur kas puikesnes perspektyvas ne tik tradicinio 
verslo srityse, bet ir technologijų, mokslo, statybos organizacijose.

Verslo vadybos fakultete organizuojamos verslo vadybos, įstaigų va-
dybos ir kūrybinių industrijų pirmosios pakopos studijos, verslo vady-
bos ir inžinerinės ekonomikos vadybos magistrantūros studijos, rengia-
mi doktorantai, vykdomi moksliniai tyrimai.

Aviacijos institutas įkurtas 1993  m. Skrydžių valdymo praktikos 
bazė institute įkurta 1993 m., 1997 m. – skrydžių praktikos bazė. Bazėse 
ugdomi būsimųjų skrydžių vadovų ir pilotų praktiniai įgūdžiai. 

2001 m. Aviacijos institute įkurtas Aviacijos specialistų kvalifikacijos 
tobulinimo centras. Centras teikia reikiamus kvalifikacijos įgijimo ar 
tobulinimo teorinius ir praktinius kursus. 

Nuo 1996 m. organizuojamos mokslinės konferencijos AVIACIJA. 
Kas antri metai konferencijos yra tarptautinės. Leidžiamas mokslo žur-
nalas AVIACIJA.

Humanitarinis institutas įkurtas 2003 m. rugpjūčio 1 d. Šiuo metu 
institute yra 4 katedros: Filosofijos ir politologijos, Kūno kultūros, Lie-
tuvių kalbos, Užsienio kalbų. Kiti instituto struktūriniai padaliniai: Este-
tinio ugdymo centras, Kalbų mokymo centras, Sporto ir turizmo klubas 
„Inžinerija“. 

Tarptautinių studijų centras įkurtas 1992 m. 
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Mokslas ir studijos. Universitete mokslas ir studijos neatsiejami. 
Jame atliekami fundamentiniai ir taikomieji moksliniai tyrimai, vyk-
domi metodikos darbai, plėtojama technologinė veikla ir meninė kū-
ryba. Universitetas skatina darbuotojų ir studentų mokslinę iniciatyvą. 
Mokslinę ir meninę veiklą – tiek finansuojamą iš valstybės biudžeto, tiek 
vykdomą pagal sutartis su Lietuvos ar užsienio fiziniais ir juridiniais 
asmenimis – reglamentuoja senato patvirtinti dokumentai.

Fundamentiniai ir taikomieji moksliniai tyrimai, taikomoji mokslinė 
veikla turi suteikti studentams mokslinio tyrimo įgūdžių, kelti dėstytojų 
ir mokslo darbuotojų profesinę kvalifikaciją, sudaryti sąlygas papildyti 
dėstomus dalykus naujausiomis mokslo ir praktinėmis žiniomis.

Universitetas kartu su Švietimo ir mokslo ministerija turi teisę teikti 
Vyriausybei prašymą dėl juridinio asmens teises turinčio universiteto 
mokslo instituto steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo.

Universitete organizuojamos nuosekliosios ir nenuosekliosios studi-
jos.

Universitetinės nuosekliosios studijos yra trijų pakopų: baigusiems 
pirmosios pakopos studijas (pagrindines studijas) suteikiamas bakalauro 
kvalifikacinis laipsnis ir (ar) profesinė kvalifikacija, baigusiems antro-
sios pakopos (magistrantūrą arba specialiąsias profesines studijas) – ma-
gistro kvalifikacinis laipsnis ir (ar) profesinė kvalifikacija, baigusiems 
trečiosios pakopos (doktorantūrą) ir apgynusiems disertaciją – mokslo 
daktaro laipsnis. 

Studentai. Universitete studijuoja nuosekliųjų studijų studentai ir ne-
nuosekliųjų studijų klausytojai. Į pirmosios pakopos nuosekliąsias arba 
vientisąsias studijas priimami asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą, į 
antrosios pakopos – baigusieji pirmosios pakopos arba kitas studijas, lei-
džiančias pagal galiojančius teisės aktus stoti į antrosios pakopos studijas, 
į trečiosios pakopos – baigusieji antrosios pakopos universitetines studi-
jas. Priėmimo taisykles nustato ir skelbia rektorius.

Studentų studijų ir jų finansavimo sąlygas nustato teisės aktai. Klau-
sytojo studijų ir jų finansavimo sąlygos apibrėžiamos universiteto ir 
klausytojo pasirašytoje studijų sutartyje.
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Studentams gali būti skiriamos stipendijos, pašalpos ir premijos. 
Stipendijų, pašalpų ir premijų skyrimo taisykles tvirtina rektorius, lai-
kydamasis stipendijų steigėjų nustatytos tvarkos. Studentai gali gauti 
valstybės paskolas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

Universiteto studentų interesams atstovauja universiteto studentų at-
stovybė. Studentų atstovybė sudaroma ir veikia pagal universiteto stu-
dentų konferencijoje priimtus įstatus. Šie įstatai, suderinti su universite-
to statutu ir kitais teisės aktais, registruojami rektoriaus nustatyta tvarka.

Studentams universiteto taryboje, senate ir fakultetų tarybose atsto-
vaujama statuto nustatyta tvarka.

Visi studentai turi teisę naudotis universiteto auditorijomis, biblio-
teka, laboratorijomis, kita studijų įranga ir priemonėmis, gauti su studi-
jomis susijusią informaciją ir dalyvauti vertinant bei tobulinant studijų 
procesą.

Studentai turi teisę reikšti savo mintis ir pažiūras, burtis į klubus, 
draugijas ir kitas studentų visuomenines organizacijas.

Klausytojų studijų sąlygos, teisės ir pareigos nustatomos jų sutartyse 
su universitetu.

Studentai ir klausytojai privalo laikytis statuto, senato patvirtintų 
Studijų nuostatų, universitete galiojančių vidaus tvarkos taisyklių bei 
studentų etikos nuostatų, vykdyti universiteto savivaldos institucijų, 
rektoriaus ir dekanų sprendimus.

Universitete veikia universiteto bei fakultetų ginčų sprendimo komi-
sijos, kurios sprendžia ginčus, kilusius tarp administracijos ir studentų. 
Komisijų darbą reglamentuoja senato patvirtintas Ginčų komisijų darbo 
reglamentas.

Už pareigų nevykdymą studentams gali būti skiriamos nuobaudos: 
pastaba, papeikimas, griežtas papeikimas, pašalinimas iš universiteto. 
Nuobaudų skyrimo tvarką nustato senatas.

Baigusieji universitetą darbo vietas pasirenka savarankiškai. Univer-
sitetas kaupia ir teikia turimą informaciją apie esamas ir prognozuoja-
mas darbo vietas.
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Savivaldos institucijos. Aukščiausia universiteto akademinės savival-
dos institucija yra senatas. Jo nutarimai privalomi visiems universiteto 
darbuotojams ir studentams. Svarbiausiems universiteto veiklos klau-
simams aptarti senatas šaukia universiteto akademinės bendruomenės 
susirinkimus. Akademinės bendruomenės susirinkimų šaukimo tvarką 
nustato senatas.

Senato veiklą reglamentuoja senato nuostatai.
Fakulteto taryba yra aukščiausiasis fakulteto valdymo organas. Jos 

nutarimai privalomi visiems fakulteto darbuotojams ir studijuojantie-
siems.

Fakulteto taryba:
− priima nutarimus, kurie reglamentuoja studijų organizavimą fakul-

tete, mokslinę, ūkinę ir finansinę fakulteto veiklą;
− sprendžia studijų ir mokslinės veiklos klausimus;
− sustabdo dekano ir fakulteto padalinių vadovų sprendimų vykdy-

mą, jeigu jie prieštarauja universiteto statutui ar kitiems normi-
niams aktams;

− siūlo rektoriui fakulteto dekano kandidatūrą;
− tvirtina prodekanų kandidatūras;
− išklauso ir aptaria fakulteto dekano metinę ataskaitą;
− tvirtina dekano parengtą fakulteto pajamų ir išlaidų sąmatos pro-

jektą;
− teikia senatui kandidatus pedagoginiams ir universiteto garbės var-

dams gauti.
Valdymas. Rektorius vadovauja universiteto veiklai ir atsako už uni-

versiteto darbo rezultatus. Rektoriaus įsakymai privalomi visiems uni-
versiteto darbuotojams, studentams ir klausytojams.
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2.  TRANSPORTO INŽINERIJOS FAKULTETAS

2.1.  Transporto inžinerijos fakulteto raida ir dabartis

Transporto inžinerijos fakultetas įkurtas 1994 m. kovo 17 d. Vilniaus 
technikos universiteto tarybos nutarimu ir pavadintas Transporto fakul-
tetu (TF). Jam priskirtos Mechanikos fakulteto (MF) katedros: 

− Automobilių transporto katedra (AT) vietoj buvusios MF Transpor-
to mašinų katedros; 

− Kelių tiesimo mašinų katedra (SKM) vietoj buvusios MF Statybos ir 
kelių mašinų katedros;

− Transporto vadybos katedra (TV) vietoj buvusios MF Pervežimų or-
ganizavimo katedros; 

− įkuriama nauja Geležinkelių transporto katedra (GT). Ją suformuoti 
ir jai vadovauti pavedama Statybos ir kelių mašinų katedros prof. 
habil. dr. Leonui Povilui Lingaičiui. 

1996 m. vasarą į Plytinės g. 27 išsikelia dvi TF katedros: Transporto 
vadybos ir Transporto technologinių įrenginių (TTĮ) – taip 1995 m. per-
vadinta Kelių tiesimo mašinų katedra. 

1994 m. birželio 1 d. sudaromas TF Studijų komitetas, kuris sudaro 
studijų programas. Bakalaurų, diplomuotų inžinierių ir magistrų studi-
joms parengiama Transporto technikos (pagal Technikos universiteto 
pavadinimą) studijų programa su automobilių ir autoūkio, kelių tiesimo 
ir statybos mašinų ir jų ūkio, geležinkelių transporto mašinų ir jų ūkio 
specializacijomis ir Transporto vadybos studijų programa su pervežimų 
organizavimo ir valdymo bei transporto ekonomikos specializacijomis. 
VGTU išleidžia pirmąją Studijų programų knygą.

1995  m. fakultetas pervadinamas Transporto inžinerijos fakultetu 
(TIF). Studijų programos peržiūrimos ir atnaujinamos, pakeičiami ir jų 
pavadinimai: Transporto inžinerija ir Transporto inžinerinė ekonomika 
ir vadyba.
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Magistrantūroje atsiranda naujos specializacijos: transporto mašinų 
patikimumas, transporto mašinų dinamika, transporto mašinų kons-
trukcinė ir eksploatacinė sauga, transporto mašinų inžinerijos eduko-
logija.

Pagrindinių (bakalauro) studijų programose akivaizdžiausia refor-
ma yra Transporto inžinerinės ekonomikos ir vadybos programa, anks-
čiau dėstyta 2 semestrus, bendrus su Transporto technikos programa, 
dabar nuo Transporto inžinerijos studijų programos atsiskiria tik po 
4 semestrų. Pastudijavę inžinerinių mokslų bazines disciplinas, toliau 
vadybininkai visą dėmesį skiria vadybos ir ekonomikos dalykams. Nuo 
2002 m. jie atitrūksta nuo technologijos mokslų bazinių dalykų ir per-
eina prie socialinių mokslų, nes jų studijų sritis – socialiniai mokslai, o 
suteikiami kvalifikaciniai laipsniai – vadybos ir verslo administravimo 
bakalauras ir magistras.

1996  m. įkurtam Valstybiniam studijų kokybės vertinimo centrui 
(SKVC) rengiamos studijų programų vertinimo (savianalizės) ataskaitos. 
Tais pačiais metais VGTU rektoratas patvirtina studijų programų suda-
rymo tvarką, kuri reglamentuoja studijų programų apimtį, struktūrą, 
nustato privalomus bendruosius dalykus.

Inžinerijos studijų programos 2006  m. vėl sujungiamos į vieną  – 
Transporto inžineriją su specializacijomis. Transporto inžinerijos studijų 
programa 2005 m. SKVC ekspertų įvertinta ir švietimo ministro įsaky-
mu akredituota be apribojimų iki kito vertinimo. Transporto inžineri-
nės ekonomikos ir vadybos studijų programą 2004–2005 m. teigiamai 
įvertino tarptautinė ekspertų grupė.

2005 m. rugsėjo 1 d. mokslo prodekano pareigas pradeda eiti Trans-
porto vadybos katedros docentas dr. Darius Bazaras.

1999/2000  m.  m. rudens semestre pirmieji fakulteto studentai iš-
važiuoja į Dresdeno (Vokietija) aukštąją technikos mokyklą semestro 
studijoms pagal europinę SOCRATES/ERASMUS studijų mainų pro-
gramą. Dabar fakulteto sokratininkai studijuoja Vokietijos, Danijos, 
Prancūzijos, Švedijos, Suomijos aukštosiose mokyklose – daugiau kaip 
10 studentų kasmet.
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Fakultetas aktyviai dalyvauja tarptautiniuose projektuose. Pirmasis 
ir įsimintiniausias buvo TEMPUS projektas LITHTRANS JEP. Švedijos, 
Olandijos, Anglijos mokslo centruose ir universitetuose ne tik stažavosi 
dėstytojai, doktorantai, bet lankėsi ir keletas studentų grupių. Fakulte-
tui nupirkta organizacinė ir kompiuterinė technika, 1995  m. įrengtas 
internetas. 

Fakultetas organizuoja tarptautines mokslo konferencijas „Transbalti-
ca“. Jos vyksta kas dveji metai ir paprastai sutampa su automobilių paro-
da ,,Transbaltica“ LITEXPO parodų rūmuose. Pranešimus konferencijo-
se skaito mokslininkai iš daugelio šalių: Vokietijos, Prancūzijos, Rusijos, 
Latvijos, Baltarusijos, Didžiosios Britanijos, Švedijos, Lenkijos. Tarp šių 
konferencijų, irgi kas dveji metai, organizuojamos respublikinės konferen-
cijos „Transportas“. Doktorantų, magistrantų tyrimų rezultatams pristatyti 
vyksta kasmetinės jaunųjų mokslininkų konferencijos „Lietuva be moks-
lo – Lietuva be ateities. Transportas“. VGTU ir Lietuvos mokslų akademija 
leidžia recenzuojamą periodinį mokslo darbų žurnalą „Transportas“, kuris 
nuo 2007 m. yra įtrauktas į ISI WEB of Science MII duomenų bazę.

Kasmet daktaro disertacijas gina arba habilitacijos procedūrą praeina 
keletas fakulteto darbuotojų, išleidžiama po keletą mokslo ir mokomųjų 
knygų. 

Fakulteto taryba 1994 m. balandžio 12 d. išrinko pirmąjį Transporto 
fakulteto dekaną prof. habil. dr. Renių Žeromską. Pasibaigus kadenci-
jai jį pakeitė Geležinkelių transporto katedros vedėjas prof. habil. dr. 
Leonas Povilas Lingaitis. Nuo 2007 m. rugsėjo 3 d. iki 2010 m. sausio 
4 d. fakultetui vadovavo dekanas prof. habil. dr. Alvydas Pikūnas, nuo 
2010 m. fakultetui vadovauja doc. dr. Vilius Bartulis. 

Keitėsi Transporto vadybos katedros vedėjai: 1965–1972 m. katedrai 
vadovavo ekon. m. kand. docentas Albinas Martinaitis, 1972–1979 m. – 
techn.  m.  kand. docentas Konstantinas Sasnauskas, 1979–1982  m.  – 
ekon.  m.  kand. docentas Romualdas Baltrušaitis, 1982–1997  m.  – 
habil. dr. profesorius Adolfas Baublys, 1997–2007 m. – habil. dr. pro-
fesorius Ramūnas Palšaitis. Nuo 2007  m. rugsėjo pradžios vadovauja 
dr. Aidas Vasilis Vasiliauskas.
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2007 m. rugsėjo 12 d. išrinktas naujas fakulteto tarybos pirmininkas 
prof. habil. dr. Marijonas Bogdevičius. Automobilių transporto katedrai 
nuo 2007 m. lapkričio mėnesio vadovauja doc. dr. Saugirdas Pukalskas.

Transporto inžinerijos fakultete galima studijuoti ir vakariniame, ir 
neakivaizdiniame skyriuose.

Dieniniame skyriuje yra grupė, kurioje dalis modulių studijuojama 
anglų kalba. Į ją stojama bendra tvarka, dalyvaujant bendrame konkurse. 
Bet kuris įstojęs į Transporto inžinerinės ekonomikos ir vadybos studijų 
programą ir parašęs prašymą fakulteto dekanui gali būti įtrauktas į anglų 
kalba studijuojančios grupės sąrašą arba per semestrą pervestas atgal į 
lietuvišką grupę. Studijų abiem kalbomis turinys yra analogiškas.

Vakariniame skyriuje yra tik Transporto inžinerijos studijų progra-
mos transporto mašinų ir įrenginių specializacija, kurią sudaro visų die-
ninio skyriaus Transporto inžinerijos studijų programos specializacijų 
svarbiausi dalykai.

Neakivaizdiniame skyriuje yra šios studijų programos: Transpor-
to inžinerija (transporto mašinos ir įrenginiai), Transporto inžinerinė 
ekonomika ir vadyba (transporto logistika). Neakivaizdiniame skyriuje 
studijos organizuojamos sesijomis. Bendra sesijų trukmė per semestrą – 
4 savaitės. Per sesijas skaitomos paskaitos, atliekami laboratoriniai dar-
bai, laikomi egzaminai. Ši studijų forma labiau tinka dirbantiems, taip 
pat kitose Lietuvos vietovėse gyvenantiems asmenims.

Neakivaizdiniame skyriuje taip pat yra išlyginamosios 5 semestrų 
trukmės transporto inžinerijos studijos baigusiems transporto inžine-
rijos krypties neuniversitetines (kolegijų) studijų programas.

Magistrantūros studijų programos: Transporto inžinerija (specializaci-
jos: automobilių transporto inžinerija, geležinkelių transporto inžinerija, 
transporto technologinių sistemų inžinerija, transporto inžinerijos vady-
ba), Transporto inžinerinė ekonomika ir vadyba (specializacijos: trans-
porto logistika, tarptautinių vežimų organizavimas).

Baigus Transporto inžinerinės ekonomikos ir vadybos studijų pro-
gramą mokymąsi galima tęsti socialinių mokslų srities ekonomikos bei 
vadybos ir administravimo krypčių doktorantūroje.
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Transporto inžinerijos fakultetas palaiko glaudžius ryšius su savo pro-
filio gamybos, projektavimo ir tyrimo įmonėmis bei organizacijomis. Jose 
studentai atlieka praktikas, gauna medžiagos kursiniams ir baigiamiesiems 
darbams. Įmonių specialistai skaito paskaitas VGTU studentams, vado-
vauja baigiamųjų darbų gynimo komisijoms, padeda tobulinti studijų 
programas. Kai kurios įmonės („DPD Lietuva“, „Girteka“, „Lietuvos gele-
žinkeliai“, „Achema“) fakulteto studentams moka konkursines stipendijas.

Jau nuo antrojo kurso studentams sudaroma galimybė pasinaudoti 
europine ERASMUS programa ir bent semestrą pastudijuoti gimininga-
me užsienio universitete, atlikti praktiką užsienio įmonėje. Studijos už-
sienyje pagal suderintą programą grįžus užskaitomos kaip savos, bendra 
studijų trukmė dėl jų nepailgėja.

Transporto inžinerijos fakultete pagrindinėse dieninėse studijose ga-
lima studijuoti pagal šias studijų programas: Transporto inžineriją (spe-
cializacijos: automobilių transporto inžinerija, geležinkelių transporto 
inžinerija, transporto technologinių sistemų inžinerija), Transporto 
inžinerinę ekonomiką ir vadybą (specializacijos: transporto logistika, 
transporto ekonomika).

Studijų programa Specializacija Studijų 
forma

Suteikiama 
kvalifikacija

PAGRINDINĖS STUDIJOS
Transporto inžinerinė 
ekonomika ir 
vadyba*

transporto ekonomika,
transporto logistika* D

vadybos ir verslo 
administravimo 
bakalauras

Transporto inžinerinė 
ekonomika ir vadyba transporto logistika N

vadybos ir verslo 
administravimo 
bakalauras

Transporto inžinerija

automobilių transporto 
inžinerija,
geležinkelių transporto 
inžinerija,
transporto technologinių 
sistemų inžinerija

D
transporto 
inžinerijos 
bakalauras

Transporto inžinerija transporto mašinos ir 
įrenginiai V, N

transporto 
inžinerijos 
bakalauras
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Studijų programa Specializacija Studijų 
forma

Suteikiama 
kvalifikacija

PAGRINDINĖS STUDIJOS ASMENIMS, TURINTIEMS AUKŠTĄJĮ 
NEUNIVERSITETINĮ IŠSILAVINIMĄ

Transporto inžinerija N
transporto 
inžinerijos 
bakalauras

MAGISTRANTŪROS STUDIJOS

Transporto inžinerija

automobilių transporto 
inžinerija,
geležinkelių transporto 
inžinerija,
transporto technologinių 
sistemų inžinerija,
transporto inžinerijos 
vadyba

D
transporto 
inžinerijos 
magistras

Transporto inžinerija

automobilių transporto 
inžinerija,
transporto inžinerijos 
vadyba

V
transporto 
inžinerijos 
magistras

Transporto inžinerinė 
ekonomika ir vadyba

tarptautinių vežimų 
organizavimas, 
transporto logistika

D
vadybos ir verslo 
administravimo 
magistras

Transporto inžinerinė 
ekonomika ir vadyba

tarptautinių vežimų 
organizavimas V

vadybos ir verslo 
administravimo 
magistras

Paaiškinimai: D – dieninės studijos, N – neakivaizdinės studijos, V – vakarinės studijos.
* – dalį studijų programos dalykų galima studijuoti anglų kalba.

Transporto inžinerijos studijų programa priskirta technologijos 
mokslų sričiai, orientuota į mašinų eksploatavimą. Daug dėmesio ski-
riama mašinų kūrimo ir eksploatavimo teoriniams pagrindams, eks-
ploatacinėms saugos savybėms, diagnostikai, technologinei įrangai, 
ekonomikos, teisės ir darbo organizavimo klausimams. Visų transporto 
inžinerijos programos specializacijų studentai pirmuosiuose kursuose 
įgyja bazinių technologijos mokslų žinių. Jie studijuoja vidaus degimo 
variklius, transporto konstrukcines ir eksploatacines medžiagas, hi-
draulines ir pneumatines sistemas, projektavimo pagrindus, transporto 
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priemonių gamybos ir remonto technologijas, transporto priemonių 
dinamiką, automatinio valdymo sistemas, transporto logistiką, vadybą, 
specializacijos dalykus.

Automobilių transporto inžinerija. Studijuojama: automobilių elek-
tros įrenginiai, mašinų kokybė ir patikimumas, automobiliai, automo-
bilių diagnostika, automobilių gamyba, remontas ir technologinė įranga, 
automobilių techninė eksploatacija, autoserviso įmonių projektavimas, 
transporto aplinkosauga ir kt.

Baigę studijas specialistai gali dirbti automobilių transporto įmonė-
se, autoservisuose, automobilių prekybos ir draudimo organizacijose, 
automobilių registracijos įmonėse, kelių policijoje, Valstybinėje kelių 
transporto inspekcijoje, valstybinių techninių apžiūrų stotyse, vairuotojų 
rengimo mokyklose ir kitose organizacijose, susijusiose su automobilių 
transportu.

Geležinkelių transporto inžinerijos specializacijos paskirtis – parengti 
geležinkelių transporto riedmenų eksploatacijos specialistus, galinčius 
dirbti Lietuvos geležinkelių sistemoje ir įvairiose gamybos įmonėse, ku-
riose yra naudojami geležinkelio riedmenys. Studijuojama: geležinkelio 
riedmenų konstrukcijos, charakteristikos, skaičiavimo principai, remon-
to ir eksploatavimo ypatumai, atliekami racionalių traukos ir stabdymo 
režimų užtikrinimo matematiniai skaičiavimai, nagrinėjamos riedmenų 
elektrinių įrenginių schemos, riedmenų reguliavimo ir valdymo princi-
pai, eismo saugos užtikrinimo būdai ir taisyklės.

Baigę studijas specialistai gali dirbti AB „Lietuvos geležinkeliai“, pra-
monės įmonėse, susijusiose su geležinkelių riedmenų naudojimu, ir ki-
tose įmonėse transporto mašinų eksploatacijos specialistais.

Transporto technologinių sistemų inžinerijos specializacija yra tik Vil-
niaus Gedimino technikos universitete. Studijuojama: bazinės ratinės ir 
vikšrinės savaeigės mašinos, ant jų montuojama ir su jomis agreguojama 
speciali technologinė įranga: kelių tiesimo ir priežiūros, kėlimo ir trans-
portavimo, kasybos mašinos ir įrenginiai; statybos medžiagų gamybos 
įrenginiai ir technologijos; vamzdynų transportas; degalų, tepalų ūkis; 
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eismo saugos įranga: konstrukcijos, automatizuotas projektavimas, teo-
riniai pagrindai ir technologinių įrenginių dinaminiai procesai.

Transporto technologinės sistemos  – judančios sistemos, kuriose 
vyksta sudėtingi dinaminiai procesai. Studentai, norintys daugiau suži-
noti apie šiuolaikinius mokslo laimėjimus ir problemas, dirba kartu su 
dėstytojais mokslinį darbą, rengia pranešimus, dalyvauja jaunųjų moks-
lininkų konferencijose, jie gauna pakankamai žinių tęsti studijas magis-
trantūroje ir tobulėti transporto technologinių sistemų inžinerijos srityje.

Baigę studijas specialistai gali dirbti Lietuvos automobilių kelių di-
rekcijai pavaldžiose įmonėse, draudimo, kelių policijos, gaisrinės saugos 
ir gelbėjimo, muitinės padaliniuose, oro uostuose, krovos darbų įmonė-
se, transporto terminaluose, degalinių sistemoje.

Sėkmingai baigusiems transporto inžinerijos programos studijas 
asmenims suteikiamas transporto inžinerijos bakalauro kvalifikacinis 
laipsnis.

Transporto inžinerinės ekonomikos ir vadybos studijų programa pri-
klauso socialinių mokslų sričiai.

2.2.  Transporto inžinerinės ekonomikos ir vadybos  
studijų programa

Transporto inžinerinės ekonomikos ir vadybos studijų programos su-
darytoja ir atsakinga už programos vykdymą yra profilinė Transporto 
vadybos katedra. Absolventams suteikiamas vadybos ir verslo adminis-
travimo bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Būsimieji vadybos ir verslo administravimo bakalaurai studijuoja 
šiuos modulius:

Informacinės valdymo sistemos transporte. Modulio tikslas – supa-
žindinti studentus su informacinėmis sistemomis, informacijos esme ir 
reikšme transporte, transporto įmonių informacinių sistemų pagrindais, 
informacinių sistemų efektyvumu ir plėtros perspektyva, kompiuterių 
programų GIS pagrindu taikymu, duomenų bazių kūrimu, uždavinių 
sprendimu, naudojant programą ACCESS ir kt.
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Rizika ir draudimas. Modulio tikslas – supažindinti studentus su rizi-
ka ir jos valdymu, išnagrinėti draudimo ypatumus ir galimybes.

Transporto sistema. Modulio tikslas  – supažindinti studentus su 
transporto sistema ir jos komponentais, transporto sistemą veikiančiais 
komponentais, Lietuvos Respublikos transporto sektoriaus funkcionavi-
mo teisiniais aspektais, automobilių, geležinkelių, vandens ir oro trans-
porto keliais ir jų naudojimo principais, terminalais.

Bendroji statistikos teorija ir transporto statistika. Modulio tiks-
las – supažindinti studentus su bendrojoje statistikos teorijoje ir trans-
porto statistikoje naudojamais metodais, ekonominės statistikos objek-
tu, naudojamų metodų samprata ir apibrėžimais, bendrosios statistikos 
teorijos elementais, statistiniais stebėjimais, duomenų grupavimu bei 
suvedimu ir kt.

Matematiniai modeliai ir metodai transporte. Modelio tikslas  – 
supažindinti studentus su pagrindiniais matematiniais modeliais ir jų 
sprendimo metodais, transporto uždavinio formulavimu, jo tipais ir sa-
vybėmis, specialiais transporto uždavinio sprendimo metodais ir kt.

Gamybinė praktika 1. Modulio tikslas – supažindinti studentus su kon-
krečios transporto įmonės veikla, jos struktūra, padalinių valdymo ir darbo 
organizavimo specifika, dokumentais, informacinėmis sistemomis ir kt.

Dokumentų valdymas. Modulio tikslas – supažindinti studentus su 
pagrindiniais dokumentais, dokumentų rekvizitų įforminimu, įstaigos 
blankų parengimu, dokumentacijos plano rengimu ir bylų formavimo 
principais.

Transporto įmonių organizavimas ir valdymas. Modulio tikslas – su-
pažindinti studentus su įmonės samprata, transporto įmonių klasifika-
vimu, veiklomis, aplinka, vizijos, misijos, strateginio, taktinio ir opera-
tyvinio planavimo samprata, žmogiškųjų išteklių valdymu, darbuotojų 
atsakomybe, įsipareigojimais, rinkodaros veiklos organizavimu trans-
porto įmonėse ir kt.

Transporto veiklos teisinis reguliavimas. Modulio tikslas  – su-
pažindinti studentus su pagrindiniais transporto veiklos teisiniais  
dokumentais: tarptautinėmis konvencijomis, šalies įstatymais, kodek-
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sais, taisyklėmis, reglamentais, nuostatais, reikalavimais, taikomais kelių, 
geležinkelių, jūrų, vidaus vandenų ir oro transportui.

Transporto ekonomika. Modulio tikslas – supažindinti studentus su 
transporto sektoriaus ekonomika, investicijomis infrastruktūrai, paklau-
sa, pasiūla, valstybės vaidmeniu reguliuojant transporto rinką, trans-
porto sektoriaus konkurencingumu, finansiniu reguliavimu, tarptautiniu 
bendradarbiavimu ir kt.

Ekspedijavimas ir muitinės operacijų organizavimas. Modulio tiks-
las – supažindinti studentus su šiuolaikiniais transportiniais-ekspedici-
niais aptarnavimo gabenant krovinius metodais, normatyvine ir teisine 
transportinio-ekspedicinio aptarnavimo baze, krovinių gabenimo pro-
cesu, muitinės procedūromis, vykdant tarptautinius krovinių vežimus.

Visuotinės kokybės vadyba transporte. Modulio tikslas – supažin-
dinti studentus su visuotinės kokybės vadybos vaidmeniu atliekant stra-
teginį planavimą, suinteresuotų šalių poreikių patenkinimu, produkto 
kūrimo metodais, kokybės vadybos sistemų kūrimo, įgyvendinimo ir 
sertifikavimo vadyba ir kt.

Rinkodara. Modulio tikslas – suteikti apie teorinių rinkodaros žinių 
ir išmokyti jas taikyti sprendžiant konkrečias ūkines problemas prakti-
nėje įmonių veikloje.

Gamybinė praktika 2. Modulio tikslas – supažindinti studentus su 
transporto-logistinės įmonės techninės-ekonominės veiklos organizavi-
mu, valdymo struktūra, klientų aptarnavimu, užsakymų tvarkymu, ve-
žimų organizavimu, naudojamais dokumentais ir kt.

Keleivių vežimo technologija. Modulio tikslas  – supažindinti stu-
dentus su keleivių vežimų technologijos pagrindais visose transporto 
rūšyse – darbo rodikliais, maršruto sistemos projektavimu, vietinio ir 
tarptautinio vežimų organizavimu ir valdymu, keleivinio transporto par-
ku, vežimų rinka, saugaus eismo organizavimu ir kt.

Logistikos pagrindai. Modulio tikslas – išaiškinti logistikos veiklas 
mikro- ir makroaplinkose, logistikos produktus, klientų aptarnavimą, 
vežimus, sandėliavimą, atsargų valdymą, užsakymų tvarkymą ir infor-
macines sistemas.
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Krovinių vežimo technologija. Modulio tikslas – supažindinti stu-
dentus su transporto reikšme įmonės veikloje, suteikti teorinių ir prak-
tinių žinių apie atskirų transporto rūšių ypatumus, transportavimo pro-
cesus, vežimų organizavimo ir valdymo ypatumus atskirose transporto 
rūšyse, transporto paslaugų kokybės užtikrinimu ir kt.

Įmonių veiklos analizė. Modulio tikslas – supažindinti studentus su 
analizės uždaviniais, analizės metodais, analizės rūšimis, informacijos 
paruošimu analizei, analitinio darbo organizavimu, pajamų analize, pel-
no analize, pelningumo įvertinimu, investicinių projektų finansiniu ir 
ekonominiu įvertinimu ir kt.

Transporto įmonių personalo vadyba. Modulio tikslas – supažindin-
ti studentus su pagrindiniais personalo vadybos principais ir priemonė-
mis, pritaikant transporto įmonių personalo valdymo specifiką.

Transporto taikomoji ekonomika. Modulio tikslas  – suteikti pa-
grindinių žinių ir praktinių pradmenų taikant transporto ekonomikos 
principus atskirų transporto rūšių veiklos ekonominei analizei ir plėtros 
vertinimui atlikti.

Investicijų vadyba transporte. Modulio tikslas – supažindinti stu-
dentus su svarbiausiais investicijų vadybos transporte klausimais: inves-
ticijos ir jų skatinimas, investicijų transporto infrastruktūrai specifika, 
valstybės investicijų programa ir svarbiausieji transporto investicijų pro-
jektai, jų kompleksinis vertinimas ir kt.

Verslo projektai transporte. Modulio tikslas – supažindinti studentus 
su verslo projektais, konkrečiomis verslo organizavimo ir projektavimo 
formomis transporte, projektų rengimo principais ir analizės pagrindais, 
transporto projektų vertinimo metodais, jų įgyvendinimo planavimu ir 
reguliavimu.

Transporto įmonių finansai. Modulio tikslas – supažindinti studen-
tus su finansų reikšme, finansiniu turtu, finansavimo šaltiniais, finansų 
valdymu, finansiniais rezultatais ir juos formuojančiais veiksniais, įmo-
nės finansinės būklės įvertinimu, finansinėmis ataskaitomis ir kt.

Pavojingų krovinių vežimo technologijos. Modulio tikslas  –  su-
pažindinti studentus su pavojingų krovinių vežimo technologijos pa-
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grindais, pagrindiniais reikalavimais, vežant pavojingus krovinius kelių 
transportu, ir vežimo kitomis rūšimis pagrindais.

Logistinės tiekimo grandinės valdymas. Modulio tikslas – supažin-
dinti studentus su logistinės tiekimo grandinės veikimu – produkto ke-
liu nuo žaliavų vietos iki gamybos vietų ir paskirstymo sistemos, logis-
tinės tiekimo grandinės kūrimo ir projektavimo aspektais, projektavimo 
rezultatu – kaip galimai gerai veikiančios menamos logistinės tiekimo 
grandinės projektu.

Verslo sandoriai transporte. Modulio tikslas – suteikti esminių žinių 
apie verslo sandorius transporte ir pagrindinius praktinius verslo sando-
rių sudarymo transporte gebėjimus.

Tarptautiniai verslo pagrindai. Modulio tikslas – išmokyti studen-
tus remiantis tarptautinės ekonomikos teorijomis spręsti realius įmonių 
tarptautinio verslo uždavinius.

Kompleksinis projektas. Modulio tikslas – suteikti pagrindinių trans-
porto įmonei steigti ir jos veiklai planuoti būtinų žinių ir praktinius 
verslo planavimo pagrindus.

Transporto politikos pagrindai. Modulio tikslas – supažindinti stu-
dentus su transporto politika, politikos procesu, transporto planavimo 
procesu, bendrąja Europos Sąjungos politika krovinių ir keleivių vežimo 
srityje, Lietuvos Respublikos transporto sistemos valdymu, pagrindinė-
mis pasaulinėmis transporto organizacijomis ir jų politika.

Specialybės įvadas. Modulio tikslas  – supažindinti studentus su 
VGTU istorija ir dabartimi, Transporto inžinerijos fakulteto raida ir 
dabartimi, Transporto inžinerinės ekonomikos ir vadybos studijų pro-
grama, įvairių Lietuvos transporto rūšių raida, transporto sistema, trans-
porto vadybininkų, ekspeditorių ir logistikos specialistų veikla vežant 
krovinius ir keleivius įvairiomis transporto rūšimis ir kt.

Įgiję vadybos ir verslo administravimo bakalauro kvalifikaciją asme-
nys gali dirbti vadybos ir verslo administravimo specialistais transpor-
to ir įvairių verslo sektorių įmonių ir organizacijų tarnybose, kuriose 
vykdomos rinkodaros ir ekonominių ryšių su partneriais, tarp jų ir 
su partneriais užsienyje, administravimo funkcijos, įvairiuose įmonių 
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padaliniuose, sprendžiant šiuolaikinio verslo ekonomines ir vadybos 
problemas.

Be to, baigus Transporto inžinerinės ekonomikos ir vadybos pagrin-
dinių studijų programą mokymąsi galima tęsti socialinių mokslų srities 
ekonomikos bei vadybos ir administravimo krypčių magistrantūroje.
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3.  LIETUVOS TRANSPORTO SISTEMA

3.1.  Sausumos kelių formavimas Lietuvos teritorijoje 
XIV–XVIII a.

Nuo XIV a. Vilnius, kaip Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sostinė, 
tapo stambiu susisiekimo kelių, ypač sausumos, sankirtos tašku. Sausu-
mos keliai sujungė Vilnių su Polocku, Lyda, Gardinu, Ukmerge, Kaunu, 
Trakais, Pskovu, Vitebsku ir Ryga.

Nuo XIV a. pabaigos, kai nusistovėjo glaudūs politiniai ryšiai su Len-
kijos Respublika, taip pat labiau išsivystė prekyba su Lenkija, susiforma-
vo sausumos keliai, einantys iš Lietuvos į Lenkiją, ypač į pagrindinius jos 
prekybos centrus - Poznanę, Krokuvą, Liubliną, per kuriuos intensyviai 
buvo keičiamasi prekėmis tarp Rytų ir Vakarų Europos.

Ekonominis pakilimas XV ir ypač XVI a., taip pat XVII a. pirmojoje 
pusėje (grūdų ir kitokios žemės ūkio gamybos plėtra, didėjantis miškų 
kirtimas ir žemės ūkio bei miško prekių užsienio rinkoje paklausos ki-
limas) skatino prekybą ir krovinių vežimą į Rygos ir Karaliaučiaus jūrų 
prekybos uostus, prekybos ryšių plėtrą su Rusijos miestais Pskovu, Nau-
gardu, Polocku, Smolensku, Minsku, Maskva, Lvovu, Kijevu ir su pa-
grindiniais Lenkijos prekybos centrais. Susiklostę glaudūs ekonominiai 
ryšiai lėmė pagrindinių prekybos kelių - vadinamųjų traktų – kryptis.

XV a. tokie keliai jungė Vilnių su Ryga per Ukmergę ir Anykščius, su 
Karaliaučiumi per Trakus, Kauną, Jurbarką. Vystantis prekybos ryšiams 
tarp Rytų ir Vakarų, svarbią reikšmę įgavo prekybos kelias Maskva-Poz-
nanė per Smolenską, Minską, Vilnių, Varšuvą. Taip Lietuva pamažu tapo 
tranzitinio susisiekimo šalimi.

XVI  a. Vilniaus-Maskvos keliu nusistovėjo dideli prekybos ir di-
plomatiniai ryšiai. Šiame kelyje Smolenske ir Minske veikė muitinės, o 
pirkliams buvo draudžiama naudotis kitais keliais. Pagrindinis preky-
bos kelias į Lenkiją iš Vilniaus nusitiesė per Trakus, Varėną, Merkinę, 
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Gardiną. Pagrindinis kelias iš Vilniaus į Ukrainą ėjo per Eišiškes, Vol-
kovyską, Brestą, toliau į Lvovą ir kitus miestus. Prekybai su Naugardu ir 
Ryga buvo nutiestas kelias iš Vilniaus per Salaką.

XVI a. pradžioje atsiradus naujam prekybos centrui - Tilžei, pasikei-
tė susisiekimo kelių kryptys šiame rajone. Susiformavo prekybos keliai 
iš Tilžės į Klaipėdą, Rygą per Tauragę-Šiaulius, į Kauną per Jurbarką.

Prekybai su Ryga svarbią reikšmę turėjo kelias, einantis iš Vilniaus 
per Ukmergę ir Biržus.

Kelių tinklo formavimuisi didelę reikšmę turėjo stabilūs prekybiniai 
ryšiai.

Taip pat svarbią reikšmę formuojantis sausumos kelių tinklui turėjo 
pašto vežimai. Jau XVI a. viduryje pradėjo veikti tarptautinis pašto ryšys 
tarp Vilniaus ir Kauno su Krokuva, Viena ir Venecija. Siekdamas page-
rinti pašto ryšius šalies viduje, Lietuvos seimas 1581 m. priėmė specialų 
nutarimą dėl sausumos kelių tiesimo iš Kauno į Prūsiją ir Žemaitiją. 
1673 m. buvo nustatyta reguliari pašto vežimų sistema kartą per savaitę 
tarp Vilniaus ir Maskvos.

Pašto kelias iš Lenkijos į Lietuvą ėjo per Gardiną, Merkinę, o iš čia 
vienas į Vilnių per Varėną, o kitas į Kauną per Alytų, Jiezną, Rum-
šiškes. Dar vienas pašto kelias iš Lenkijos į Kauną ėjo per Suvalkus, 
Kalvariją, Marijampolę. Iš pietų į Vilnių pašto kelias ėjo per Lydą, Šal-
čininkus. Iš rytų, Maskvos, Minsko pusės pašto kelias ėjo į Vilnių per 
Ašmeną. Toliau iš Vilniaus jis tęsėsi per Vievį, Žiežmarius, Rumšiškes 
į Kauną. Iš Kauno į vakarus pašto kelias ėjo kairėje Nemuno pusėje į 
Tilžę, kur buvo viena atšaka į Karaliaučių, o kita - per Šilutę į Klai-
pėdą, Liepoją.

Iš Kauno pašto kelias ėjo į Rygą per Kėdainius, Šeduvą, Šiaulius, Joniškį.
Iš Vilniaus į šiaurę kelias vedė į Sankt Peterburgą. Jis ėjo per Ne-

menčinę, Pabradę, Švenčionis, Daugėliškį, Vidžius, Braslavą. Šiuo pašto 
keliu buvo galima patekti į Rygą. Šiauriau Vidžių miestelio buvo atšaka į 
Daugpilį, o iš čia Dauguvos upės krantu ėjo kelias į Rygą. Lietuvoje tada 
buvo ir vietinių pašto kelių: Šiauliai-Telšiai, Kaunas-Seredžius-Arioga-
la-Raseiniai, Vilnius-Ukmergė.
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Taigi XVI a. Lietuvoje jau buvo tankus sausumos kelių, tarp kurių 
svarbią vietą turėjo pagrindiniai keliai – vadinamieji traktai, tinklas.

Techninis sausumos kelių lygis tada buvo žemas. Jie buvo tiesiami 
tiesiog ant žemės paviršiaus, niekuo nebuvo sutvirtinami, t. y. buvo na-
tūralūs gruntiniai. Tiktai pelkėtose vietose buvo rengiami pylimai, kelių 
paviršius buvo tvirtinamas mediniais klojiniais, žagarais.

Sausumos keliai, kertantys vandens kliūtis - upes ir upelius, buvo 
įrengiami įvairiai. Paprastai buvo ieškoma sekliausios vietos ir įrengia-
mos brastos. Brastos tuomet buvo labai svarbus susisiekimo kelių ele-
mentas. Ant pagrindinių sausumos kelių prie brastų kūrėsi gyvenvietės, 
čia kroviniai iš upių transporto buvo perkraunami į sausumos transpor-
tą, buvo statomi sandėliai, vyko prekyba, imami mokesčiai už važiavimą.

Ten, kur nebuvo brastų, buvo įrengiami keltai. Valstybė tada regla-
mentavo keltų įrengimo vietas, mokesčius už važiavimą jais.

Tokia sausumos kelių būklė trukdė plėtotis prekybai ir susisiekimui.

3.2.  Sausumos kelių tinklo plėtra  
XIX a. pirmojoje pusėje

Šiuo laikotarpiu transporte pradėtos naudoti garo mašinos. 1807 m. JAV 
buvo pastatytas pirmasis garlaivis, o 1825 m. Anglijoje buvo nutiestas 
pirmasis geležinkelis. 

Didėjant kinkyto transporto intensyvumui, buvo pradėta ieškoti pa-
tikimų kelio konstrukcijų. Pavyko sukurti naujo tipo sausumos kelią - 
plentą. Šie keliai buvo tiesiami ne tiesiog ant žemės paviršiaus, kaip tai 
buvo daroma anksčiau, o ant specialiai įrengtų pylimų ir iškasų. Ke-
lio važiuojamoji dalis buvo dengiama sutankintu skaldos arba akmenų 
sluoksniu.

Sprendžiant iš to meto dokumentų, XVIII a. pabaigoje keliai ir juos 
kertančios užtvankos, tiltai ir rąstų bei žagarų klojiniai turėjo būti pri-
žiūrimi pagal šias taisykles:
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 1) pašto ir didieji privažiuojamieji keliai kiekvienoje apskrityje pa-
skirstyti proporcingai pagal gyventojų skaičių taip, kad kiekviena 
gyvenvietė turėtų savo kelio ruožą;

 2) kelių būklę kontroliuoja Žemutinis žemės teismas ir komisaras-
vykdytojas, kurie vykdo kelių apžiūrą du kartus per metus - pa-
vasarį ir rudenį;

 3) keliai įrengiami 5 sieksnių pločio (1 sieksnis - 2,13 m). Kanalai 
kasami tik šlapiose, žemose ir pelkėtose vietose, kur būtina įrengti 
rąstų ir žagarų klojinius;

 4) tiltus ir rąstų bei žagarų klojinius prižiūrėdavo ir remontuodavo 
savininkai, kuriems šie statiniai priklausė. Užtvankas prižiūrėdavo 
ir remontuodavo malūnų savininkai;

 5) keliai, esantys miškuose, turėjo būti prižiūrimi taip, kad jie dėl 
miško nesiaurėtų ir virš kelio nebūtų pakibusių šakų.

1809 m. Rusijos imperijos vyriausybė išleido manifestą, kuriuo remian-
tis buvo įkurta Vandens ir sausumos susisiekimo kelių valdyba, įsteigtas 
institutas susisiekimo kelių specialybių inžinieriams rengti. Kelių atžvilgiu 
visa imperija buvo padalyta į 10 apygardų. Šeštajai apygardai priklausė ir 
Lietuvos vandens keliai Nemunu ir jo intakais Nerimi ir Nevėžiu, taip pat 
kelias Sankt Peterburgas-Vilnius ir kelias Vilnius per Gardiną į Balstogę.

Nuo šio laikotarpio pradėta sisteminti sausumos kelių klasifikacija. 
Atsižvelgiant į kelių paskirtį buvo nustatomi ir jų įrengimo reikalavi-
mai. 1817  m. išleistose bendrose kelių taisyklėse ir jų papildymuose 
(1819 m.) visi keliai pagal savo paskirtį buvo skirstomi į 4 kategorijas: 
pirmajai priklausė tik keliai tarp Sankt Peterburgo ir Maskvos, antrajai - 
pagrindiniai keliai, t. y. keliai, einantys nuo sostinių ribų iki valstybės 
sienų ir jungiantys gubernijų miestus, trečiajai - keliai, jungiantys vals-
čių miestus, o ketvirtajai - gyvenviečių keliai.

Buvo parengtos trijų pirmųjų kategorijų kelių tiesimo taisyklės.
XIX a. pradžioje Lietuvoje pagrindinis sausumos kelias buvo vadina-

masis sostinių pašto kelias, jungiantis Sankt Peterburgą su Varšuva per 
Pskovą, Drują, Vidžius, Švenčionis, Pabradę, Nemenčinę, Vilnių, Šalči-
ninkus, Lydą ir Gardiną.
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Svarbūs pašto keliai buvo Vilnius-Kaunas, Varšuva-Ryga (per Mari-
jampolę, Kauną, Šiaulius), Karaliaučius-Ryga (per Klaipėdą ir Palangą). 

Kiti keliai buvo eiliniai pašto keliai: Vilnius-Ašmena-Minskas, 
Vilnius-Trakai, Kaunas-Seredžius-Jurbarkas-Tilžė, Šiauliai-Palanga, 
Šiauliai-Panevėžys, Marijampolė-Vilkaviškis-Šakiai.

Tuo metu per Lietuvą buvo tiesiamos dvi svarbios plentų magistra-
lės: viena - Sankt Peterburgas-Varšuva per Daugpilį, Zarasus, Ukmergę, 
Kauną, Marijampolę, Suvalkus ir jos atšaka nuo Marijampolės per Ky-
bartus į Karaliaučių ir kita - Sankt Peterburgas-Ryga-Karaliaučius per 
Joniškį, Šiaulius, Tauragę.

Plentas Sankt Peterburgas-Varšuva kirto pačias didžiausias Lietuvos 
upes: Nemuną Kaune ir Nerį Jonavoje. Šiuose miestuose tada dar nebu-
vo įrengta kapitalinių tiltų ir per Nemuną Kaune prie Aleksoto kaimo 
buvo keliamasi tiltu, įrengtu iš plaustų. Vidurinė šio tilto dalis kiekvieną 
rytą būdavo išardoma, kad galėtų praplaukti laivai ir plaustai. Spalio 
pabaigoje šis tiltas buvo nuimamas ir įrengiamas keltas. Pasirodžius pir-
mam ledui, kol upė užšaldavo, taip pat pavasarį buvo keliamasi valtimis.

Per Nerį Jonavoje buvo keltų perkėla. Intensyviais eismo periodais 
čia veikė trys keltai.

Eismui prižiūrėti prie Kauno plento buvo pastatyti pašto stočių na-
mai. Jonavos, Ukmergės, Utenos ir Zarasų pašto stotys buvo laikomos 
pirmos kategorijos. Jas sudarė pagrindinis korpusas ir du priestatai, ku-
riuose buvo raštinė, vežikų patalpa, arklidės ir pašarų sandėliai.

Kitos pašto stotys, kaip Turžėnų, Pageležių, Staškūniškio, Daugailių, 
Degučių, buvo žemesnės kategorijos.

Pagrindinė pašto stotis prie šio plento Lietuvoje buvo Kauno pašto 
stotis.

Rusijos imperijoje 1833 m. buvo išleistas naujas kelių įstatymas, pagal 
kurį keliai buvo suskirstyti į penkias klases: I - pagrindinio susisieki-
mo keliai, arba valstybiniai, II - didelio intensyvumo susisiekimo keliai, 
III - pašto susisiekimo keliai iš gubernijos į guberniją, IV - valsčių pre-
kybos ir pašto susisiekimo keliai, V - gyvenviečių ir lauko keliai.
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Valstybiniams keliams priklausė plentas iš Sankt Peterburgo per 
Daugpilį į Kauną. Visi pirmos klasės keliai buvo įrengiami ir prižiūrimi 
iš vyriausiosios susisiekimo kelių valdybos biudžeto.

Didelio intensyvumo susisiekimo keliams priklausė: a) kelias iš Ry-
gos per Šiaulius į Tauragę; b) kelias iš Tauragės per Vilnių, Gardiną į 
Belostoką. Šiuos du kelius buvo numatyta pamažu įrengti kaip plentus 
su ketaus ir akmeniniais tiltais, tačiau šis projektas nebuvo įgyvendin-
tas. Buvo nutiestas tik plentas Ryga-Karaliaučius per Joniškį, Šiaulius, 
Tauragę. Šio kelio tiesimas tęsėsi nuo 1836 iki 1858 m.

Taigi XIX a. viduryje Lietuvoje buvo apie 686 km plentų. Likę sau-
sumos keliai dar neturėjo kietos dangos. Plentai Lietuvos teritorijoje 
buvo tiesiami vadovaujantis carinės Rusijos politiniais ir ekonominiais 
motyvais. 

Tačiau plentai turėjo didelę įtaką ir Lietuvoje gamybinėms jėgoms 
plėtotis bei Kauno, Šiaulių, Ukmergės, Utenos, Zarasų ir Marijampolės 
miestams augti. Prie jų atsirado naujos gyvenvietės - Garliava, Veiveriai 
ir kt.

Pagrindinis XIX a. Lietuvoje nutiestų kelių trūkumas buvo tas, kad 
jie buvo tiesiami neįvertinus šalies plėtros ir gamybinių jėgų išsidėsty-
mo. Plentais nebuvo sujungti pagrindiniai ekonominiai Lietuvos cen-
trai – Vilnius ir Kaunas.

3.3.  Susisiekimas sausumos keliais  
XIX a. antrojoje pusėje

Plentai tapo pagrindinėmis magistralėmis, kuriomis vyko intensyvus 
kinkyto transporto eismas. Ypač jis svarbus tapo Krymo karo laikotarpiu 
(1853-1856 m.), kai Rusijai buvo užblokuoti Baltijos jūros uostai ir caro 
vyriausybė užsienio prekybą turėjo plėtoti sausumos keliais į Prūsiją. 
Plentu Daugpilis-Kaunas-Marijampolė-Virbalis beveik 1,5 metų dieną 
ir naktį, viena paskui kitą dviem eilėmis riedėjo sunkios gurguolės. Bū-
davo, kad važiuojamoji kelio dalis neatlaikydavo intensyvaus eismo ir ją 
prireikdavo skubiai remontuoti.
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Rygos-Tauragės plentu eismas nebuvo toks intensyvus, kadangi jis 
nebuvo baigtas tiesti. Pasibaigus Krymo karui, kinkyto transporto in-
tensyvumas plentais šiek tiek sumažėjo. Pavyzdžiui, 1857 m. prie Tau-
ragės plento esančios pašto stotys vidutiniškai pakeisdavo daugiau negu 
16 000 arklių kiekviena.

Visais pašto keliais buvo organizuoti reguliarūs krovinių ir keleivių 
vežimai. Prie kelių kas 15-20 km buvo išsidėsčiusios pašto stotys, kurios 
turėjo užtikrinti vežimus, sistemingą arklių keitimą transporto priemo-
nėms - karietoms, vežimams, furgonams ir kt.

Pati pigiausia susisiekimo priemonė tada buvo dengtas vežimas – fur-
gonas, kuriame tilpdavo iki 15 keleivių. Toks furgonas buvo kinkomas 4-6 
arkliais. Vieno keleivio važiavimas nuo Vilniaus iki Kauno kainavo 2-3 rb, 
iki Minsko - 5-6 rb. Tačiau jeigu palygintume šias kainas su kai kurių 
produktų kainomis, tai matytume, kad mokestis už transportą buvo didelis.

Kauno ir Tauragės plentais keleiviai ir kroviniai buvo vežami speci-
aliais dideliais dengtais pašto ekipažais - diližanais, kinkomais arkliais. 
Šie vežimai vyko reguliariai pagal tvarkaraščius maršrutais Sankt Peter-
burgas-Kaunas-Varšuva ir Sankt Peterburgas-Ryga-Tauragė. 1857 m. iš 
Kauno į Sankt Peterburgą ekipažai išvykdavo: pirmadieniais ir ketvirta-
dieniais - lengvieji, antradieniais ir penktadieniais - sunkieji ir šešta-
dieniais - greitojo pašto. Panašiai tokia pat tvarka vyko diližanų eismas 
iš Kauno į Varšuvą. Iš Rygos į Tauragę per savaitę atvykdavo tik trys 
reguliarūs lengvieji pašto ekipažai.

Važiavimas savo karieta ir pašto arkliais buvo daug patogesnis ir grei-
tesnis, tačiau ir daug brangesnis.

1844  m. pašto nutarime yra detaliai išdėstytos šio važiavimo būdo 
taisyklės. Kiekvienas, norintis važiuoti pašto arkliais, turi nurodyti savo 
pavardę, pareigas arba laipsnį, kas su juo važiuoja, kokiu ekipažu nori va-
žiuoti, kiek reikia arklių ir kokiu greičiu nori važiuoti - paprastu, greitojo 
pašto arba kurjerio. Greitojo pašto greitis, važiuojant plentu, buvo 10 vars-
tų/val., o paprastu keliu - 8 varstai* (atitinkamai 10,7 ir 8,5  km/val.). 

* 1 varstas = 1,067 km.



48

Kurjerio greitis plentu buvo 15 varstų/val., o paprastu - 12 varstų (atitin-
kamai 16,0 ir 12,8 km/val.).

Siekiant užtikrinti keleivių ir krovinių vežimą, pašto stotyse rei-
kėjo laikyti daug arklių. Pavyzdžiui, 1850 m. pašto stotyse prie Kauno 
plento pagal taisykles buvo laikoma arklių: Kauno pašto stotyje - 60, 
Ukmergės - 84, kitose - po 48. Pašto stotyse, esančiose prie Tauragės 
plento, arklių buvo šiek tiek mažiau: Šiaulių - 63, Meškuičių ir Joniškio - 
po 46, o kitose - po 32-35.

Vežimų plėtrą stabdė dideli mokesčiai už naudojimąsi plentu.
Pajamos iš mokesčių Kauno plentu vidutiniškai per metus sudarė 

apie 6 000 rublių, o Krymo karo metu, kai šiuo plentu eismas buvo ypač 
intensyvus, pajamos per dvejus metus sudarė 299,8 tūkst. rublių.

Lietuvos kelių tinklas XIX a. viduryje parodytas 5 pav.

5 pav. Lietuvos keliai XIX a. viduryje: 
1 - plentai, 2 - pašto keliai, 3 - kiti susisiekimo ir prekybos keliai, 4 - tiesiamas 
geležinkelis, 5 - siena su Prūsija (Vokietija), 6 - arklių keitimo punktai (pašto 

stotys), 7 - gubernijų centrai, 8 - kitos gyvenvietės
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Atsiradus geležinkelių transportui, gerokai sumažėjo vežimų plentais 
ir pamažu buvo mažinami mokesčiai už važiavimą jais.

1857  m. pagal pašto pervežimų sistemą Kauno plentu buvo vežta 
34,9  tūkst. žmonių; atitinkamai Tauragės plentu - 11,1; pašto keliais: 
Ukmergė-Šiauliai - 9,1; Kaunas-Raseiniai ir Tauragė - 3,3; Bubiai-Tel-
šiai - 0,7 tūkst. žmonių.

Važiavimas to meto gruntiniais keliais labai priklausė nuo dirvos, 
kuria jie buvo nutiesti, būklės. Ypač buvo sunku važiuoti rudens ir pa-
vasario atlydžių metu. Blogas pašto kelias ėjo dešiniuoju Nemuno krantu 
iš Kauno į Tauragę. Jis daugelyje vietų buvo užliejamas potvynio vande-
nimis, todėl važiavimas šiuo keliu nutrūkdavo keletą savaičių. Panašiai 
buvo ir kituose keliuose. Dėl blogų kelių ir mažo galingumo važiavimas 
kinkytu transportu sausumos keliais Lietuvoje kainavo brangiai ir buvo 
sezoninis.

3.4.  Susisiekimas vandens keliais  
Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje

Lietuvių gentys, gyvenusios prie Baltijos jūros nuo neolito laikų, vidaus 
vandenyse ir jūrų pakrantėse naudojo panašias susisiekimo priemones, 
kaip ir kaimynystėje gyvenusios kitų tautų gentys.

Laivybos menu labiausiai pasižymėjo kuršiai. Jie rengdavo atsako-
muosius žygius prieš vikingus.

Kad aisčių gentys plaukiodavo pajūriais ir pasiekdavo Skandinavijos 
krantus, rodo net toks sagose minėtas skandinavų maldos tekstas: „Die-
ve, saugok mus nuo kuršių.“

Kad lietuviai plaukiodavo Nemunu ir atgabendavo šia upe ginklų ir 
įvairių prekių, 1254 m. pažymi savo bulėje ir popiežius Inocentas IV. Tai 
liudija, kad lietuviai Nemunu susisiekdavo su pajūrio kaimynais.

Aisčių gentys jau X-XII a. turėjo neblogas priemones plaukioti vi-
daus ir pakrančių vandenyse. Prūsai ir kuršiai darydavo įvairaus dy-
džio ir paskirties valtis. Pajūryje jie plaukiodavo irklinėmis kylinėmis 
valtimis, prireikus naudodavo ir bures. Tas pačias valtis jie naudodavo 
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plaukioti upėmis. Laivus statydavo patys, tą amatą jie neblogai mokėjo, 
o statybinės medžiagos, ąžuolinių sijų, lentų, stiebų pasigamindavo iš 
Lietuvos giriose augančių medžių.

Aisčių laivybos padėtis pasikeitė, kai 1237 m. teisiškai susijungė abi 
ordino šakos – livoniškoji ir prūsiškoji. Po Durbės kautynių (1260 m.) 
ir po pralaimėto 1260-1274 m. prūsų sukilimo lietuvių gentims liko tik 
nedidelis pajūrio ruožas.

Praėjus keletui dešimtmečių, jūreivystė ir prekyba Baltijos jūroje vėl 
atgijo įsikūrus Hanzos prekybinei miestų sąjungai, tačiau nuo tada jūrų 
prekyba ir transportu daugiau vertėsi jau užkariautojai.

Gerai ir greitai plėsti susisiekimą bei prekybą reikėjo patogių, sau-
gių ir sutvarkytų kelių. Tokie pirmiausia buvo vandens keliai. Susisie-
kimas upėmis Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje be didelio vargo 
buvo prieinamas daugeliui pirklių. Didžiosiomis upėmis Nemunu, 
Nerimi, Šventąja, Minija galėjo plaukioti įvairios valtys su prekėmis, 
jomis buvo galima plukdyti sielius. Upėmis buvo nesunku atgabenti 
reikalingų prekių iš užsienio. Upių priežiūrai reikėjo daug mažiau lėšų 
negu sausumos keliams, kurie dėl blogo oro, ypač rudenį ir pavasarį, 
dažnai netikdavo susisiekimui. Vandens keliai ir valstybės iždui buvo 
pelningesni, nes prekių gabenimas upėmis reguliariai ir visuotinai 
buvo apdedamas muitais.

Upėmis lietuviai susisiekdavo su kaimynais keliomis kryptimis.
Pirmoji kryptis (vakarinė) – Nemuno žemupys. Šia kryptimi vyko 

nuolatinis Kauno ir Vilniaus susisiekimas su prūsais, Gdansku, Kara-
liaučiumi, Elblingu.

Antroji (šiaurinė) kryptis ėjo per Dauguvos baseiną ir kelių sankry-
žas Rygoje, Polocke, iš dalies Tartu ir Talino miestuose.

Trečioji (pietinė) kryptis ėjo upėmis ir per kelių sankryžas Lietuvos 
Brastoje (Breste), kurioje nuo seno buvo Lietuvos muitinė.

Ketvirtoji (rytinė) kryptis ėjo per Dniepro baseiną, per susisiekimo 
centrą Kijevą. Tačiau Dniepro žemupį užėmus polovcams ir mongolams, 
susisiekimas Dniepru ir jo intakais su pietiniais rajonais pasidarė pa-
vojingas, todėl šios vandens kelių šakos reikšmė iki XIV a. sumažėjo. 
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Tuo metu išaugo naujas sausumos kelių susikirtimo ir prekybos centras 
Starodubas, perėmęs ankstesnį Kijevo vaidmenį.

Iš šių susisiekimo krypčių matome, kad susisiekimas ir bendradar-
biavimas su vakariniais kaimynais buvo intensyvesnis. Prie to daug pri-
sidėjo gamtos sąlygos.

Kaunas Nemunu susisiekdavo su Prūsų miestais. Iš Nemuno žiočių 
būdavo plaukiama Nemuno atšaka Gilija į Kuršių marias. O iš marių lai-
vai įplaukdavo į Deimeną, pro Labguvą, Vėluvą, Karaliaučių ir Priegliaus 
upe pasiekdavo Aistmares, iš kurių pro Elblingą patekdavo į dešiniąją 
Vyslos šaką Nogtą ir ja pasiekdavo Gdanską. Pakrauti laivai tuo pačiu 
keliu grįždavo į Kauną ir Vilnių. Šis kelias susisiekti su Vakarais buvo 
vienas svarbiausių. Jį Gdanskas sugebėjo išlaikyti per visą Lietuvos Di-
džiosios Kunigaikštystės egzistavimą.

Susisiekimui tobulinti ir laivams apsaugoti nuo pavojingų audrų Kur-
šių mariose ordino valdžia planavo sujungti Nemuną su Priegliumi per 
Deimeną perkasu. Tokio perkaso projektas buvo parengtas 1408 m., bet 
dėl politinės ir istorinės situacijos tarp ordino ir Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės šis projektas nebuvo įgyvendintas. Kanalas buvo iškastas 
tik 1613-1616 m. jau pagal kitą projektą.

Dauguvos upe, kaip ir Nemunu, naudojosi ne tik lietuviai, latviai, bet 
ir rusų pirkliai prekėms gabenti.

1390 m. Livonijos ordinas su žemaičių bajorais iš Medininkų, Vidu-
klės, Raseinių, Kražių sudarė susitarimą dėl prekybos ir laisvo saugaus 
žemaičių keliavimo per Jurbarką, Ragainę ir Klaipėdą į ordino žemes, o 
ordino žmonių - į Žemaitiją. Tame susitarime nurodyti ir keliai, kuriais 
turėjo vykti vieni ar kiti žmonės.

1398  m. Salyno sutartimi buvo patvirtinti vėl tie patys punktai 
(1390 m.). Jie ir vėliau kiekviename susitarime būdavo iš naujo patvir-
tinami.

Ypatingas dėmesys buvo skiriamas laivybai Nemunu, nes šis kelias 
buvo ypač svarbus prekybai. Tačiau laivybai jis nebuvo patogus. Nemu-
no žiotys būdavo dažnų nelaimių vieta. Gera šio kelio būkle buvo suin-
teresuoti ne tik Kauno, bet ir Gdansko pirkliai. Tačiau Nemuno atšaka 



52

Gilija dėl įvairių ekonominių ir politinių priežasčių buvo reguliuojama 
labai pamažu iki XVI a. antrosios pusės.

Be Nemuno, susisiekimui nemažą reikšmę turėjo Neris ir Šventoji. 
Neris jungė Vilnių su Kaunu. Vandens keliams buvo naudojamos ir ki-
tos Lietuvos upės: Nevėžis, Dubysa, Šešupė, Jūra, Mūša, Lėvuo, taip pat 
mažesnės upės, kurių dauguma tik pavasarį ir rudenį tikdavo sieliams 
plukdyti ir susisiekti.

Neris ir daugelis kitų Lietuvos upių pirmą kartą minimos kelių apra-
šymuose (1384-1404 m.). Iš plukdomų krovinių, ypač iš miško medžia-
gos, galima nustatyti svarbiausius prekybinių ryšių su užsieniu kelius. 
Literatūroje minimos tik tos upės, kuriomis miško medžiaga buvo pluk-
doma iš Lietuvos, tačiau vidaus susisiekimui naudotasi ir mažesnėmis 
upėmis bei ežerais. Besinaudojantieji vandens keliais būdavo apdedami 
muitais ir įvairiomis rinkliavomis. Žemvaldžiai, per kurių žemes tekė-
jo upės, neretai jose įsirengdavo vandens malūnų, lentpjūvių užtvankų 
ir taip sudarydavo kliūtis laivybai. 1542 m. valdžia sureguliavo laivybą 
Nerimi ir Žeimena. 1547  m. instrukcijoje Vilniaus ir Trakų vaivadi-
joms nurodoma, kad užtvankose ir tiltuose būtų platūs vartai laivams 
praplaukti, o magistralinėse upėse (Nemune, Neryje) užtvankos iš viso 
buvo uždraustos. 

Buvo įsakoma ten, kur teka laivybai tinkama upė, kuria galima na-
vigacija iki svarbiausių miestų, išvalyti ją ir taip sutvarkyti tėkmę, kad 
laivai ir sieliai galėtų netrukdomi praplaukti. Upių priežiūra buvo pri-
valoma visiems žemės savininkams. Reikalauta jas prižiūrėti taip, kaip 
jos prižiūrimos valstybinėse žemėse. Buvo patariama, kad transportuo-
jami kroviniai, jeigu jų kiekis sudaro maždaug 100 vežimų, verčiau būtų 
plukdomi, o ne vežami sausuma. O tas, kuris nenori upės valyti, gali jos 
nevalyti. Išvalys upę tie, kuriems bus naudinga, ir jie tada per teismą 
gaus išvalymo ir priežiūros išlaidų patvirtinimo raštą, pagal kurį karalius 
duos teisę imti muitą iš plukdytojų.

Prieš atsirandant geležinkeliui, pagrindiniai susisiekimo ir prekių 
vežimo keliai buvo vandens keliai, todėl rūpintasi, kad laivyba upėmis 
būtų patogi ir saugi. Kiekvienas kraštas stengėsi gilinti, valyti ir prižiū-
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rėti pagrindines upes. Be to, stengtasi pagerinti susisiekimo upėmis ga-
limybes: kanalais sujungti dviejų pagrindinių upių baseinus.

1731 m. Lietuvos-Lenkijos seimas svarstė pasiūlymą iškasti kanalą, 
jungiantį pietines upes su Dniepru. Seimas priėmė nutarimą sujungti Ne-
muną su Dniepru ir Juodąja jūra per Neries aukštupį ir Bereziną. Buvo 
pateikti bent keli kanalo projektai, bet vėlesni seimai juos atmetė kaip 
nerealius. Iš vėlesnių projektų geriausias buvo žinomo Lietuvos didiko, 
Vilniaus vaivados, vėliau Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės etmono 
Mykolo Kazimiero Oginskio projektas. Tačiau kanalo statybai seimas 
negalėjo skirti lėšų, nes karai ir ūkio suirutė ištuštino valstybės iždą.

1765 m. M. K. Oginskis pradėjo kasti kanalą savo lėšomis. Jis kairįjį 
Nemuno intaką Ščarą sujungė su Jaselda, Dniepro intaku per Švente-
žerio ežerą. Šį vandens telkinį 3  km perkasas sujungė su Ščeros upe. 
Bendras kanalo ilgis - 54 km. Kanalas baigtas kasti 1784 m. Šis kanalas 
buvo siauras ir tiko tik sieliams plukdyti bei nedideliems laivams plaukti. 
Jis turėjo tik vietinę reikšmę, nors ir jungė Baltijos ir Juodąją jūras. Po 
pirmojo Lietuvos-Lenkijos padalijimo (1772 m.) jo reikšmė padidėjo. 
Be medienos, juo buvo gabenamos ir kitos prekės: grūdai, sėmenys, li-
nai, kanapės.

Kanalas iškastas per neapgyvendintas, pelkėtas vietas. Jo iškasimas 
ne tik turėjo reikšmės laivybai, bet ir padėjo nusausinti nemažus žemės 
plotus.

Kasimo išlaidos, nors ir didelės, apsimokėjo. Kanalas pagyvino pre-
kybinius ryšius su ukrainiečių ir baltarusių žemėmis.

Valstybės Ponų taryba daug dėmesio skyrė laivyno statybai. Kiekvie-
nas didžiojo kunigaikščio sostą užimantis asmuo nuo 1573 m. surašyda-
vo pacta conventa aktą. Henriko Valua pacta conventa akte buvo įtrauk-
tas ir laivyno sukūrimo klausimas. Jis valdė trumpai, vos kelis mėnesius, 
todėl ištesėti pažadų nebuvo kada.

Zigmantas Vaza (1587-1632 m.) užimdamas sostą taip pat pažadė-
jo pastatyti laivyną savo lėšomis, bet laivai nebuvo statomi dėl pinigų 
trūkumo. 1624 m. K. Radvila seime vėl kėlė Lietuvos Didžiosios Kuni-
gaikštystės laivyno statybos klausimą, tačiau šiam sumanymui mažai kas 



54

pritarė. Ir vėlesni Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kunigaikščiai – 
Vladislavas Vaza (1632-1648 m.), Jonas Kazimieras (1648-1668 m.) – 
pradėdami valdyti pasižadėdavo pastatyti laivyną, tačiau tiems paža-
dams tesėti, kaip ir pirmtakams, trūko pinigų, o ir prasidėjusi XVII a. 
karų epocha tuos reikalus atidėjo.

3.5.  Lietuvos pajūrio uostai ir jūrų laivyba

Klaipėdos uostas. Klaipėdos uostas toks, koks jis kadaise buvo, – tai na-
tūrali uostavietė prie jūros pakraščio, į kurią atplaukę laivai iškraudavo 
prekes tiesiai ant kranto. Iki XVII a. laivai, plaukiojantys Baltijos jūra, 
buvo ne didesnės kaip 3 m grimzlės. Vienu metu į uostą laivų nedaug te-
suplaukdavo. Tuo laikotarpiu uostui patogiausia vieta buvo upės žiotys. 
Klaipėdoje tokia buvo Danės upė. Vėliau, padaugėjus laivų ir išaugus jų 
dydžiui, pradėta statyti specialius uosto įrenginius.

Manoma, kad dar iki Klaipėdos patekimo Livonijos ordino žinion 
čia atplaukdavo skandinavų, olandų ir pirmųjų Hanzos miestų laivai. 
Hanzos miestų domėjimasis Klaipėda aiškinamas noru įgyti daugiau 
tarpinių punktų prekyboje su Naugardu. Tačiau ordinas tam oficialiai 
priešinosi, nes popiežiai jau anksčiau jam draudė verstis prekyba, o, be 
to, Kalavijuočių ordiną siejo glaudūs ryšiai su Rygos pirkliais. Nors Han-
zos miestams nepavyko Klaipėdoje įgyti savo oficialios atramos bazės, 
per šį uostamiestį vyko prekyba su Žemaitija. 

Viena iš pirmųjų oficialių žinių apie Klaipėdos užsienio prekybą yra 
1390 m. sutartis su Žemaitija, pagal kurią žemaičių prekyvietėms buvo 
paskirta Klaipėda, Ragainė ir Jurbarkas, taip pat aptartas pirklių statu-
sas. Tačiau nuolatiniai nesutarimai ir kovos su žemaičiais trukdė plėsti 
Klaipėdos jūrų prekybą.

Sutriuškinus Kryžiuočių ordiną prie Žalgirio (1410 m.), prekybiniai 
santykiai tarp Lietuvos ir Vakarų Europos gerokai pagyvėjo. Gdanskas 
ir Karaliaučius tapo Lietuvos prekių eksporto centrais.

Lietuva, neturėdama patogių uostų, XV a. pradžioje jūrų laivyno ne-
turėjo. Prekės buvo atvežamos ir išvežamos kitų šalių laivais. Tačiau nuo 
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XV a. vidurio prekybos tarpininkų funkcijas atlikdavo Hanzos miestai, 
kurie tuo metu įsigalėjo Lietuvos prekyboje.

Susilpnėjus kryžiuočių galybei, Klaipėdoje taip pat atsirado užsie-
nio pirklių sandėlių. Daug permainų atnešė trylikos metų karas (1454-
1466 m.), po kurio ordino žemės atiteko Lenkijos valstybei.

Šio karo metu, kai Gdanskas blokavo Karaliaučių, Prūsijos  
užsienio prekyba vyko per Klaipėdą. 1456  m. gdanskiečiai pareika-
lavo nutraukti jūrų prekybą per Klaipėdą. Kitais metais jie užpuolė 
Klaipėdą, užgrobė 14 ordinui priklausančių laivų, iš kurių 8 išsipluk-
dė, o kitus sudegino, kartu apgadino uostą. Gdanskas, naudodama-
sis Prūsijos silpnumu, ir vėliau nesiliovė varžęs Klaipėdos preky-
bos. 1464  m. Klaipėda vėl užpuolama. Užpuolėjai išplukdė 9 laivus,  
2 sudegino.

1464 m. iš Prūsijos valdovų Klaipėda gavo leidimą turėti savo laivus 
ir verstis prekyba. Tačiau tuo laikotarpiu Klaipėda savo laivyno nesukū-
rė. Uostą lankė užsienio laivai.

1520 m. Gdansko pirkliai, pasinaudoję Prūsijos ir Lenkijos ginčais, 
atsiuntė į Klaipėdą ginkluotus laivus, sudegino beveik pusę miesto ir už-
vertė Danės žiotis akmenimis bei metalo nuolaužomis, taip padarydami 
uostą neprieinamą didesnės kaip 2 m grimzlės laivams.

Su XVI a. antrąja puse yra susijusi Klaipėdos laivyno atsiradimo isto-
rija. 1569–1580 m. Klaipėdoje pastatomi keli 140-300 t talpos jūrų lai-
vai, kurie vykdavo į tolimas keliones ir pasiekdavo net Ispanijos uostus.

Irstant Hanzos sąjungai, didėjo tiesioginė Karaliaučiaus įtaka Klaipė-
dos ekonominiam gyvenimui ir ypač jos jūrų prekybai.

1580 m. Karaliaučiaus pirklių prašomas, hercogas Albrechtas Fridri-
chas uždraudė klaipėdiečiams turėti savų jūrų laivų, taip pat apribojo 
prekybą. Visa Klaipėdos prekyba turėjo vykti per Karaliaučiaus rankas. 
1583 m. klaipėdiečiams pavyko pasiekti laivininkystės lengvatų. Jiems 
vėl leidžiama statyti nedidelius jūrų laivus. Yra žinių, kad Klaipėdoje 
jūrų laivų pastatyta 1591, 1593, 1608 ir 1616 m. Iš jų nė vienas neviršijo 
160 t talpos. XVII a. antrojo dešimtmečio pabaigoje Klaipėdos uostas 
turėjo 10 laivų. Tad aptariamu laikotarpiu Klaipėdoje iš tikrųjų nebuvo 
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visiškai uždrausta užsienio pirklių prekyba, nebuvo draudžiama įplaukti 
jų laivams. Antai 1628 m. Klaipėdoje pabuvojo 58 jūrų laivai.

Vis dėlto prekybos padėties netikrumas ir vertimas gabenti prekes į 
Karaliaučių stabdė Klaipėdos laivyno plėtimąsi, taip pat uosto tobulini-
mo darbus.

1629-1635 m. Klaipėdą buvo užėmę švedai. Jie panaikino visus Klai-
pėdos pirklių prekybos ir laivininkystės suvaržymus, padidino vežimo 
jūrų laivais tarifus. Po ilgų varžymų prasidėjo trumpalaikis prekybos 
klestėjimas. Švedams pasitraukus, Karaliaučius vėl stengėsi susigrąžinti 
privilegijas, tačiau visų jų atgauti nepavyko. 1650 m. į Klaipėdą buvo 
atplaukę 35 užsienio laivai.

Ilgi ir varginantys karai su Lietuva ir Lenkija ištuštino Prūsijos val-
dovų iždą. Finansinių sunkumų verčiamas, kurfiurstas Fridrichas Vil-
helmas 1657  m. spalio 15  d. suteikė Klaipėdai neribotos prekybos ir 
laivininkystės laisvės privilegiją. Tačiau, nepaisant to, Klaipėdos jūrų 
prekyba ir toliau lieka nestabili ir neaktyvi.

Daugelis prekių ir toliau gabenamos į Karaliaučių.
XVII a. pabaigoje (1684 m.) uoste buvo pastatytas pirmasis primi-

tyvus švyturys.
XVIII a. Klaipėdos prekyba ir laivyba plėtėsi. Tam įtaką darė ekono-

miniai ir politiniai veiksniai.
XVIII a. trečiajame dešimtmetyje Klaipėdos prekyboje nuolatine eks-

portine preke tapo mediena. Jos eksportas ypač išaugo Klaipėdą valdant 
Rusijai (1757-1762 m.). Tada iš artimiausių imperijos rajonų Nemunu 
atplukdyta daug medienos. Tai padėjo išplėsti tranzitinę prekybą, vy-
kusią per Klaipėdą tarp Rusijos ir Anglijos. Medienos paklausa augo 
Anglijos karo prieš Prancūziją (1755-1763 m.) ir Šiaurės Amerikos ne-
priklausomybės karų (1776-1783 m.) metu.

XVIII  a. antrojoje pusėje apie 70-80  proc. visų Klaipėdoje  
pakrautų laivų išplaukdavo į Angliją.

XVIII a. buvo siūloma patobulinti Klaipėdos uostą. Suaktyvėjus jūrų 
transportui, kai kurios siūlytos priemonės buvo įgyvendintos. 1710 m. 
pavasarį, nuo ledų nukentėjus uoste žiemojusiems laivams, tuometinis 
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Klaipėdos tvirtovės gubernatorius fon Denhofas (von Dönholf) pasiūlė 
pagilinti Danės žiotis ir įrengti saugesnį uostą laivams žiemoti. Tačiau 
šis projektas dėl lėšų stokos nebuvo įgyvendintas.

1740  m. pradėta tvarkyti Danės žiotis. 1745  m., pasidarius speci-
alią žemkasę, pradėta ardyti gdanskiečių padarytą akmenų užtvarą 
(1520  m.). Šiomis pastangomis 72  ×  36 m užtvankoje buvo pagilinta 
vaga iki 3,1 m, t. y. 11 pėdų.

1747 m. įplaukimo vaga į Klaipėdos uostą paženklinama plūdurais. 
1749-1752 m. Danės žiotims apsaugoti nuo smėlio užnešimo pastatomi 
du pylimai. 1753 m. uoste pastatomas pirmas prekių sandėlis.

Stokojant apsauginių statinių, Klaipėdos uostas neretai būdavo kri-
tiškos būklės dėl įplaukimo vagos užnašų. Antai 1770 m., kilus didelei 
audrai, nuo Kuršių nerijos buvo nugriauta kopa ir įplaukimo vagos gy-
lis sumažėjo iki 3 m. Šis įvykis kėlė grėsmę pradėjusiai klestėti Klaipė-
dos medžio prekybai. Prūsijos valdžia uostui tvarkyti lėšų nedavė. Ir vis 
dėlto Kuršių nerijos pusėje buvo pastatyta pirmoji primityvi 130 m ilgio 
buna (vandens užtvara). Deja, ją greitai sunaikino srovė ir ledai. Kad 
būtų lengviau balastą iškrauti, prie Kuršių nerijos 1775 m. padaromos 
estakados. Tačiau didesnis bangavimas kėlė pavojų tuštiems laivams 
grįžti į uostą.

1784-1786 m. buvo stiprinama Danės žiočių šiaurinė dalis, sukalus 
prie kranto 283 m ilgio sieną iš polių. Nerijos kyšulys 1791 m. sutvir-
tintas padengiant jį žabais, o 1793 m. padarytas trumpas molas. Jis buvo 
apie 10 metų.

1796  m. maždaug 160  m nuo šiaurinio molo krantinės supilamas 
smėlio kalnas apie 30 pėdų (apie 9 m) virš vandens lygio ir ant jo pa-
statomas masyvus 18 m aukščio švyturys. 1820 m. šis švyturys paaukš-
tinamas 7 metrais.

Plati Klaipėdos uosto prieplauka, išsidėsčiusi Danės upės žiotyse, vi-
sada buvo apsaugota nuo ledų. Šios gamtos sąlygos buvo palankios uos-
tui plėstis, tačiau tam reikėjo pagilinti Danės upės dugną, o kai kuriose 
vietose ir jūrų prieplaukos gylį.
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1833 m. buvo pastatytas laivybinis kanalas, juosiantis Klaipėdos ci-
tadelę. Kanalas buvo sujungtas su Danės upe ir į jį paprastai įplaukdavo 
žiemoti upių ir jūrų laivai.

Laivyba Klaipėdos uoste pagerėjo tik tada, kai 1876-1880 m. buvo 
pastatytas žiemos uostas. Žiemos uosto užutėkis buvo 250  m ilgio, 
180 m pločio ir 5,7 m gylio, iš trijų pusių buvo pastatytos akmeninės 
sienos, saugančios laivus nuo bangų smūgių.

Tuo pat metu, kai buvo statomas žiemos jūrų uostas, 1876-1878 m. 
prie jo buvo nutiestas geležinkelis nuo Klaipėdos geležinkelio stoties, 
taip buvo pirmą kartą Lietuvoje sudarytos jūrų ir geležinkelių transporto 
sąveikos sąlygos.

Aktyvėjant prekybai ir didėjant jūriniam frachtui, XVIII a. pabaigoje 
Klaipėdoje vėl intensyviau kuriamas savas laivynas. 1770 m. prie Klai-
pėdos uosto buvo prirašyti 8 jūriniai burlaiviai, 1781 m. jų jau buvo 15, 
1782 m. - 25, 1783 m. - 30, 1791 m. - 17, 1801 m. - 27.

Patenkindamas ilgus ir atkaklius klaipėdiečių prašymus, Karaliau-
čius 1786 m. suteikė privilegiją įsteigti Klaipėdoje laivų statytojų amatų 
cechą. Klaipėdoje susikūrė gana pajėgūs virvių ir lynų gamybos amatai.

Šventosios uostas. Savo padėtimi tarptautinių prekybos kelių atžvil-
giu Šventoji mažai kuo skyrėsi nuo Klaipėdos. Upės žiotys čia taip pat 
sudarė natūralią uostavietę. Galima manyti, kad priešistorinė šios vieto-
vės raida visiškai analogiška kitų Lietuvos pajūrio vietovių raidai.

Kaip uostas Šventoji paminėta XVI a. V. Grodeckio sudarytame Len-
kijos žemių žemėlapyje ir apytikriai to meto J. Portancijaus Livonijos 
žemėlapyje bei kituose XVI ir XVII a. Lietuvos žemėlapiuose.

Zigmanto Vazos valdymo metais pradėta rūpintis Šventosios uostą 
pritaikyti tarptautinei prekybai. Tinkamam šio uosto įrengimui pritarė ir 
Varšuvos seimas. 1589 m. teisė plėsti Šventosios uostą ir per jį prekiauti 
suteikiama anglų bendrovei. XVI a. pabaigoje prekyba per Šventosios 
uostą kenkė Klaipėdos pirklių interesams. Todėl jie skundėsi Prūsijos 
hercogui ir prašė uždrausti Liepojos ir Šventosios uostų vykdomą pre-
kybą. Klaipėdos pirkliai ir vėliau ieškojo būdų pašalinti Šventosios uosto 
konkurenciją, kuri XVII a. pradžioje grėsmingai didėjo. Įsikūrę Švento-
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joje, anglų prekybininkai išveždavo laivais į Gdanską ir tolesnius uostus 
prekes. Šventosios pirkliai, išveždami šias prekes, už jas nemokėjo muito 
rinkliavų.

Klaipėdos pirklių iniciatyva tarp Prūsijos ir Lenkijos 1639 m. sudaro-
mas susitarimas, pagal kurį uždraudžiama Šventosios uosto veikla kaip 
nuostolinga iždui ir klaipėdiečių pajamoms.

Nežinoma, kaip ilgai šis draudimas galiojo. Tačiau netrukus po šio 
draudimo per Šventosios uostą vėl prekiaujama. Tai rodo Klaipėdos 
muito rinkliavų knygos 1650 m. įrašai: tais metais iš atplaukusių į uostą 
35 laivų 3 priklausė Šventajai. Šie duomenys kartu patvirtina, kad Šven-
tosios uostas turėjo ir savo prekybos laivyną.

1679 ir 1685 m. karalius Jonas Sobieskis vėl suteikia anglų bendro-
vėms privilegijų ir leidžia įsikurti Šventojoje. Išvalius upę ir kanalus, 
įtaisyti ten naują uostą ir prekiauti jūromis, įkurti miestą, įrengti pre-
kyvietes, sandėlius ir kitus įrenginius. Uostas 40-čiai metų atleidžiamas 
nuo muito rinkliavų. 1685 m. Šventosios gyvenvietei suteikiamos Mag-
deburgo teisės. Oficialiai atgaivinus Šventosios uosto veiklą, prekyba per 
jį plėtėsi, jis konkuravo ne tik su Klaipėda, bet ir Liepoja bei Ryga. Visa 
tai rodo svarbią Šventosios vietą to meto Baltijos uostų sistemoje.

Prasidėjus Šiaurės karui, Rygos ir Liepojos pirkliai papirko šve-
dų kariuomenės vadovybę ir paprašė sunaikinti Šventosios ir Palan-
gos uostus. 1701  m. švedų kariuomenė Šventosios uostą sugriovė,  
prieplauką užvertė akmenimis ir smėliu. 1704 m. Švedijos ir Lenkijos 
taikos sutartyje buvo numatyta uždrausti atkurti Šventosios uostą.

XVIII a. jau neberandama žinių apie jūrų laivininkystę Šventosios 
uoste. Sunyko ir pats miestas. Jis tapo vietinių žvejų kaimeliu. 

Palangos uostas. Istoriniuose šaltiniuose Palanga pirmą kartą pami-
nėta XII a. Čia 1161 m. buvo išsilaipinęs Danijos karalius su savo kariuo-
mene. 1253 m. ji minima Livonijos ordino ir Kuršo vyskupo sutartyje.

Senovėje Palanga buvo žvejų gyvenvietė. Prieplauka laivams buvo 
Rąžės upės žiotys. Plečiantis prekių mainams, Palangą pradeda lankyti 
ir prekybininkai. Palangos, kaip laivybai tinkamos uostavietės, reikšmė 
padidėjo, kai ji po Melno taikos sutarties vėl atsidūrė Lietuvos sudėtyje.
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Apie tiesioginę Palangos prekybą su Gdansko, Karaliaučiaus ir 
Elblingo miestais sužinome iš Klaipėdos pirklių skundo, rašyto XVI a. 
penktajame dešimtmetyje.

Stiprėjant anglų prekybinei ekspansijai į Rytų Europą, XVI a. pabaigoje 
(1589 m.) Lenkijos karalius Zigmantas Vaza leidžia anglų prekybos ben-
drovei įsikurti Palangoje. Nuo to laiko Palangos ir Šventosios uostų liki-
mas labai panašus. Palangos uoste įrengiamas molas, iškasamas laivakelis.

1639 m. uždrausdamas Šventosios uosto prekybą, karalius Vladisla-
vas IV patvirtino Palangai anksčiau duotas prekybos bei laivininkystės 
privilegijas ir leido tiesiogiai prekiauti su Gdansku, Karaliaučiumi, Ryga 
ir kitais Baltijos jūros uostais. Užsienio prekyboje Palanga naudojosi to-
kiomis pat teisėmis, kaip ir Šventoji.

Beje, pirminiuose šaltiniuose (privilegijose, skunduose ir kt.) sunku 
atskirti, kur kalbama apie Palangą, o kur apie Šventąją. Ši buvo Palangos 
seniūnijoje ir taip pat galėjo būti vadinama Palangos vardu.

Tačiau kad per Palangą XVI-XVII  a. vyko aktyvi jūrų prekyba ir 
laivininkystė, nėra abejonių.

1701 m. švedų kariuomenė, Rygos ir Liepojos pirklių prašoma, Pa-
langos uostą užvertė akmenimis. 

Manoma, kad paskutinis Lenkijos karalius Stanislovas Augustas buvo 
pasirengęs atkurti Palangos uostą, bet tam sumanymui neva priešinosi 
carinės Rusijos valdžia.

3.6.  Vandens transporto plėtra Lietuvoje XIX a.

Per pirmuosius du XIX a. dešimtmečius susiformavo visos pagrindinės 
vandens kelių sistemos. 

Rusijos vidaus vandenų keliai buvo suskirstyti į 9 apygardas. Vienai iš 
jų (Kauno apygardos valdybai) priklausė ir Lietuvos laivyba bei vandens 
keliai. Jai buvo priskirtas Nemunas, Oginskio kanalas, Dauguva ir į ją 
įtekančios upės.

Vandens keliai iki garlaivių atsiradimo buvo naudojami daugiausia 
medienai plukdyti. Kadangi Nemuno ir jo intakų pakrantėse buvo nema-
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žai miškų, o to meto ekonominės sąlygos skatino juos kirsti ir parduoti, 
tai medienos ir jos gaminių, gabenamų vandens keliais, nuolat gausėjo. 
Prekių apyvarta Nemunu ypač padidėjo Krymo karo metais. 1855 m. šia 
upe buvo išvežta prekių už 4,2 mln. rb, o atvežta už 5,4 mln. rb.

1799-1804 m. buvo atlikti Oginskio kanalo tobulinimo darbai: iš-
tiesinta Jaseldos upės vaga, joje įrengti devyni šliuzai, o Ščaros upėje 
vienas. Po rekonstrukcijos kanalo gylis siekė 0,7  m, plotis 7-11  m, o 
vandens paviršiaus plotis 12-16 m. Tuomet kanalu jau galėjo plaukioti 
kiek didesni upių laivai.

Augustavo kanalo trasos tyrinėjimo darbai, pradėti 1796 m., buvo 
nutraukti. 1823  m. tyrinėjimo darbai buvo atnaujinti. Pagal parengtą 
projektą 1824 m. pradėta kanalo statyba.

Augustavo vandens kelias - tai perkasų ir upių bei ežerų sistema, 
jungianti Vyslą su Nemunu. Vandens kelias pagal vietovę pavadintas 
Augustavo kanalu. Dar nebaigus statybos darbų, kanalas pradėtas eks-
ploatuoti 1830 m.

Darbus sustabdė 1831  m. sukilimas. Jį numalšinus, kanalo staty-
ba tęsiama. Kanalas baigiamas kasti 1839 m. Kanalo statybos išlaidas 
(2 048 430 rb) apmokėjo Lenkijos bankas.

Vandens kelio ilgis nuo Bebro upės iki Nemuno - 102,2 km. Vyslos 
baseine kelias sudarė 51,21 km, takoskyros tarpas - 9,4 km ir Nemuno 
baseine - 41,6 km.

Vandens srovės kritimui Nemuno link sutvarkyti ir išlyginti reikėjo 
pastatyti 11 šliuzų, o Vyslos kryptimi - 7 šliuzus.

Augustavo vandens kelio trasoje perkasų buvo apie 40 km, tvenki-
niais trasa ėjo 8 km, ežerais - 18 km, upėmis - 34 km. Kanalas jungė 
7 upes ir 21 ežerą.

Augustavo kanalo plotis - 20 m, kai kur yra platesnių vietų laivams 
prasilenkti. Kanalo dugno plotis - 11,5 m, o gylis - 1-1,5 m. Kanalas 
buvo apsodintas medžiais. Įrengti takai arkliams, kurie turėdavo traukti 
sielius. Pagal projektą ir ūkinę paskirtį šis vandens kelias turėjo susisiekti 
su Ventos-Dubysos perkasa, kad būtų galima iš Juodosios jūros pasiek-
ti Baltijos jūrą. Tai buvo pagrindinis tikslas, nes Vyslos deltą, kaip ir 



62

Nemuno deltą, valdė Prūsija. Išeiti į jūrą buvo galima tik dabartinėje 
Latvijos teritorijoje.

1796 m. pateiktame projekte siūlyta Ventspilį su Nemunu sujungti 
Ventos, Dubysos upėmis ir dabartiniu kanalu tarp šių upių. 1825 m. šis 
projektas pradėtas realizuoti, 1828 m. buvo išvalytos bei pagilintos Du-
bysos ir Ventos upių vagos, atlikti kai kurie kanalo kasimo darbai. Dir-
bo daugiausia kariuomenė. Kilus neramumams Lenkijoje ir Lietuvoje, 
caro vyriausybė atšaukė kariuomenę iš tų darbų. Be to, kanalo kasimui 
prieštaravo Prūsija, kuri 1803 m. buvo pasirašiusi su Rusija sutartį dėl 
bendradarbiavimo gilinant ir valant Nemuno vagą. 1831 m. nutraukti 
kanalo kasimo darbai vėliau taip ir nebuvo baigti, nors šis klausimas 
kaskart iškildavo pablogėjus Rusijos ir Prūsijos santykiams.

1833-1836 m. patobulinta kanalų sistema tarp Nemuno ir Priegliaus. 
Dėl to pagerėjo vandens kelias, jungiantis Nemuną su Karaliaučiumi. Šio 
kelio priežiūrą atliko Prūsijos valdžia, kuri nuo 1840 m. sistemingai valė 
ir gilino Nemuno žiotis.

Klaipėdos pirkliai rūpinosi įrengti vandens kelią nuo Nemuno iki 
uosto (Minijos upe ir perkasa), kad būtų galima išvengti transporto 
nuostolių dėl Kuršių marių audrų.

Svarbiausiu mazgu ir upių uostu Nemuno vandens kelių sistemoje 
buvo Kaunas. Čia buvo pirklių kontoros, uoste žiemoti jie likdavo su 
krovininiais laivais. Muitinei svarbią reikšmę turėjo Jurbarko prieplauka. 
Čia buvo renkami mokesčiai.

Laivyba, be Nemuno, vyko Nerimi ir Nevėžiu, Šventąja, Dubysa, Mi-
tuva, Jūra, Venta, Minija, Mūša, Lėveniu, Nemunėliu.

Laivai, plaukioję Nemunu, buvo dviejų rūšių: vietiniai vytinės, bar-
žos, valtys ir pastatyti Prūsijoje - botai ir berlinkos.

Patys stambiausi laivai buvo vytinės - plokščiadugniai, padaryti iš 
rąstų, 50-60 m ilgio, 8 m pločio, 2 m aukščio ir pakrauti į juos buvo 
galima 250  t krovinių. Juose buvo įrengtas stiebas ir sunkus rankinio 
valdymo įtaisas.

Baržos buvo mediniai plokščiadugniai 32-54 m ilgio, 8 m pločio lai-
vai ir juose tilpdavo 16-74 t krovinių.
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6 pav. Nemuno vandens kelių sistema XIX a. viduryje 

Valtys buvo apie 11 m ilgio, 2 m pločio ir perkeldavo 2,6–3,3 t kro-
vinių. Jos daugiausia buvo naudojamos laivybai Neryje ir retai Nemune.

Karštais vasaros mėnesiais, kai dėl seklaus vandens didelio įkrovumo 
laivai negalėjo praplaukti upėmis, buvo naudojamos baltarusiškos bar-
žos – plaustai, pinti iš storų strypų, ant kurių po stogais, pagamintais iš 
eglės žievės, buvo kraunami kroviniai.

Prūsiški laivai botai dažniausiai buvo ąžuoliniai, apie 21 m ilgio, 2 m 
pločio, su įrengtomis kajutėmis. Juose tilpdavo 33–82  t krovinių, nu-
grimzdavo apie 1,0 m, komandą sudarydavo 4–5 žmonės. 
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Berlinkos taip pat buvo statomos iš ąžuolo, 32 m ilgio, 4 m pločio, jose 
tilpdavo 50–73 t krovinių. Botai galėjo plaukioti ir jūra, o berlinkos – tik 
upėmis ir kanalais. Buriniai botai ir berlinkos iš Kauno iki Klaipėdos 
(252 km) plaukdavo 3–5 dienas, o atgal 5–8 dienas. Jei nebūdavo reikia-
mos krypties vėjo, šie laivai stovėjo be darbo po keletą savaičių.

Garlaiviai laivybai Nemunu buvo pradėti naudoti nuo 1854 m. Kry-
mo karo metu, kai smarkiai padidėjo krovinių vežimo mastai, Nemune 
plaukiojo 11 garo laivų.

Svarbesnės vidaus vandens kelių prieplaukos lietuviškosiose gu-
bernijose buvo šios: Kaunas, Jurbarkas, Veliuona, Vilkija, Rumšiškės 
(Nemuno), Jonava (Neries), Raudondvaris (Nevėžio). Kauno ir Jurbar-
ko prieplaukose būdavo atliekamos krovinių perkrovimo operacijos ir 
laivai paliekami žiemoti. Kaunas buvo svarbus vandens kelių mazgas, 
jungiantis Rytų Prūsiją su Rusijos šiaurės vakarų gubernijomis. Kaune 
buvo įsteigtos pirklių kontoros, tarpininkaujančios ir teikiančios reikia-
mą paramą praplaukiančių pirklių laivams.

Jurbarko prieplauka buvo svarbi kaip pasienio punktas. Jurbarko 
muitinėje buvo tikrinami ir apmokestinami visi laivai, plaukiantys į 
Prūsiją.

Veliuona ir Vilkija  – tai tarpinės prieplaukos laivams, plaukiojan-
tiems Nemunu. Į Raudondvarį atplaukdavo prūsų laivai, čia į juos būda-
vo kraunami grūdai ir linai. Rumšiškėse būdavo pertvarkomi kroviniai, 
plukdomi iš Gardino ir kitų Nemuno aukštupio vietovių, o Jonavoje – 
Nerimi ir Šventąja plukdoma miško medžiaga.

Dėl trumpo navigacijos laikotarpio vandens keliai tik iš dalies ten-
kino ūkio poreikius. Valdžia turėjo rūpintis sausumos kelių gerinimu, 
nes krovinių ir keleivių vežimo apimtys, intensyvėjant ekonominiam 
gyvenimui, sparčiai augo.

Naujas vandens transporto eismo pagyvėjimas Nemunu prasidėjo 
pirmųjų geležinkelių statybos Lietuvoje laikotarpiu. Tada 1859–1860 m. 
iš Prūsijos į Kauną upių transportu buvo gabenama daug metalo ir įren-
ginių geležinkeliams statyti, taip pat garvežiai.
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3.7.  Geležinkelių tiesimo pradžia Lietuvoje

XIX a. ketvirtajame dešimtmetyje Europoje imta sparčiai tiesti geležin-
kelius. Deja, tarp įtakingų Rusijos valdininkų, be geležinkelių šalininkų, 
buvo ir nemažai skeptikų. Todėl XIX a. pirmojoje pusėje Rusijoje buvo 
nutiestos vos dvi linijos: Sankt Peterburgas-Carskoje Selo ir Sankt Pe-
terburgas-Maskva. Ir tik 1851 m. nutarta pradėti linijos Sankt Peterbur-
gas-Varšuva, kurios dalis turėjo eiti ir per Lietuvos teritoriją, tiesimo 
darbus. 

Šio geležinkelio tiesimo valdybos narys buvo vienas žymiausių to 
meto inžinierių lietuvis Stanislovas Kerbedis, siūlęs sujungti minėtą ge-
ležinkelį su Liepoja ir Ryga bei su Prūsijos geležinkeliais. Tačiau dėl lėto 
darbų tempo iki 1853 m. tenutiesti vos 45 kilometrai. Tais pačiais me-
tais, prasidėjus Krymo karui ir pablogėjus Rusijos ekonominei padėčiai, 
darbai visai sustojo. Net ir 1856 m., karui pasibaigus, Rusijos vyriausybė 
suprato, jog dėl skurdaus šalies biudžeto tiesti geležinkelius valstybės 
lėšomis ji vargu ar pajėgs. Todėl stengtasi pritraukti užsienio kapitalą: 
vyriausybė sutiko su Sankt Peterburgo, Varšuvos, Londono, Paryžiaus ir 
Berlyno bankininkų konsorciumo pasiūlymu, kuriuo įsipareigota per 10 
metų nutiesti kelias geležinkelio linijas, taip pat ir Sankt Peterburgas–
Varšuva (su atšaka iki Prūsijos sienos). Šios linijos, ėjusios per Dūkštą, 
Vilnių, Lentvarį ir Varėną (su šaka nuo Lentvario per Kauną iki Vir-
balio), tiesimo darbai baigti 1862 m. Dėl to ypač pagyvėjo tiesioginis 
Lietuvos susisiekimas su to meto dideliais Varšuvos ir Sankt Peterburgo 
prekybos centrais, o geležinkelio atšaka į Virbalį sudarė sąlygas greičiau 
pasiekti Prūsiją.

1857–1858 m. buvo parengtas geležinkelio tarp Daugpilio–Gardino 
ir Lentvario–Virbalio tiesimo projektas.

Šios pirmosios geležinkelio linijos tiesimo darbai Lietuvoje buvo pra-
dėti 1858 m. Vilniaus apylinkėse 18 varstų ruože.

Tiesiant geležinkelį per Vilniaus ir Kauno kalvas, reikėjo iškasti Pa-
nerių ir Kauno tunelius. Abu tuneliai buvo dviejų kelių, šoninės sienos 
ir skliautai iš plytų, 3–5 plytų storio. Panerių tunelio ilgis – 426 m, o 
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Kauno – 1280 m. Kauno tunelio statyba buvo baigta 1861 m. 1861 m. 
lapkričio 20 d. Kauno tuneliu važiavo pirmasis traukinys. Tą pačią dieną 
buvo atidarytas geležinkelio tiltas per Nemuną Kaune.

Sankt Peterburgo–Varšuvos geležinkelis buvo tiesiamas iš bėgių, kurių 
vienas metras svėrė 32,2 ir 35,7 kg. Normalus jų ilgis buvo 5,5 ir 6 m. Po 
kiekvienu 6 metrų bėgiu buvo klojami 8, o po 5,5 – 7 pabėgiai. Pabėgių 
ilgis – 2,5 m, tvirtinami 4 varžtais. Vieno kilometro kelyje buvo klojama 
1 320 pabėgių.

Tiesiant Sankt Peterburgo–Varšuvos geležinkelį, ypač Karaliaučiaus 
atšaką, klausimas dėl geležinkelio pločio tarp bėgių buvo diskutuojamas 
tarp valstybių.

Reikalas tas, kad Prūsijoje geležinkelių plotis buvo 1 435 mm. Ru-
sijoje pirmasis geležinkelis tarp Sankt Peterburgo–Pavlovsko buvo 
1 829 mm pločio. Geležinkelio Varšuva–Viena plotis buvo 1 435 mm. 
Geležinkelis Sankt Peterburgas–Maskva (1842–1851 m.) buvo tiesiamas 
1 524 mm pločio. Šis plotis vėliau tapo tipinis ir buvo priimtas visuose 
Rusijos geležinkeliuose.

Bandymai paveikti Rusijos vyriausybę nustatyti bendrą geležinkelių 
plotį, tokį kaip Prūsijos geležinkelių, nedavė rezultatų, kadangi carinės 
Rusijos vyriausybė čia turėjo savo strateginių tikslų. Buvo nuspręsta 
tiesti atšaką į Prūsiją Lentvaris–Kaunas–Virbalis tokio pločio, kaip ir 
kitų Sankt Peterburgo–Varšuva geležinkelių ruožų (1 524 mm). Prūsijos 
teritorijoje šis kelias nuo Karaliaučiaus buvo nutiestas 1 435 mm pločio.

Šiuo geležinkelio ruožu iš Prūsijos pusės nuo Karaliaučiaus iki Rusi-
jos sienos prie Virbalio eismas buvo atidarytas 1860 m. rugpjūčio 15 d. 
Iš Prūsijos pusės 87,5 km ilgio geležinkelio ruožas Kaunas–Virbalis buvo 
atidarytas 1861 m. balandžio 11 d.

Pasienio stotis Virbalis tapo svarbiu perkrovimo ir muitinės punktu. 
Čia buvo pastatyta didelė geležinkelio stotis, kuri Pirmojo pasaulinio 
karo metu buvo sugriauta.

Tiesiant Sankt Peterburgo–Varšuvos geležinkelį, Lietuvos teritorijoje 
buvo pastatyta 40 metalinių ir 50 akmeninių tiltų.
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Pirmaisiais eksploatacijos metais eismas geležinkeliu Sankt Peterbur-
gas–Varšuva buvo nedidelis: ruožais Vilnius–Dūkštas ir Vilnius–Virbalis 
per parą kursuodavo tik dvi poros keleivinių ir viena pora krovininių 
traukinių. Dar menkesnis eismas buvo Vilniaus–Varšuvos kryptimi, 
kur per savaitę kursavo tik dvi poros keleivinių ir viena pora krovininių 
traukinių. Be to, per parą kursuodavo pora traukinių tarp Vilniaus ir 
Rygos per Daugpilį (vidutinis greitis būdavo 37,7 km/val.).

Sankt Peterburgo–Varšuvos geležinkelis turėjo didelę įtaką atskiriems 
Lietuvos miestams augti. Nedidelės Lietuvos gyvenvietės  – Dūkštas, 
Ignalina, Švenčionėliai, Pabradė, Lentvaris, Vievis, Kaišiadorys, Kazlų 
Rūda, Kybartai, Varėna, Marcinkonys, Rūdiškės ir kt., kur buvo atida-
rytos geležinkelio stotys, ilgainiui išaugo į dideles gyvenvietes ir tapo 
vietiniais ekonominiais centrais.

Geležinkelių transportas tapo rimtu konkurentu sausumos ir van-
dens transportui. Atidarius Lietuvoje pirmuosius geležinkelius, suma-
žėjo plentų reikšmė, kadangi geležinkelių transportas, palyginti su kitu 
sausumos transportu, buvo kur kas patogesnis, greitesnis, patikimesnis 
ir reguliariai veždavo krovinius ir keleivius. Geležinkelio transportas 
tapo pagrindine susisiekimo rūšimi tarp Sankt Peterburgo, Vilniaus, 
Kauno, Varšuvos, Karaliaučiaus ir kitų stambių miestų, o dėl to suma-
žėjo krovinių ir keleivių vežimo apimtys tarp šių miestų plentais.

Nuo to laiko galutinai prarado reikšmę laivyba Nerimi tarp Kauno 
ir Vilniaus.

1869 m. buvo pradėtas tiesti geležinkelio ruožas nuo Liepojos per 
Mažeikius, Šiaulius, Radviliškį, Kėdainius iki jau veikiančio geležinkelio 
ruožo Lentvaris–Kaunas į Kaišiadoris. Šis ruožas buvo nutiestas gana 
greitai. 1871 m. rugsėjo 4 d. buvo atidarytas traukinių eismas.

Reali galimybė nutiesti geležinkelį į Klaipėdą atsirado tik tada, kai 
anglų akcinė bendrovė 1865 m. nutiesė geležinkelio atšaką Tilžė–Insten-
burgas, prisijungusią prie Karaliaučiaus–Virbalio linijos. Toliau ši atša-
ka ėjo nuo Tilžės į Klaipėdą per Pagėgius, Šilutę, Priekulę. Vieno kelio 
92 km ilgio ruožas Tilžė–Klaipėda su tiltu per Nemuną buvo atidarytas 
1875 m. spalio 15 d.
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XIX a. pabaigoje geležinkelių tiesimas Lietuvoje buvo nutrūkęs. Pir-
muoju 17 metų laikotarpiu (1858-1875 m.) buvo nutiestas 1 012 km ge-
ležinkelių tinklas, kuris sudarė pagrindinę dalį (55 proc.) dabar esančio 
Lietuvos Respublikos geležinkelių tinklo.

Strateginių geležinkelių, nutiestų Rusijos XIX a. pabaigoje, komplek-
se svarbus vaidmuo teko geležinkeliams, einantiems per Baltarusiją, 
pie tinę Lietuvos dalį ir iš dalies vakarinę Ukrainą. Administracinis šių 
geležinkelių centras buvo Vilniuje. Tam tikslui buvo pastatytas pastatas, 
kuriame ir dabar yra AB „Lietuvos geležinkeliai“ administracija.

Vilniaus stotis tapo stambiu geležinkelių mazgu su dviem priešmaz-
ginėmis Naujosios Vilnios ir Lentvario stotimis.

Ryšium su Nemuno gynybinės linijos statyba buvo nutiesta strate-
ginės paskirties vienpusė geležinkelio linija Varėna-Alytus-Suvalkai-
Augustavas-Gardinas, kuri savo galiniais punktais jungėsi su Sankt 
Peterburgo-Varšuvos geležinkeliu ir, kaip lenkiančioji trasa, ėjo netoli 
Prūsijos sienos.

Pirmasis šio kelio ruožas Varėna-Alytus iki Nemuno (40 km) buvo 
pradėtas tiesti 1893 m. lapkričio 1 d., 1895 m. sausio 25 d. šis ruožas 
buvo atiduotas eksploatuoti. 1898 m. per Nemuną buvo pastatytas 240 m 
ilgio metalinis tiltas, o visa geležinkelio linija tarp Alytaus, Varėnos ir 
Gardino baigta 1899 m.

3.8.  Siaurasis geležinkelis Lietuvoje

Be plačiojo geležinkelio, XIX a. pabaigoje Lietuvoje buvo nutiestos ir 
pirmosios siaurojo geležinkelio linijos. Siaurąjį geležinkelį, turintį mažų 
matmenų riedmenis, buvo galima tiesti paprastesnėmis techninėmis są-
lygomis, todėl reikėjo kur kas mažesnių išlaidų. Siaurieji geležinkeliai 
tuo metu buvo tiesiami kaip privažiuojamieji keliai prie plačiojo magis-
tralinio geležinkelio, kad būtų galima privežti ir išvežti prekes ir kelei-
vius iš tolimų rajonų.

Pirmasis siaurasis geležinkelis (720 mm pločio) buvo nutiestas ruožu 
Postavai-Švenčionys-Švenčionėliai 1895 m. Jį nutiesė individuali akcinė 
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bendrovė. Šis kelias buvo skirtas miško medžiagai gabenti, taip pat ke-
leiviams iki Švenčionėlių stoties, esančios šalia Sankt Peterburgo-Varšu-
vos geležinkelio. Netrukus linija Postavai- Švenčionys buvo pratęsta per 
Uteną-Anykščius iki Panevėžio (ilgis 215 km), kur susijungė su Daug-
pilio-Radviliškio plačiuoju geležinkeliu.

1899-1901 m. pradėtas naudoti 145 km siaurojo Švenčionėlių-Pane-
vėžio geležinkelio ruožas, skirtas kertamam miškui ir keleiviams vežti. 
Šis geležinkelis buvo anksčiau nutiesto 125 km Švenčionėlių-Postavų 
ruožo tąsa. Ilgoką (apie 270 km) geležinkelį, sujungusį Baltarusijos Pos-
tavų miestelį su Libavos-Romnų geležinkelio Kalkūnų ruožo Panevėžio 
stotimi, nutiesė privati carinės Rusijos akcinė bendrovė. Libavos-Romnų 
ir kitų plačiųjų geležinkelių vėžės plotis siekė apie 1,5 m, o Postavų-Pa-
nevėžio siaurojo geležinkelio vėžės plotis tebuvo 0,7 m. Garvežių ir va-
gonų techniniai ir eksploataciniai rodikliai taip pat buvo mažesni negu 
plačiųjų geležinkelių riedmenų. Siaurojo Postavų-Panevėžio geležinke-
lio garvežiams techniškai prižiūrėti ir remontuoti Postavų, Švenčionėlių 
ir Panevėžio stotyse buvo įrengti depai. Panevėžyje tokia įmonė atsirado 
netoli plačiojo geležinkelio stoties. Čia buvo pastatytas pastatas dviem 
garvežiams stovėti, įrengtas vandentiekis su 20 m3 vandens rezervuaru, 
kuro sandėlis, nutiestas žiedo pavidalo bėgių kelias, skirtas garvežiams 
apsisukti, sumontuoti kiti įrenginiai.

XIX  a. pabaigoje Rusijos imperijos vyriausybė Lietuvą ir Latviją 
kirtusius Sankt Peterburgo-Varšuvos ir Libavos-Romnų geležinkelius 
suvalstybino, o Postavų-Panevėžio siaurąjį geležinkelį paliko verslinin-
kams. Iki Pirmojo pasaulinio karo privačiu siauruoju geležinkeliu per 
Aukštaitiją perveždavo medieną, malkas, grūdus ir grūdų produktus. 
Nemažai siauruoju geležinkeliu atvežtos miško medžiagos (dalį perdirb-
davo į sijas ir lentas) Panevėžio stotyje perkraudavo į didesnius plačiojo 
geležinkelio vagonus ir gabendavo į Liepojos uostą.

Per Pirmąjį pasaulinį karą kaizerinė vokiečių kariuomenė užgrobė 
Postavų-Panevėžio ir kitus Lietuvos teritorijoje buvusius geležinkelius, 
nutiesė daug naujų. 90 km siaurojo geležinkelio atkarpą nuo Lentupio 
iki Postavų perdirbo į platųjį ir nutiesė 42 km ruožą nuo Lentupio iki 
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Naručio ežero. Po karo dalis Švenčionėlių-Naručio geležinkelio ruožo 
atiteko rytinę Lietuvą okupavusiems lenkams, likusius 125  km (nuo 
Kiauneliškio pro Uteną, Anykščius ir Troškūnus iki Panevėžio) perėmė 
nepriklausomos Lietuvos valdžia.

Atkuriant ir sutvarkant geležinkelių transportą, Lietuvos valdžia per 
Pirmąjį pasaulinį karą vokiečių nutiestą 0,6  m pločio vėžės Guberni-
jos-Pasvalio (su 7 km Petrašiūnų-Linkuvos atšaka) ruožą pailgino iki 
Šiaulių stoties ir iki Biržų, o 1935 m. pertvarkė į 0,75 m pločio. Antrąjį 
nepriklausomybės dešimtmetį Šiaulių-Biržų (110  km) ir Panevėžio-
Kiauneliškio (125 km) ruožuose pradėta naudoti motorizuotus keleivi-
nius vagonus, vadinamus automotrisėmis. Talkinant užsienio bendro-
vėms, jas gamino siaurųjų geležinkelių dirbtuvės Kaune. Šių transporto 
priemonių techninės priežiūros bazė Panevėžyje buvo įrengta buvusio 
Postavų-Panevėžio siaurojo geležinkelio garvežių depe. Lietuviškos, 
M 4 serija paženklintos automotrisės patiko keleiviams ir geležinkeli-
ninkams. Jos galėjo važiuoti 55 km/h greičiu, neteršė aplinkos dūmais 
ir suodžiais, dalis sėdimų vietų buvo minkštos.

Tuometinė Susisiekimo ministerija kroviniams ir keleiviams vežti 
norėjo sukurti stambų, sparčiau nutiesiamų ir nebrangių 0,75 m pločio 
vėžės siaurųjų geležinkelių tinklą. 1937-1938 m. buvo nutiestas 36 km 
Panevėžio-Joniškėlio ruožas, kuris sujungė analogiško pločio Panevė-
žio-Kiauneliškio ir Šiaulių-Biržų ruožus. Nutiesus ir pradėjus naudoti 
Panevėžio-Joniškėlio geležinkelį, pagerėjo šiaurinės ir pietryčių Aukš-
taitijos gyventojų susisiekimas su Panevėžiu ir Šiauliais, taip pat įvairių 
žemės ūkio krovinių, statybinių medžiagų, kitokių krovinių ir prekių 
vežimas. Tiesiant šį geležinkelį, daug darbų buvo padaryta ir Panevėžyje. 
Stoties teritorijoje, šiauriau plačiojo geležinkelio ir lygiagrečiai su šiuo 
geležinkeliu, paklojo naujus 0,75 m pločio vėžės kelius, pastatė naujus 
raudonojo mūro garvežių ir vagonų depus, atskirą automotrisių garažą, 
medžiagų ir atsarginių detalių sandėlį, modernų dviaukštį administra-
cinį pastatą, kuriame, be tarnybinių patalpų, buvo įrengta erdvi salė ge-
ležinkelininkų susirinkimams, posėdžiams ir kultūriniams renginiams. 
Tuo pačiu metu greta stoties perono (piečiau plačiojo geležinkelio) pa-
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statė naują 26 m aukščio vandens bokštą, iš kurio tiekė vandenį siaurojo 
ir plačiojo geležinkelių garvežiams, taip pat naujųjų depų ir automotrisių 
garažo priešgaisriniams įrenginiams. Kad išvažiuodami iš stoties į Pa-
nevėžio-Kiauneliškio ruožą ir atvažiuodami šiuo ruožu mažieji trauki-
niai netrukdytų plačiajam geležinkeliui, o siaurojo geležinkelio trauki-
niams ar pavieniams garvežiams netrukdytų automobiliai ir arkliai, virš 
gruntkelio į Kupiškį ir Vabalininką pervažos šiaurės rytinėje dalyje buvo 
įrengtas siaurojo geležinkelio viadukas, į kurio 2 km ilgio pylimą supilta 
daugiau kaip 70 000 m3 grunto.

Ateityje Panevėžio-Joniškėlio geležinkelis turėjo būti pratęstas per 
Žeimelį iki Joniškio, turėjo būti išplatintas vokiškas 0,6 m pločio siaura-
sis geležinkelis Joniškis-Žeimelis, atsiradęs per Pirmąjį pasaulinį karą, 
taip pat buvo manoma nutiesti ir kitus siaurojo geležinkelio ruožus. 
1939 m. Panevėžio stotyje pradėjus naudoti naujus depus, automotrisių 
garažą ir nutiesus 37  km ruožą Joniškėlis-Žeimelis, taip pat 1939  m. 
atnaujinus traukinių eismą Panevėžio-Švenčionėlių ruože, taikius dar-
bus nutraukė Antrasis pasaulinis karas ir Lietuvos okupacijos. Lietuvos 
geležinkeliai tapo Sovietų Sąjungos geležinkelių dalimi.

Po Antrojo pasaulinio karo Lietuvoje pradėjus sparčiai vystytis auto-
mobilių transportui, siaurųjų geležinkelių reikšmė sumažėjo. Dėl neren-
tabilumo nemažai šių plieninių kelių buvo suardyta, Švenčionėlių-Ute-
nos ruožas perdirbtas į platųjį geležinkelį, kurį buvo manoma pratęsti 
iki Panevėžio. Iš praeityje buvusių Postavų-Panevėžio, Šiaulių-Biržų ir 
Panevėžio-Žeimelio ruožų šiandien liko Panevėžio-Rubikių ir Panevė-
žio-Biržų su Joniškėlio-Linkuvos atšaka siaurasis geležinkelis, kurio ilgis 
apie 170 km. Jais tebekursuoja mažų matmenų traukiniai. Iš Panevėžio 
stoties siauruoju geležinkeliu į Anykščių, Pasvalio, Biržų stotis daugiau-
sia gabenamas kuras. Pagrindinis krovinys į Panevėžį iš Biržų, Pasvalio ir 
Linkuvos - cukriniai runkeliai. Iš Anykščių į Panevėžį siauruoju geležin-
keliu keliauja kvarcinis smėlis. Be to, siauruoju geležinkeliu tarp Panevė-
žio-Anykščių (o vasarą iš Anykščių-Rubikių) savaitgaliais ir per šventes 
vežami keleiviai. Jau daugiau kaip 30 metų visus sąstatus traukia garvežius 
pakeitę pažangesni dyzeliniai lokomotyvai su elektrine pavara.
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3.9.  Transporto sistema Lietuvoje 
Pirmojo pasaulinio karo metu

Prieš Pirmąjį pasaulinį karą buvo tiesiami strateginės paskirties geležin-
keliai ir plentai. Taip pietinėje Lietuvos dalyje Nemuno zonoje buvo nu-
tiesti šie strateginiai plentai: Alytus-Varėna-Valkininkai (1892 m.), Aly-
tus-Seirijai-Beržininkai (1893 m.), Merkinė-Varėna (1892 m.), Merki-
nė-Leipalingis-Kapčiamiestis (1899 m.), Seirijai-Leipalingis (1899 m.), 
Seirijai-Lazdijai-Šipliškė (1900 m.), Krosna-Seinai (1900 m.), Ratny-
čia-Merkinė-Alytus-Jieznas-Kruonis-Rumšiškės (1900 m.), Kaišiado-
rys-Kruonis (1900 m.), Kalvarija-Krosna (1900 m.). Be to, šiuo laiko-
tarpiu buvo nutiesta keletas dešimčių kilometrų plentų Kauno fortų la-
birintuose. Klaipėdos krašte Vokietija tiesė neilgus plentus, kurie jungėsi 
su magistraliniu plentu Tilžė-Klaipėda.

Prieš Pirmąjį pasaulinį karą Lietuvoje buvo 1,5 tūkst. km geležinkelių 
ir tiek pat plentų su kietąja danga. Lyginant su Rusijos europine dalimi, 
Lietuvos teritorijoje geležinkelių tankis buvo 2,1 karto didesnis, o plen-
tų - 4,1 karto. Tačiau nuo Vakarų Europos Lietuvos transporto tinklas 
smarkiai atsiliko. Pirmojo pasaulinio karo pradžioje Lietuvoje kelių buvo 
mažiau, palyginti su Prancūzija, 46 kartus, su Anglija - 35 kartus, su 
Vokietija - 21 kartą ir su Danija - 8 kartus.

Šiuo laikotarpiu Lietuvoje labiausiai buvo apkrautos geležinkelių li-
nijos, vedančios į Liepojos jūrų uostą. Krovinių srautas į Liepojos pusę 
1913 m. Kenos-Naujosios Vilnios ruože - 793 tūkst.  t; Gaižiūnų-Ra-
dviliškio ruože - 360 tūkst. t; Radviliškio-Mažeikių - 606 tūkst. t; Ma-
žeikių-Lūšės - 732 tūkst. t.

Gerokai mažiau intensyvus krovinių eismas buvo šiaurės vakarų ge-
ležinkelių keliuose. Ruože Turmantas-Vilnius krovinių srautas sudarė 
400 tūkst.  t, Lentvaris-Valkininkai - 330 tūkst.  t, Lentvaris-Kaišiado-
rys - 600 tūkst. t, Kaunas-Virbalis - 260 tūkst. t. 

1914 m. rugpjūčio 1 d. Vokietija paskelbė Rusijai karą. Per Vilnių ir ki-
tus Lietuvos miestus geležinkeliais, plentais ir keliais į pasienį nenutrūks-
tamai važiavo kariuomenė. Rugpjūtį keletas vokiečių lėktuvų bombardavo 
Vilnių ir Naujosios Vilnios geležinkelio stotį.
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1915 m. spalio mėn. rusų kariuomenei pavyko sustabdyti vokiečių 
kariuomenės puolimą. Kadangi tuo metu frontas beveik 2 metams sta-
bilizavosi ties linija Ryga-Daugpilis-Pinskas, Lietuva Vokietijai tapo 
priefrontės zona, per kurią reikėjo masiškai vežti karo reikmenis tarp 
Prūsijos ir fronto. Vokietija energingai pradėjo tiesti Lietuvoje geležin-
kelius, einančius iš Prūsijos į fronto liniją Latvijoje.

Vokietijos karo vadovybė ypatingą dėmesį skyrė geležinkelio linijai 
iš Prūsijos per Šiaulius į Jelgavą. Šiai linijai tiesti buvo skirta 10 tūkst. 
kariškių ir 9 tūkst. vietinių gyventojų. 121 km geležinkelio ruožas Lauk-
sargiai-Šilėnai (prie Šiaulių) buvo pradėtas tiesti 1915 m. rugsėjį ir baig-
tas 1916 m. birželį.

Geležinkelių, plentų ir vieškelių tinklas Lietuvoje 1917 m. parodytas 
7 pav.

Karo pabaigoje buvo pradėtas tiesti antras kelias Pagėgių-Šiau lių-
Jelgavos ruože, tačiau šie darbai nebuvo baigti ir kelias liko vienpusis.

7 pav. Geležinkelių, plentų ir vieškelių tinklas Lietuvoje 1917 m.: 
1 - geležinkeliai, 2 - plentai, 3 - pašto keliai, 4 - svarbesni vieškeliai, 5 - siena su 

Prūsija (Vokietija), 6 - gubernijų centrai, 7 - apskričių centrai, 8 - miesteliai
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1915 m. skubiai buvo nutiestas geležinkelis, jungiantis Klaipėdos ir 
Liepojos uostus.

1916 m. vokiečiai nutiesė 26 km geležinkelio ruožą tarp Palemono ir 
Gaižiūnų, jis sutrumpino susisiekimą tarp Kauno ir Šiaulių.

Be plačiojo geležinkelio, vokiečiai karo tikslais nutiesė nema-
žai ir siaurojo geležinkelio ruožų: Gubernija-Pasvalys, Jonava- 
Ukmergė, Kazlų Rūda-Pavilkija, Skapiškis-Suvaipiškis.

Šiuo laikotarpiu taip pat buvo suintensyvėjęs eismas plentais, tačiau 
naujų nutiesta nebuvo, išskyrus tai, kad buvę plentai buvo griežtai tech-
niškai prižiūrimi ir remontuojami.

3.10.  Miestų transportas

Ilgą laiką miestų transportą sudarė paprasti arklių traukiami vežimai. 
XIX a. pradžioje žmonėms susisiekti ir prekėms vežti miestuose buvo 
naudojami dvikinkiai vežimai, vadinami brikais, arba paprasti vienkin-
kiai valstiečių vežimai. Turtingesni miestų gyventojai jodinėjo arkliais 
arba važinėjo karietomis, traukiamomis dviejų, trijų ir daugiau arklių. 
Neturtingiesiems tokios susisiekimo priemonės buvo neprieinamos. Kro-
viniams vežti Vilniaus mieste 1852 m. buvo įsteigtas specialus cechas.

Kol miestų gyventojų skaičius nebuvo didelis, o gyvenimas ne itin 
intensyvus, šių primityvių susisiekimo priemonių pakako. XIX a. pra-
džioje susisiekimas miestų viduje nekėlė jokių problemų, kadangi pa-
čių didžiausių miestų - Vilniaus ir Kauno – vidutinis spindulys sudarė 
apie 1-2  km. Tačiau Vilniuje ir Kaune už miesto ribų pastačius ge-
ležinkelių stotis, atsirado būtinybė organizuoti reguliarų susisiekimą 
miestų viduje keleiviams vežti. Tačiau XIX a. antrojoje pusėje sparčiai 
plečiantis transporto tinklui, didėjant miestams ir jų gyventojų skaičiui, 
intensyvėjant miestų prekybiniam gyvenimui, šios transporto priemo-
nės nebepatenkino augančių susisiekimo poreikių. Kiek tobulesnė buvo 
stambesniuose miestuose (Vilniuje ir Kaune) pasirodžiusi masinio ke-
leivių vežimo priemonė - diližanai, traukiami keturių, vienas šalia kito 
pakinkytų arklių. Jais vienu metu galėdavo važiuoti 10 keleivių. Aukš-
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tiesiems valdžios pareigūnams ir šiaip turtingiesiems vežti arkliai bū-
davo kinkomi poromis viena paskui kitą. Kiek vėliau vežimų medinius 
ratus pakeitė ratai su guminėmis padangomis. Dėl to padidėjo greitis 
ir sumažėjo triukšmas.

Kita transporto priemonė miestuose buvo omnibusai. Buvo nustatytos 
visuomeninio miestų transporto eismo taisyklės: vežikų teisės ir pareigos, 
apmokėjimo tvarka, darbo laikas, maršrutai. Buvo patvirtinti reikalavimai 
transporto priemonėms, nustatytos jų stovėjimo aikštelės miestuose, lei-
džiamas didžiausias keleivių skaičius ir pan.

Išaugusius miestų visuomeninio transporto poreikius labiau atiti-
ko XIX  a. pabaigoje atsiradęs arklinis tramvajus, vadinamas „konke“. 
1891 m. Vilniaus miesto dūma sudarė sutartį su inžinieriumi A. Gorčia-
kovu, kuris pasižadėjo savo lėšomis nutiesti arklių traukiamo tramvajaus 
linijas Vilniuje ir už tai gavo monopolio teisę 35 metams. 1892 m. linijų 
tiesimą ir monopolio teisę jis perdavė miestų ir priemiesčių arklinių 
geležinkelių Rusijoje bendrovei. 1893 m. Vilniuje tramvajaus linijos (iš 
viso apie 10 km ilgio) buvo baigtos tiesti. Iš pradžių veikė 3 šio tramva-
jaus maršrutai: iš miesto centro į geležinkelio stotį, Užupio ir Antakal-
nio priemiesčius. Šios susisiekimo priemonės paslaugos buvo brangios 
ir sunkiai prieinamos vargingiesiems. Vis dėlto „konkė“ pamažu nukon-
kuravo omnibusus ir diližanus, išstumdama juos į miesto pakraščius.

1909 m. „konke“ iš viso pasinaudojo 2,6 mln. keleivių. Tai reiškia, 
kad vienam vilniečiui vidutiniškai teko važiuoti ja 14 kartų per metus.

XX a. pradžioje buvo parengta elektrinio tramvajaus projektas, ta-
čiau dėl lėšų trūkumo jis nebuvo įgyvendintas. Be to, nutiesti elektrinį 
tramvajų trukdė bendrovės monopolis, suteikiantis teisę 35 metus laikyti 
mieste arklinį tramvajų.

Arklių traukiamas tramvajus 1892 m. taip pat nutiestas Kauno mies-
te. Čia veikė tik viena jo linija nuo geležinkelio stoties iki miesto rotušės. 
1905 m. šia transporto rūšimi Kaune buvo pervežta 1,6 mln. keleivių. 

Klaipėdoje, statant elektrinę, XX a. pradžioje buvo įrengtas elektrinis 
tramvajus. Jis sujungė uostą ir geležinkelio stotį su centru ir atskirais 
priemiesčiais.
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XIX a. pabaigoje pasirodė pirmieji dviračiai, tačiau važinėti jais pa-
grindinėmis miestų gatvėmis buvo uždrausta, todėl dažniausiai jie buvo 
naudojami pasivažinėti už miesto ribų. Apskritai tuo metu dviračiai 
buvo prabangos dalykas.

Pirmieji automobiliai Lietuvos miestuose pasirodė XX a. pradžioje. 
1905 m. Vilniuje jau važinėjo keli lengvieji automobiliai. Mieste pradėjo 
veikti ir vienas autobusų maršrutas Gedimino aikštė - Verkiai.

Automobilių garažas buvo įrengtas pačiame miesto centre Georgijaus 
prospekte (dabar Gedimino prospektas). Vis dėlto naujoji transporto 
priemonė negreitai išstūmė senąją. Pirmojo pasaulinio karo išvakarėse 
mieste buvo užregistruota tik keliolika automobilių ir 1 154 vežikai.

Miesto transportas kiek aukštesnį lygį buvo pasiekęs tik Kaune - lai-
kinojoje respublikos sostinėje. Pagrindinės Kauno miesto visuomeni-
nio transporto priemonės ilgą laiką buvo arklių traukiamas tramvajus 
(„konkė“), likviduotas trečiojo dešimtmečio viduryje, ir siaurasis gele-
žinkelis Senamiestis-A. Panemunė (panaikintas 1935 m.).

Trečiojo dešimtmečio pradžioje pradėjo plėstis susisiekimas autobusais. 
Leidimus organizuoti autobusų susisiekimą maršrutu Rotušė-Panemunė 
gavo keletas privačių verslininkų, tačiau dauguma jų greitai bankrutavo. 
Dėl labai blogo gatvių grindinio autobusai greitai susidėvėdavo. Dideles 
išlaidas remontui ir atsarginėms dalims bei mokesčius leidimui vos pa-
dengdavo bilietų brangumas (bilietai važiuoti maršrutu Įgulos bažnyčia-
Geležinkelio stotis kainavo 30 ct, maršrutu Stotis-Panemunė - 25 ct).

Ketvirtojo dešimtmečio pradžioje, pradėjus geriau tvarkyti gatvių 
dangą, susisiekimo autobusais sąlygos pagerėjo. 1931 m. Kauno miesto 
autobusų maršrutais (jų ilgis sudarė 21 km) kursavo 39 autobusai. Ke-
leivių vežimų apimtys pradėjo augti tik ketvirtojo dešimtmečio antrojoje 
pusėje, likvidavus siaurąjį miesto geležinkelį.

Kaunas turėjo ne tik daug vežikų, bet ir lengvųjų taksi automobilių 
parką. 1926 m. buvo eksploatuojami 26 taksi, 1927 m. - 103, 1928 m. - 
137. Vėliau, plečiantis susisiekimo autobusais tinklui ir individualiam au-
totransportui (taip pat dėl ekonominės krizės), taksi automobilių skaičius 
Kaune pradėjo mažėti: 1930 m. jų buvo 118, 1935 m. - 75, 1937 m. - 86.
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Sudėtingas Kauno reljefas vertė statyti keltuvus (funikulierius). 
1931 m. pradžioje miesto savivaldybė pasirašė su Vokietijos bendrove 
„Curt Rudolph“ sutartį keltuvui Žaliakalnyje įrengti. Keltuvas (jo ilgis - 
135 m, o aukščio skirtumas - 35 m) pradėtas eksploatuoti 1931 m. rug-
sėjį. 38 AJ variklis traukė 2 funikulieriaus vagonus, kuriuose tilpdavo 
po 30 keleivių.

Aleksoto keltuvas pradėtas eksploatuoti 1935  m. gruodžio 6  d. Jo 
ilgis - 142 m, nuolydis - 29,5 proc.; keltuvo 2 vagonus (tokius pat kaip 
ir Žaliakalnio keltuvo) traukė 25 AJ variklis.

1928 m. Klaipėdoje kursavo tik 8 autobusai, 1937 m. jų skaičius pa-
didėjo iki 29. Plečiantis susisiekimo autobusais tinklui, mieste veikusios 
tramvajaus linijos neteko savo reikšmės ir 1931-1932  m. buvo likvi-
duotos.

3.11.  Vidaus vandens keliai  
XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje

Gausėjant ir gerėjant sausumos keliams, neprarado reikšmės ir van-
dens keliai. Lietuvoje vandens kelių sistemą sudarė pagrindinė jos ar-
terija Nemunas su intakais: Nerimi, Nevėžiu, Šventąja, Dubysa, Minija. 
Tačiau iš jų tik 3 buvo tinkami laivybai. Dubysa, Šventoji, Minija, Mūša 
ir kai kurios kitos upės tiko tik sieliams plukdyti.

Bendras vandens kelių ilgis lietuviškosiose gubernijose sudarė 
1920 km, tačiau iš jų tik 315 km tiko laivams plaukti.

Nemunui tenkanti metinė prekių apyvarta sudarydavo 2,2 mln. t, arba 
5,5 proc. visos Rusijos vandens keliams tenkančios prekių apyvartos.

XIX a. antrojoje pusėje, nutiesus geležinkelius ir išplėtus plentų tin-
klą, vidaus vandens kelių reikšmė gabenant prekes šiek tiek sumažėjo, 
nes daugiau krovinių imta vežti sausumos keliais. Tačiau nors sausumos 
kelių konkurencija didėjo, bendras vežamų prekių kiekis kai kuriomis 
upėmis nemažėjo.

Kai kurias prekes, ypač medieną, buvo patogiausia gabenti kaip tik 
vandens keliais. Neperdirbta ir pusiau perdirbta mediena buvo viena 
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pagrindinių Lietuvos eksporto prekių. Būdinga, kad daugiausia miškų 
buvo Nemuno, Neries, Nevėžio ir Šventosios pakrantėse, o patogaus iš-
gabenimo galimybė skatino miško medžiagą parduoti. XIX a. viduryje 
upėmis kasmet būdavo pergabenama vidutiniškai apie 585  tūkst.  m3 
medienos vietiniam vartojimui ir 117 tūkst. m3 - eksportui.

Pagrindinę parduodamos medienos dalį sudarydavo neperdirbta ap-
valioji mediena, tad ji būdavo plukdoma. Vidutiniškai per metus Nemu-
nu praplaukdavo 2 700 plaustų.

Siekiant išvengti nuostolių dėl audrų gabenant medieną, 1863- 
1873 m. buvo iškastas Karaliaus Vilhelmo kanalas. Nuo Klaipėdos pusės 
buvo iškastas 25,3 km ilgio kanalas (iki Lankupių šliuzo), kurio dugno 
plotis - 14,78 m. Toliau vandens kelias iki Nemuno atšakos Atmatos ėjo 
sureguliuota Minijos upe (18,5 km). Šį kanalą administravo Karaliau-
čius. 1901 m. atidarius Karaliaučiaus jūros kanalą, kuris taip pat pra-
sidėjo iš kitos Nemuno atšakos, didelė dalis anksčiau į Klaipėdą siųstų 
prekių buvo siunčiama į Karaliaučių.

XX a. pradžioje Nemunu gabenamos medienos kiekis dar labiau iš-
augo.

Vandens keliais transportuota ne vien mediena. Upėmis taip pat 
buvo gabenami sėmenys ir pluoštas, grūdai ir kiti žemės ūkio produktai, 
žuvis, druska ir metalo gaminiai.

Prekybiniai ryšiai labiausiai siejo Lietuvą su Prūsija. Prie šių ryšių 
tvirtėjimo nemažai prisidėjo ir patogus susisiekimas. Prekės Nemunu 
pasiekdavo Kauną, o iš čia būdavo išvežiojamos į kitus lietuviškųjų gu-
bernijų miestus. 

XX a. pradžioje prekių vežimas vandens keliais sumažėjo. Tai susiję 
su tuo metu vykusiais ekonominiais ir politiniais procesais: ekonomine 
krize, Rusijos ir Japonijos karu bei revoliucija.

Vandens keliais būdavo vežiojami ir keleiviai. Tam tikslui buvo skirti 
specialūs garlaiviai. Nemune pirmasis toks keleivinis garlaivis pasirodė 
1854 m., o 1856 m. jų buvo 11. Vėliau keleivinių garlaivių daugėjo. Ke-
leiviniai garlaiviai daugiausia kursavo maršrutu Kaunas-Karaliaučius. 
Bandyta įvesti susisiekimą garlaiviais Nerimi tarp Kauno ir Vilniaus. 
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1856 m. Vilniuje pasirodė pirmasis garlaivis, pastatytas Koblence, tačiau 
jis plaukiojo labai neilgai. 1862 m. nutiesus Lentvario-Virbalio geležin-
kelį, susisiekimas Nerimi visiškai nutrūko. Tik XX a. pradžioje Neryje 
vėl pasirodė keleiviniai garlaiviai: nuo Vilniaus iki Verkių nuolat kursavo 
net 3 garlaiviai.

Garlaivių eismas Nemunu buvo ypač pagerėjęs XIX a. paskutinį de-
šimtmetį. 1890-1893 m. tarp Kauno ir Jurbarko navigacijos metu kas-
dien būdavo pervežama apie 7,5 tūkst. keleivių ir maždaug 1,5 tūkst.  t 
krovinių.

Daug metų kalbėta apie laivams žiemoti skirtos prieplaukos staty-
bą. Nemune 1870 m. žiemą laivai nuo ledonešio pasislėpė Prūsijai pri-
klausiusioje Smalininkų prieplaukoje. Šis įvykis paskatino paspartinti 
prieplaukos statybą Rusijai priklausiusioje Nemuno dalyje. Žiemos prie-
plaukai įrengti buvo paskirta vieta ties Kalnėnų kaimu, apie 10 km nuo 
Prūsijos sienos ir 3 km nuo Jurbarko. Natūrali Nemuno įlanka sudarė 
palankias sąlygas prieplaukai įrengti, tereikėjo tik užtvenkti ir pagilinti 
ją. Prieplaukos statyba baigta 1891 m., ji atsiėjo 45 tūkst. rb. Ši prieplau-
ka buvo 3 kartus didesnė negu Smalininkų, joje galėjo žiemoti apie 100 
didelių laivų.

XIX  a. antrojoje pusėje nemažai dėmesio skirta vandens keliams 
prižiūrėti ir gerinti. Daugiausia rūpintasi Nemunu: vien jo priežiūrai 
kasmet būdavo išleidžiama vidutiniškai apie 11 tūkst. rb. Svarbiausi dar-
bai buvo akmenų išrinkimas, vagos tiesinimas ir gilinimas, stebėjimo 
punktų įrengimas.

Iš Nemuno ir Neries vagų akmenys buvo šalinami nuo 1842 iki 
1892 m. Valymo darbai vyko labai sunkiomis sąlygomis. Jie buvo men-
kai finansuojami, juos trukdydavo upių pakrančių savininkai, įrodinė-
dami, kad šie darbai pažeidžia jų privatinės nuosavybės teisę.

1874-1875 m. iš Nemuno vagos buvo beveik visiškai pašalinti akme-
nys nuo Gardino iki Prūsijos sienos. Iki 1875 m. Nemune buvo daug 
pavojingų slenksčių, kuriuos laivai galėdavo praplaukti tik turėdami lo-
cmaną, o po tvarkymo darbų daugelio šių pavojų nebeliko, buvo panai-
kinta didžiausia kliūtis Nemune - rėva, vadinta „Velnio tiltu“.
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Devintąjį dešimtmetį ties Kaunu įrengiama 1368 m ilgio damba, ku-
riai išleista 293,3 tūkst. rb. Buvo numatyta toliau įrengti dambą, nes ji 
puošia miestą ir apsaugo jį nuo pakilusio vandens.

1888 m. pradėta gilinti kai kurias seklias Nemuno vietas. Šiems dar-
bams valstybė skyrė 75 tūkst. rb. Tačiau ne visos seklumos buvo panai-
kintos.

1876  m. Nemune (ties Kaunu ir Jurbarku) ir Neryje (ties Jonava) 
buvo įrengti vandens lygio stebėjimo punktai. Kelerių metų vandens 
lygio stebėjimas padėjo numatyti kai kuriuos hidrotechninius darbus.

Paskutiniojo dešimtmečio pradžioje pradėta kalbėti apie Nevėžio 
upės tvarkymą ir pritaikymą laivybai. Susisiekimo ministerija pareika-
lavo duomenų, reikalingų upės tvarkymo darbams numatyti. Mažiausiai 
dėmesio skirta kitoms upėms: Dubysai, Minijai. Mat jos tiko tik sieliams 
plukdyti.

3.12.  Lietuvos transporto sistemos formavimas 
1918–1940 m.

Pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui, tolesnę transporto  
sistemos plėtrą Lietuvoje lėmė nauji ekonominiai ir politiniai veiksniai.

Sugriauti geležinkelių tiltai ir stotys buvo atstatomi. Geležinkeliai 
iš 1  435  mm pločio buvo paplatinti iki 1  524  mm, tai leido palaikyti 
transportinius ryšius su Baltarusija ir Rusija. Prasidėjo traukinių eismas 
ruožais: Vilnius-Lyda, Vilnius-Molodečnas-Minskas, Vilnius-Lentva-
ris, Vilnius-Švenčionėliai-Daugpilis-Radviliškis.

1920  m. pabaigoje Lenkija užgrobė Vilniaus kraštą. Demarkacijos 
linija izoliavo nuo Lietuvos transporto tinklo geležinkelio liniją Varė-
na-Alytus-Suvalkai-Gardinas, todėl teko Lietuvai nutiesti geležinkelio 
ruožą Kazlų Rūda-Marijampolė-Šeštokai, kuris sujungė izoliuotą liniją 
Varėna-Alytus-Suvalkai su likusiu šalies geležinkelių tinklu. Šis 58 km 
geležinkelio ruožas buvo nutiestas 1922-1924 m. 

1923 m., kai Klaipėdos kraštas buvo prijungtas prie Lietuvos, ypač 
tapo svarbu sujungti geležinkeliu Klaipėdos uostą su Lietuvos geležinke-
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lių tinklu. Todėl 1923 m. vasario 23 d. Lietuvos ministrų kabinetas pa-
vedė Susisiekimo ir kelių ministerijai pradėti tiesti plačiojo geležinkelio 
linijas, vedančias į Klaipėdą: a) Šiauliai-Klaipėda per Amalius, Telšius, 
Kretingą; b) Kazlų Rūda-Pagėgiai per Šakius, Jurbarką.

Didėjant eksportui ir importui per Klaipėdos uostą, padidėjo traukinių 
eismo intensyvumas geležinkelių linija Klaipėda-Šiauliai-Kaunas, ypač 
Klaipėda-Šiauliai ruožu. Įvertinant techninę šio ruožo būklę ir eismo 
organizavimą, buvo teigiama, kad šio ruožo laidumo galimybės visiškai 
išsemtos. Siekiant sumažinti Klaipėdos- Šiaulių ruožo apkrovą, dalis trau-
kinių, vykstančių į Klaipėdą, buvo nukreipiama daug ilgesniu maršrutu 
Radviliškis-Pagėgiai-Klaipėda. Todėl 1937 m. kilo klausimas dėl antro-
jo kelio tiesimo ruože Šiauliai-Klaipėda arba naujos geležinkelio linijos 
Kazlų Rūda-Šiauliai-Jurbarkas-Tauragė, kuri sutrumpintų atstumą tarp 
Kauno ir Klaipėdos 70 km, palyginti su maršrutu per Šiaulių mazgą.

Plentai po karo buvo labai sugriauti, o naujų buvo tiesiama mažai. 
Iki 1936 m. buvo nutiesta tik 78 km plentų.

Daug intensyviau plentai buvo tiesiami Antrojo pasaulinio karo iš-
vakarėse, t. y. 1936 m. - 64 km, 1937 m. - 83 km, 1938 m. - 151 km 
ir 1939 m. - 82 km. Pagrindiniai šiuo laikotarpiu nutiesti plentai buvo 
žemaičių: Kaunas-Raseiniai-Rietavas-Gargždai - 196 km; aukštaičių: 
Kaunas (pradžia nuo Žemaičių plento Cinkiškyje)-Kėdainiai-Panevė-
žys-Biržai - 170 km.

Vilniaus krašte, tuomet okupuotame Lenkijos, akmenimis buvo išklo-
ti plentai Pabradė-Švenčionys, Vilnius-Lavariškės, Vilnius-Medininkai, 
Vilnius-Šalčininkai, Vilnius-Eišiškės, Eišiškės-Varėna.

1939 m. Lietuvoje buvo 2 022 km plentų ir 1 863 km geležinkelių.
Be plentų, tuo metu Lietuvoje buvo daug per šimtmečius susifor-

mavusių kelių. 1939 m. pabaigoje Lietuvoje buvo 31 296 km kelių, iš to 
skaičiaus: pirmos kategorijos (12 m pločio) - 4 161 km; antros katego-
rijos (10 m pločio) - 9 201; trečios kategorijos (7 m pločio) - 17 933.

Automobilių transportas Lietuvoje tuo laikotarpiu plėtojosi lėtai. 
1938 m. Lietuvoje (be Vilniaus krašto) buvo 742 krovininiai automobi-
liai, 333 autobusai ir 2 301 lengvasis automobilis.
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1939 m. Lietuvoje veikė 140 užmiestinių autobusų maršrutų, kuriais 
važinėjo 240 autobusų. Buvo pervežta 3  mln. keleivių ir nuvažiuota 
96,4 mln. keleivio km.

1920 m. Lietuvos upėmis plaukiojo 11 garlaivių (iš viso 280 t talpos). 
Šeši iš jų buvo eksploatuojami Kauno-Jurbarko linijoje, du plaukiojo iš 
Kauno į Smalininkus, du į Babtus ir vienas į Jonavą. Keturi garlaiviai 
priklausė Lietuvos laivininkystės draugijai, kiti pavieniams savininkams.

Susikūrus Lietuvos Respublikai, Nemuną perkirto valstybinės sienos 
ir demarkacijos linijos. Dėl to laivininkystė, palyginti su XX a. pradžia, 
susilpnėjo. 1922 m. prekių pervežta 6 kartus ir medienos nuplukdyta 5 
kartus mažiau negu 1900 m. 1924 m. navigacijai naudota 395 km vidaus 
vandens kelių. Atlikus būtiniausius šių kelių tvarkymo darbus, jų ilgis 
1934 m. pasiekė 686,3 km. 

1934-1938  m. sutvarkomas Kauno uostas: pastatomos krantinės, 
nutiesiama geležinkelio atšaka, įrengiami keliamieji kranai. 1935 m. vi-
daus vandenyse eksploatuojamos 45 baržos (iš viso 12 702 t keliamosios 
galios). Iš jų 29 (7 629 t) užregistruotos Klaipėdos krašte. Nuo 1938 m. 
vidaus vandenų transporte pradėjo reikštis „Lietuvos Baltijos Loido“ 
bendrovė. Prasidėjus 1938 m. navigacijai, tarp Kauno ir Klaipėdos ėmė 
kursuoti 3 baržos (po 500 t talpos kiekviena). Vėliau bendrovė pastatė 
3 metalines baržas (600 t talpos) ir įsigijo 120 AJ galios vilkiką.

Pirmaisiais respublikos gyvavimo metais planuota įkurti Šventosios 
prekybos uostą. Prijungus Klaipėdos kraštą, šio projekto atsisakyta ir 
nutarta Šventojoje statyti žvejybos uostą.

Iki 1923 m. Klaipėdos uostas buvo labai apleistas ir suremontuotas 
tik 1923 m.

1928 m. pradėtas statyti naujas žiemos uostas ir baigtas 1932 m. Jo 
molų ilgis sudarė 1 158 m. Išilgai krantinės buvo nutiesti geležin-kelio 
privažiuojamieji keliai. 1936 m. buvo įrengta pietinė uosto krantinė.

1938 m. Lietuva turėjo 11 jūrų prekybos laivų, galinčių pervežti nuo 
514 iki 1 607 t krovinių.

1939 m. Vokietijai užgrobus Klaipėdos kraštą, Lietuvai liko tik 25 km 
Baltijos pajūrio nuo Palangos iki Šventosios. Tada Šventosios žvejybos 
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uostas buvo pritaikytas užsienio prekybai. Tam tikslui 1939  m. buvo 
nutiestas 12,5 km geležinkelio ruožas nuo veikiančios Darbėnų geležin-
kelio stoties iki Šventosios.

Oro transporto organizavimo idėja Lietuvoje buvo keliama jau 
1921 m., tačiau realizuoti ją pavyko tik 1939 m. viduryje. Iki to laiko 
Lietuvos aerodromais naudojosi tik užsienio civilinės aviacijos bendro-
vių lėktuvai.

1921 m. kovo 20 d. įsteigta Karaliaučiaus-Klaipėdos-Rygos oro lini-
ja, kurią iš pradžių eksploatavo Vokietijos bendrovė „Deutsche Luftree-
derei“, vėliau - bendrovės „Deutsche Aero-Lloyd“ ir „Lloyd-Ost“.

Bendra Rusijos-Vokietijos bendrovė „Deruluft“ 1922 m. gegužės 1 d. 
pradėjo oro susisiekimą maršrutu Karaliaučius-Kaunas-Maskva. Pir-
maisiais metais 4 keleivius paimantys „Fokker“ lėktuvai skrido 2 kartus 
per savaitę. 1922  m. 11 bendrovės lėktuvų atliko 191 skrydį, pervežė 
634 keleivius, 1 047 kg bagažo ir 78 361 kg krovinių. 1923 m. maršrutu 
Maskva-Karaliaučius-Maskva per savaitę daroma po 3 reisus, 1924 m. 
po šešis. Nuo 1925  m. lėktuvai skrisdavo kasdien, o 1926  m. birželio 
15 d. maršrutas pratęstas iki Berlyno.

1927 m. šia linija pradėjo skraidyti 6 vietų vokiški lėktuvai „Dornier 
Merkur“. 1928-1929 m. „Deruluft“ bendrovė nukreipė Berlyno-Mas-
kvos liniją per Karaliaučių ir Rygą (Lietuvos teritorija buvo praskren-
dama nenusileidžiant), bet nuo 1930  m. vėl pradėta naudotis Kauno 
aerodromu.

Iki 1930 m. Lietuvos aerodromų techninio tiekimo lygis buvo labai 
silpnas ir neretai užsienio bendrovių lėktuvai praskrisdavo šalies terito-
riją nenusileisdami.

1930 m. Krašto apsaugos ministerija išplėtė ir aptvarkė jos žinioje 
buvusį Kauno aerodromą, įrengė oro uosto pastatus ir sandėlius, pageri-
no radijo stoties ir meteorologijos tarnybos darbą. Bendrovė „Deruluft“ 
Kauno oro uoste įrengė goniometrinę stotį. Lietuvoje pradėti rengti ci-
viliniai lakūnai, radistai, meteorologai.

Aviacijai propaguoti Lietuvoje didelę reikšmę turėjo transatlantinis 
S. Dariaus ir S. Girėno skrydis.
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Lenkijoje tuo metu veikė akcinė oro susisiekimo bendrovė „LOT“, 
kurios dalininkai buvo valstybė ir savivaldybės. 1932  m. ši bendrovė 
pradėjo eksploatuoti oro liniją Varšuva-Vilnius-Ryga.

Nuo 1935 m. „Deruluft“ bendrovė pradėjo skrydžius naujais marš-
rutais: Nr. 3a Karaliaučius-Kaunas-Velikije Luki-Maskva, kuriuo buvo 
skraidoma ištisus metus, išskyrus balandžio mėnesį, ir Nr. 3b Karaliau-
čius-Kaunas-Ryga-Talinas, eksploatuojamu gegužės-spalio mėnesiais. 
Be lėktuvų ANT-9, pradėta naudoti vokiškus JU 52, kurie 280 km per 
valandą greičiu skraidindavo 15 keleivių.

1937 m. kovo pabaigoje „Deruluft“ likvidavosi. Gegužės mėnesį vo-
kiečių bendrovė „Deutsche Lufthansa“ atidarė Berlyno-Karaliaučiaus-
Kauno-Rygos-Talino-Helsinkio oro liniją, kuria kasdien skraidė JU 52 
tipo lėktuvai.

Per Kauno oro uostą 1937 m. į Lietuvą atgabenta 5 258,57 kg prekių, 
daugiausia automobilių atsarginių dalių (37,9 proc.), elektrotechnikos 
reikmenų (11  proc.), geležies dirbinių (15  proc.), reklaminių leidinių 
(8,3 proc.) ir kitų prekių. 76,1 proc. visų prekių atgabenta iš Vokietijos, 
kita dalis iš JAV, Prancūzijos ir kitų šalių. Tais pačiais metais oro keliu 
iš Lietuvos išvežta tik apie 800 kg prekių.

Lenkijos bendrovė LOT 1937 m. per Vilnių ėjusią Varšuvos-Rygos 
trasą pratęsė iki Talino, o vėliau iki Helsinkio. 1938  m. (po Lenkijos 
ultimatumo Lietuva buvo priversta užmegzti su Varšuva diplomatinius 
santykius) ši linija nukreipta per Kauną.

Susisiekimo ministerija tik 1938 m. rudenį nupirko Anglijoje 2 kelei-
vinius lėktuvus „Percival Q-6“ ir pavadino juos „Stepas Darius“ ir „Sta-
sys Girėnas“. Lėktuvai turėjo po du 250 AJ variklius, 5 keleivių vietas ir 
galėjo skristi 250 km per valandą greičiu. 1938 m. pabaigoje šie lėktuvai 
atliko 34 bandomuosius reisus maršrutu Kaunas-Palanga-Kaunas.

Lietuvos oro linijos (LOL) 1939 m. birželio 3 d. pradėjo eksploatuoti 
šį maršrutą. Per tris vasaros mėnesius du lėktuvai padarė 218 skry-
džių ir pervežė 784 keleivius, 3  546  kg bagažo bei 3  475,5  kg pašto. 
Maršrutu Kaunas-Palanga-Kaunas buvo skrendama kartą per dieną, 
o švenčių ir poilsio dienomis du kartus. Bilietas kainavo 25  Lt. Nuo 
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1939 m. spalio 16 d. LOL lėktuvai pradėjo 3 kartus per savaitę skraidyti 
iš Kauno į Rygą.

Iki ketvirtojo dešimtmečio vidurio LOL bendrovė naudojo trijų vari-
klių lėktuvus „Fokeer“, vėliau įsigijo modernius 12 vietų lėktuvus „Loc-
kheed Electra“, 17 vietų lėktuvus „Junkers 52“ ir 18 vietų lėktuvus „Duglas 
DC2“. Naujausių lėktuvų greitis siekė 250 km/val. 

3.13.  Lietuvos transporto sistema 1940–1951 m.

1940  m. buvo baigta tiesti platųjį geležinkelį nuo Darbėnų stoties iki 
Šventosios uosto (20 km). Tų pačių metų rudenį buvo baigta tiesti jun-
giamoji geležinkelio šaka nuo Trakų stoties iki Trakų miesto. Dėl to pa-
gerėjo susisiekimas tarp Vilniaus ir Trakų.

1940 m. buvo toliau tiesiamas geležinkelio ruožas Kazlų Rūda-Šakiai.
Tiesiama automagistralė Vilnius-Kaunas, tiesiamas plentas Tauragė-

Šilalė, Trakai-Vievis.
1940 m. rugsėjo 8 d. visas Lietuvos transportas buvo nacionalizuo-

tas. Geležinkelis, oro ir jūrų transportas tapo pavaldus Sovietų Sąjungai, 
Lietuvos žinioje liko tik automobilių ir upių transportas.

Antrojo pasaulinio karo metu buvo sunaikinta 330 km pagrindinių 
geležinkelių ir 46 km stočių kelių, sugriautos geležinkelio stotys Kaune, 
Turmante, Dūkšte, Žasliuose, Kaišiadoryse, Varėnoje, Virbalyje, Vilniu-
je, Švenčionėliuose ir Pabradėje. Sugriauti stambiausi geležinkelio ir au-
tomobilių tiltai per Nerį ir Nemuną.

Ypač nukentėjo Klaipėdos jūrų prekybos uostas.
Po karo iki 1950 m. vyko visų transporto rūšių infrastruktūros at-

statomieji darbai.

3.14.  Lietuvos transporto sistema 1951–1989 m.

Šiuo laikotarpiu atsirado vamzdynų transportas. Buvo nutiestas dujo-
tiekis Dašava-Ivacevičiai-Vilnius-Ukmergė-Panevėžys-Ryga su atša-
komis į Kauną, Jonavą, Šiaulius, Klaipėdą.
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Nutiestas naftotiekis į Mažeikius.
Siaurasis geležinkelis, kuris buvo išlikęs (Kazlų Rūda-Pavilkija, Joniš-

kis-Žeimelis, Jonava-Ukmergė), - nugriautas. Skapiškis-Suvainiškis ir 
Šiauliai-Gubernija buvo perduotas vietiniams miškų ūkiams. Vėliau jis 
pamažu buvo likviduojamas.

Respublikos plačiojo geležinkelio tinklas buvo galutinai atstatytas ir 
neplečiamas, sudarė 2,02 tūkst. km. Vėliau plačiojo geležinkelio keliai 
buvo tiesiami tik privažiuoti iki stambių kombinatų ir gamyklų.

Buvo rekonstruojami automobilių keliai: Vilnius-Kaunas, Kaunas-
Klaipėda, Vilnius-Ukmergė-Panevėžys, Šiauliai-Palanga ir kt.

Buvo plečiamas Klaipėdos jūrų prekybos uostas. 1959-1965 m. buvo 
papildomai pastatyta 522  m giliavandenių prieplaukų, 16  tūkst.  m2 
dengtų sandėlių.

Lietuvos transporto tinklas 1980 m. parodytas 8 paveiksle.

8 pav. Lietuvos transporto schema (1980 m.): 
1 - geležinkeliai, 2 - valstybinės reikšmės automobilių keliai, 3 - respublikinės 
reikšmės automobilių keliai, 4 - jūrų prekybos uostas, 5 - upių laivybos keliai, 

6 - magistralinis dujotiekis, 7 - magistralinis naftotiekis,  
8 - upių uostai ir prieplaukos
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Vidaus vandens keliai sudarė 600  km. Iš to skaičiaus Nemunu su 
ruožais: aukštutinis nuo Baltarusijos sienos iki Kauno HES užtvankos ir 
žemutinis nuo Kauno HES iki Kuršių įlankos. Be to, laivyba vyksta Kur-
šių įlankoje, Nerimi Vilniaus apylinkėse (Vilnius-Valakampiai-Verkiai), 
Trakų ežerais, Minijos ir Danės upėmis.

Plėtėsi oro transportas, buvo pradėti naudoti reaktyviniai lėktuvai. 
Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje, Klaipėdoje, Druskininkuose ir Palangoje 
buvo įrengtos nusileidimo juostos.

Vilniaus ir Kauno miestuose buvo nutiestos troleibusų linijos.

3.15.  Vamzdynų transportas

Nagrinėjamuoju laikotarpiu Lietuvos transporto sistemą papildė nauja 
transporto rūšis - magistralinis dujotiekis. 1960 m. vasarą nuo dujo-
tiekio magistralės, einančios iš Dašavos į Minską, pradėta tiesti atšaka 
Ivancevičiai-Vilnius-Ryga, o nuo jos atšakos - į Kauną ir Klaipėdą. Du-
jotiekio trasa ėjo sudėtingo reljefo vietove per pelkes, turėjo pereiti per 
Nemuno, Neries, Merkio ir kitas upes, automobilių kelius, geležinkelius. 
Visa tai sunkino dujotiekio tiesimo darbus. Pirmasis ruožas Ivancevi-
čiai-Vilnius-Grigiškės pradėtas naudoti 1961 m. Juo respublika tais me-
tais gavo 64,9 mln. m3 gamtinių dujų. Vėliau, nutiesus kitus magistrali-
nio dujotiekio ruožus, gamtines dujas pradėjo gauti Kaunas ir Elektrėnai 
(1962 m.), Panevėžys (1963 m.), Šiauliai ir Jonava (1964 m.), Klaipėda ir 
Ukmergė (1968 m.), Naujoji Akmenė ir Kaišiadorys (1970 m.), Kuršėnai 
(1971 m.), Alytus ir Palanga (1972 m.). 1975 m. pradžioje magistralinių 
dujotiekių ilgis Lietuvoje pasiekė 785 km.

1981 m. pabaigoje visas jo ilgis sudarė 936 km. Šiuo magistraliniu 
dujotiekio tinklu tiekiamos gamtinės dujos Vilniui, Kaunui, Klaipėdai, 
Šiauliams, Panevėžiui, Jonavai, Ukmergei, Naujajai Akmenei, Kaišia-
dorims, Kuršėnams, Alytui, Palangai, Kretingai, Širvintoms, Trakams, 
Telšiams, Šalčininkams, Birštonui, Vieviui, Lentvariui, Elektrėnams, Gri-
giškėms, Žiežmariams, Garliavai.
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Šiuo metu Lietuvos magistralinis dujotiekis yra sužieduotas. Į jį iš 
pietų per Ivancevičius ateina dujos iš Ukrainos, o iš šiaurės per Rygą 
dujos iš Sibiro (iš Tiumenės srities). Esant sužieduotam Lietuvos magis-
tralinio dujotiekio tinklui, susidaro palankios sąlygos stabiliai aprūpinti 
respubliką gamtinėmis dujomis. Vien 1980 m. šiais magistraliniais du-
jotiekiais buvo patiekta 3,02 mlrd. m3 gamtinių dujų.

Magistralinių naftotiekių transporto pavyzdžiu gali būti Polocko–
Mažeikių naftotiekio linija, einanti per Rokiškį ir Biržus. Ji nutiesta 
1978 m. neperdirbtai naftai transportuoti į Mažeikių naftos perdirbimo 
gamyklą.

Vamzdynas yra unikali transporto rūšis. Iš keturių kiekvienos trans-
porto rūšies elementų: kelio, transporto priemonės, jėgos įrenginių ir 
paskirties punkto, trys sutampa. Kelias, t.  y. vamzdynas, yra taip pat 
transporto priemonė ir jame atitinkamu intervalu yra išdėstytos traukos 
priemonės (siurblių stotys). Tik paskirties punktas, pavyzdžiui, naftos 
perdirbimo įmonė, yra atskirai.

Vamzdynų transporto kelias yra dirbtinis, dažniausiai pastatytas 
privačių verslininkų jų konkretiems tikslams. Reikšmingiausi vamz-
dynai skirti neperdirbtai naftai ir gamtinėms dujoms transportuoti. Jie 
priklauso naftos ir dujų bendrovėms. Įrengti vamzdynus reikia didelio 
kapitalo. Reikia skirti žemės arba gauti leidimą privatiems asmenims 
priklausančioje žemėje iškasti tranšėjas iki 1 m gylio, jose nutiesti vamz-
dynus, tam tikrais atstumais pastatyti siurblių stotis. Didelių sunkumų 
klojant vamzdynus kyla susidūrus su kalvomis, tarpekliais, rajonuose, 
kur vyksta požeminiai kasybos darbai, žemės paviršiaus nusėdimai, yra 
kitų gamtinių kliūčių.

Vamzdynas nėra manevringa transporto rūšis dėl dviejų rodiklių –
perpumpavimo krypties ir paskirties. Paprastai negalima pakeisti pro-
dukto perpumpavimo krypties neatlikus didelio darbo. Todėl prieš tie-
siant vamzdyną reikia įsitikinti, kad produktas (nafta ar dujos) bus ilgai 
reikalingas. Visi vamzdynai nėra manevringi, kadangi perpumpuojami 
produktai gali būti keičiami tiktai tam tikroje vietoje. Nesusidaro daug 
sunkumų, jei vietoj benzino, skirto paprastiems varikliams, pumpuoja-
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mas aviacinis benzinas arba parafininis naftos produktas. Tačiau tokių 
vamzdynų negalima naudoti alui arba pienui perpumpuoti.

Nenutrūkstamas vamzdynų transportas pakeičia vandens, geležinke-
lio ir automobilių transportą. Jis veikia nuolat ir dideliu greičiu. Trum-
pais atstumais vamzdynų transportas yra ypač konkurencingas, palyginti 
su kitomis transporto rūšimis, ypač kai jis naudojamas visą parą. Tačiau 
jis negali konkuruoti su jūrų transportu, vežančiu dideliais atstumais 
labai didelėmis talpyklomis. Vamzdynų transportas išlieka konkuren-
cingas tik su sausumos transporto rūšimis, kada turimi omenyje tokie 
veiksniai, kaip transporto kamščiai arba nepalankios klimato sąlygos 
sausumos transporto rūšims.

Normaliomis sąlygomis vamzdynų transportas yra veiksminga ir pa-
tikima transporto priemonė. Tačiau jeigu vamzdynas kerta keletą šalių, 
kyla pavojus, kad jis gali būti uždarytas dėl politinių priežasčių. Vamz-
dynų turinys gali nutekėti, nes turi daug jungčių ir suvirinimo siūlių. 
Veikiamos didelio išorinio ir vidinio slėgio, silpnosios vietos netenka 
patvarumo labai greitai.

Problemų kelia korozija ir anaerobinės bakterijos, kurios gali turė-
ti didelę įtaką tam tikrų rūšių korozijai atsirasti ir plėstis. Todėl vietoj 
džiuto ir medvilnės, kurios yra šių bakterijų maistas, sandarinti naudoja-
mas stiklo pluoštas. Koroziją gali sukelti elektros srovės, klaidžiojančios 
tarp vamzdynų. Tačiau ji atsiranda tik veikiant teigiamajai srovei. Todėl 
beveik visi vamzdynai dabar apsaugomi katodine įtampa, t. y. tam ti-
kru intervalu prie vamzdyno prijungiamas neigiamasis 1 V potencialas. 
Veikiant neigiamajam potencialui korozija dėl elektros srovės nevyksta. 
Kitas katodinės apsaugos pranašumas – šios srovės nutekėjimas į žemę, 
o tai leidžia nustatyti vamzdyno izoliacijos gedimus (akmenys, kurie 
pramušė izoliaciją, arba nuošliaužos, kurios sudarė per didelį spaudimą 
atskirose vamzdžio vietose). Tokie gedimai yra pagrindinės vamzdžio 
rūdijimo drėgnose vietose priežastys, kur pažeista bituminė naftos izo-
liacija. Dėl to reikia atlikti profilaktikos darbus atitinkamuose vamzdžio 
ruožuose ir apsaugoti jį nuo korozijos bei užtikrinti patikimą vamzdyno 
veikimą.
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Vamzdynų transporto terminalas - tai siurblių stotys ir rezervuarai. 
Kiekvienas rezervuaras yra kaip buferinė zona, kurioje kroviniai kau-
piami iki jų pareikalavimo. Laivai atplaukia ne pagal griežtą tvarkaraštį. 
Užsilaikoma dėl įvairių priežasčių. Būna, kad kai kuriomis dienomis 
neatplaukia nė vienas laivas, o kitą dieną vienu metu gali atplaukti kele-
tas. Naftą perdirbančios gamyklos dirba pastoviu režimu. Nafta turi būti 
tiekiama ir tada, kada neatplaukia nė vienas laivas, ir kai jų atplaukia 
keletas. Rezervuarų turi pakakti iškrauti visus atplaukusius laivus.

Vamzdynai skiriasi pagal vamzdžių skersmenį. Greitai perpilti iš lai-
vo į krantą naudojami didelio skersmens vamzdžiai. Iš rezervuaro išeina 
mažesnio skersmens vamzdžiai, nuolat tiekiantys naftą į naftos perdir-
bimo gamyklas.

Vamzdynu produktai perpumpuojami siurbliais. Naudojamų siurblių 
įvairovė labai didelė, kaip ir daugybė tipų energinių įtaisų, priverčiančių 
juos veikti. Pagrindiniai siurblių tipai: stūmokliniai ir vienos arba ke-
lių pakopų išcentriniai siurbliai, varomi elektrinių, dyzelinių ir dujinių 
variklių, garo arba dujų turbinomis. Pagrindiniai veiksniai, lemiantys 
konkrečiomis sąlygomis inžinerinius sprendimus, yra: produktas, kurį 
reikia perpumpuoti, ir įrenginio matmenys.

Kiekviena siurblių stotis turi du tris nuosekliai išdėstytus siurblius. 
Paprastai jie sumontuoti atviroje vietoje, o valdymo įtaisai įrengiami 
gretimose patalpose.

Norint padidinti perpumpuojamo vamzdynu produkto kiekį, slė-
gį jame reikia padidinti du kartus. Todėl praeityje nutiesti vamzdynai, 
kuriais dėl padidėjusio transportuojamo kiekio pumpuoti reikia inten-
syviau, būtina didinti siurblių galingumą. Kad keturis kartus padidėtų 
pumpavimo apimtys, slėgį reikia pakelti 16 kartų. Taigi geriau atitinka-
mu intervalu išilgai vamzdyno pastatyti keletą perpumpavimo stočių ir 
padidinti atliekamų darbų apimtį.

Daugeliu atvejų siurblių stotys dirba automatiniu režimu. Specialūs 
jutikliai tuoj pat atjungia siurblį, jeigu įvyksta gedimas jo arba stoties 
sistemoje.
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3.16.  Dabartinė transporto funkcionavimo reikšmė 
šalies ūkiui

Transportas yra gyvybiškai svarbus visuomenei. Jis formuoja ir atspin-
di mūsų gyvenimo būdą bei kultūrą, prisideda prie šalies ekonominės 
plėtros. Visuomenės funkcionavimas labai priklauso nuo transporto sek-
toriaus kokybės.

Transportas - ūkio šaka, apimanti krovinių ir keleivių vežimą įvai-
riomis transporto priemonėmis.

Transportui tenka svarbus vaidmuo kuriant materialines vertybes, 
racionaliai išdėstant šalies teritorijoje gamybines jėgas, panaudojant 
gamtos turtus, tenkinant gyventojų susisiekimo poreikius. Transportas 
būtinas vežti krovinius tarp įmonių, taip pat įmonių viduje, rajonų, šalių.

Lietuvos transporto kompleksą sudaro kelių, geležinkelių, vandens, 
oro ir vamzdynų transportas - tai bendra šalies transporto sistema. Glo-
baliu (valstybės) lygmeniu įvairios transporto rūšys ne konkuruoja, o 
papildo viena kitą ir padeda spręsti bendrą uždavinį - kuo geriau ten-
kinti ūkio subjektų ir gyventojų transporto poreikius.

Krovinių ir keleivių apyvartos pasiskirstymas Lietuvoje tarp atskirų 
transporto rūšių procentais pavaizduotas 1 lentelėje.

1 lentelė. Vežtų krovinių ir keleivių kiekio pasiskirstymas tarp atskirų transporto 
rūšių Lietuvoje 2009 m., proc. 

Transportas Krovinių, tūkst. t Keleivių, tūkst. 
Geležinkelių 40,3 1,1
Jūrų 5,1 –
Vidaus vandenų 0,9 0,5
Kelių 42,2 98,2
Oro 0,1 0,2
Vamzdynų 11,4 -

Pagal nuosavybę transportas yra valstybinis, savivaldybių ir priva-
tus. Pagal atliekamų darbų pobūdį transportas skiriamas į krovininį ir 
keleivinį.
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Veždamas įvairių ūkio šakų sukurtą produkciją, transportas keičia 
jos vietą, pristato krovinius vartotojams. Transportas nesukuria naujų 
produktų, o tik veža produkciją, kuri sukurta pramonės įmonėse ar že-
mės ūkyje. Transportas, veždamas šią produkciją, atlieka gamybinį pro-
cesą - pakeičia šios produkcijos vietą, ją pristato vartotojui. Produkto 
gamyba tik tuomet galutinai baigta, kai produktas yra pristatytas į nau-
dojimo vietą - naudoti arba toliau jį perdirbti. Tai ir yra transporto, 
kaip materialinės gamybos šakos, esmė. Transporto produkcija yra pats 
krovinių ir keleivių vežimo procesas. Galutinis jo veiklos rezultatas yra 
pervežti kroviniai ir keleiviai.

Transportas, veždamas krovinius, toliau tęsia gamybos procesą cir-
kuliacijos srityje, o perveždamas keleivius - tenkina žmonių susisiekimo 
poreikius, t. y. dalyvauja aptarnavimo sferoje.

Transporte gamybos procesas ir produkcijos realizavimas susilieja į 
visumą. Todėl čia neįmanoma kaupti transporto produkcijos, turi būti 
papildomų pajėgumų, kad prireikus jis galėtų patenkinti staigiai padi-
dėjusius vežimų poreikius.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad vežant produkciją susidaro transporto 
sąnaudų - pakinta produkcijos vertė: krovinio vežimo vertė pridedama 
prie krovinio gamybos vertės. Todėl ypač svarbu gerinti gamybinių jėgų 
išdėstymą ir taip mažinti transporto išlaidas. 

Transportas - tai ūkio šaka, kurioje sutelkta daug kapitalo ir darbo 
išteklių. Kapitalas transporte sukuria techninį organizacinį pagrindą, 
kuris leidžia normaliai plėtotis ir funkcionuoti kitoms ūkio šakoms ir 
sudaro sąlygas didėti bendram visos šalies ekonomikos efektyvumui.

3.16.1.  Transporto efektyvumas
Šiuolaikinėje visuomenėje labai mažai žmogaus poreikių gali būti paten-
kinta be transporto, kuris naudojamas arba kroviniams vežti į jų naudo-
jimo vietas, arba žmonėms pervežti į prekių arba paslaugų naudojimo 
vietas.

Transportas yra ekonominės veiklos dalis, susijusi su žmonių poreikių 
tenkinimu. Todėl sakoma, kad „transportas sukuria naudingą erdvę“: iš-
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laisvina gamtos, dirbtinius ir darbo išteklius iš vietų, kur jie atneša mažai 
naudos, ir pergabena į vietas, kur jų nauda gali būti visiškai realizuota. 

Tačiau dažnai atsiranda daug transporto veiklos apribojimų, kurie 
mažina jo teikiamą naudą (efektyvumą). Taip yra todėl, kad transportas 
yra atvira sistema (yra veikiamas aplinkos veiksnių). Čia trumpai aptar-
sime pagrindinius jų. 

Transporto efektyvumas iš esmės priklauso nuo geografinių sąlygų, 
ypač nuo topografinių ypatumų (kalnų, slėnių ir vandens telkinių). Dėl 
šių veiksnių atsiranda sunkumų visoms transporto rūšims. Didelių sun-
kumų efektyviam transporto darbui kelia politiniai, teisiniai ir strategi-
niai apribojimai, ypač kada trumpiausieji keliai į paskirties punktą kerta 
teritoriją, kuri transportui dėl tam tikrų priežasčių uždaryta.

Kiekviena transporto rūšis neša pelną tik tada, kai atlieka jai skirtą 
darbą, t. y. veža krovinius arba keleivius. Tad transporto priemonių sa-
vininkai turi stengtis siekti maksimaliai naudoti transporto priemones. 

Transporto efektyvumo didinimo būdai. Vežimų efektyvumą ir eko-
nomiškumą galima pasiekti:

 1) didinant transporto vieneto įkrovumą;
 2) mažinant dokumentų skaičių ir naudojant pažangias informacines 

technologijas;
 3) taikant pažangius krovinių vežimo metodus, o tai leidžia geriau 

išnaudoti esamus transporto pajėgumus, taupyti energinius ište-
klius, geriau tenkinti aplinkosaugos reikalavimus.

Transporto sistemos komponentai. Transporto sistemos funkciniai 
komponentai. Transporto sistema pagal funkcinius komponentus suda-
ryta iš tokių transporto šakų: biotransporto, geležinkelių, automobilių, 
jūros, vidaus vandenų, oro, miestų elektrinio ir vamzdynų (9 pav.).

Biotransportui priklauso specialūs pėsčiųjų ir dviračių takai, dvira-
čiai, velomobiliai.

Geležinkelio transportui priklauso bendrojo naudojimo geležinkeliai, 
geležinkelių atšakos, riedmenys, traukos priemonės, ryšių, signalizacijos 
ir energijos tiekimo įrenginiai, stotys ir kiti inžineriniai statiniai, skirti 
tiesiogiai geležinkelio transportui prižiūrėti.
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Automobilių transportui priklauso keliai, transporto priemonės, 
technologiniai įrenginiai, stotys ir kiti inžineriniai statiniai.

Jūrų transportui priklauso laivybos linijos, jūrų uostai, jūrų švyturiai 
ir kiti navigacijos ženklai bei techniniai įrenginiai, reguliuojantys laivybą 
ir garantuojantys jos saugą, laivai, didelė įvairovė terminalų ir kitų uosto 
statinių.

Vidaus vandenų transportui priklauso laivuojami vandens keliai, 
laivai ir kitos plaukiojimo priemonės, uostai, prieplaukos, navigacijos 
ženklai.

Oro transportui priklauso oro trasos, oro uostai, aerodromai ir lėk-
tuvai.

Miestų elektriniam transportui priklauso elektrinės kontaktinės li-
nijos, elektrinės transporto priemonės, technologiniai įrenginiai ir kiti 
inžineriniai statiniai.

Vamzdynų transportui priklauso naftotiekio ir dujotiekio vamzdynų 
linijos, technologiniai įrenginiai, inžineriniai statiniai.

Transporto sistemos fiziniai komponentai. Kiekviena transporto 
rūšis naudoja keturis pagrindinius komponentus ar esmines sudėtines 
dalis: tai keliai, terminalai, traukos priemonės ir riedmenys, talpyklos, 
kuriomis vežama.

    

Transporto  
šakos 

Miesto elektrinis Automobilių Geležinkelių Biotransportas 

Vidaus vandenų Vamzdynų Oro

Transporto 
šakos 

 

 

Nevaržoma, 
laisva veikla 

Traukos 
priemonės 

Riedmenys 

Keliai 

Transporto veiklos 
pagrindinės dalys 

Transporto geogra�jos 
funkciniai komponentai

Transporto geogra�jos 
�ziniai komponentai

Terminalai

Derinimas su 
kitomis šalies 
ūkio šakomis

9 pav. Transporto sistemos fiziniai ir funkciniai komponentai
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Kelias – maršrutas, kuriuo vyksta eismas. Yra natūralūs ir dirbtiniai 
keliai. Natūralūs – jūros, oro erdvė, upės ir pėsčiųjų takai. Jie veikiami 
gamtos ir dažnai turi būti gerinami (pvz., upės turi būti reguliuojamos, 
kad būtų išvengta potvynio, neišsektų vanduo).

Automobilių, geležinkelių keliai, oro uostai yra dirbtiniai. Jie nepasi-
žymi tokia erdvės laisve, kaip jūra ar oro erdvė, bet dėl išorinių priežas-
čių kai kurios išlaidos jiems turi būti visuomeninės, o ne iš individualių 
asmenų. Jeigu išlaidos mokesčių mokėtojų, kelias yra laisvas, kadangi 
joks kitas mokestis už naudojimąsi juo neimamas.

Jei kelias nutiestas už individualaus asmens lėšas, šis naudojasi juo 
kaip nuosavybe, o iš kitų už naudojimąsi imamas atitinkamas mokestis, 
kad būtų kompensuoti individualūs kapitalo įdėjimai.

Terminalas – punktas, kur pasibaigia vienos transporto rūšies kelias 
ir prasideda kitas. Beveik kiekvienas maršrutas turi mazginius punktus, 
kur vienas transportas pakeičiamas kitu. Uostas paprastai laikomas laivų 
terminalų, tačiau iš esmės jis yra ir geležinkelių, automagistralių, vamz-
dynų ir oro transporto terminalas.

Riedmenys  – transporto sistemos dalis, turinti didelę reikšmę ve-
žant keleivius ir krovinius. Bet kokios transporto rūšies efektyvumas iki 
atitinkamo laipsnio priklauso nuo naudojamų riedmenų lankstumo ir 
pritaikomumo.

Traukos priemonės skirtos kiekvienam riedmenų vienetui traukti. 
Kiekvienam transporto vienetui reikalinga traukos priemonė, kurios 
parinkimas priklauso nuo transporto priemonės stiprumo, reikiamo 
greičio ir kitų veiksnių.

Šios keturios pagrindinės sudėtinės dalys turi būti išsamiai ir nuolat 
nagrinėjamos, kad būtų galima nustatyti atskirų transporto rūšių skir-
tumus, taip pat užtikrinti efektyvų jų veikimą kartu.

3.16.2.  Transporto rūšių pranašumai ir trūkumai
Svarbiausios transportavimo savybės, turinčios įtakos kliento aptarna-
vimo lygiui, yra patikimumas, pristatymo trukmė, aptarnavimo zona, 
gaminių pristatymo lankstumas, nuostoliai ir padaryta žala kroviniams, 
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transporto bendrovės gebėjimas suteikti ne tik transportavimo, bet ir 
kitas aptarnavimo paslaugas.

Kiekviena transporto rūšis  – kelių, geležinkelio, oro, vandens ar 
vamzdynų – yra susijusi su klientų aptarnavimu.

Pasirinkimo įvairovė yra prieinama visiems asmenims ir bendro-
vėms, kurios nori vežti savo gaminius iš vienos vietos į kitą. Gali būti 
pasirinktas bet kuris vienas ar keletas iš visų transportavimo būdų. Be 
to, gali būti naudojami tam tikri įvairių transporto rūšių deriniai, tarp 
jų geležinkelio ir kelių transportas, kelių ir vandens transportas, kelių ir 
oro transportas, geležinkelio ir vandens transportas. Dėl tokios trans-
portavimo derinių įvairovės gali būti suteiktos specializuotos arba pi-
gesnės paslaugos, kurios dažniausiai nėra prieinamos naudojant vieną 
transportavimo būdą. Ir pagaliau kiti vežėjai (kartais vadinami trečiosio-
mis šalimis) gali krovinių siuntėjams pasiūlyti daugelį specialių paslaugų 
ar paslaugų derinių.

Geležinkelis. Geležinkelis pagal daugelį veiksnių yra pranašesnis už 
kitų rūšių transportą, nes juo galima aptarnauti visus krovinių siuntėjus. 
Tai nereiškia, kad geležinkeliu galima gabenti bet kokią produkciją ir 
bet kur, nes dėl tinklo apribojimų geležinkeliu ne visi taškai pasiekiami. 
Bet visiškai aišku, kad yra galimybė šios rūšies transportu gabenti didelį 
prekių asortimentą.

Pavyzdžiui, geležinkeliu galima transportuoti sausus ir skystus kro-
vinius, šaldytą maistą, šviežius vaisius ir daržoves, kurių laikymo tem-
peratūrą reikia kontroliuoti, ir neįprastos formos bei dydžio įrenginius. 
Svarbiausia, kad neribojama krovinio rūšis. 

Pranašumai:
– didelių krovinių kiekių vežimas dideliais atstumais į svarbiausius 

pramonės ir prekybos centrus. Tai būdinga net ir paprastiems kro-
vinių vežimams, tačiau ypač efektyvu įdiegus intermodalinių veži-
mų sistemą;

– patogu, jeigu gavėjas turi savo privažiavimo kelius;
– laikinas krovinių saugojimas, nemokama už prastovas. Kroviniai 

gali būti palikti vagonuose visą parą, neskaičiuojant atvykimo die-
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nos, be papildomo mokesčio. Tai ypač svarbu norint gerai pasiruoš-
ti krovimo darbams;

– maža kaina. Vežimo kaina 4–6 kartus mažesnė už vežimo kelių 
transportu kainą;

– didelis įkrovumas. Geležinkelių transportas patogus reguliariai 
vežti didelius krovinių kiekius, kadangi jo įkrovumas daug didesnis 
negu kelių transporto.

Trūkumai:
– ilgas vežimo laikas. Išskyrus magistralines linijas, vežimo greitis 

mažas ir vagonai užlaikomi privažiavimo keliuose ar skirstymo sto-
tyse;

– perkrovimai. Nesant privažiavimo kelių, vežimų proceso pradžia ir 
pabaiga susijusi su kelių transportu. Didelė papildomų perkrovimų 
tikimybė, ilga perkrovimo trukmė ir ilgas bendro vežimo laikas dėl 
kelių ir geležinkelių transporto eismo grafikų nesutapimo;

– įpakavimas. Norint atlaikyti stiprius smūgius gabenimo metu, rei-
kia pakuoti daug stipriau;

– grobstymas. Daug patogesnės sąlygos grobstyti, jeigu yra smulkių, 
nedidelių dydžių siuntų, kurių bendras tūris mažesnis negu vago-
no. Todėl krovinius reikia daug kartų perkrauti ir krovos darbai 
ne visada gali būti stebimi vieno vadybininko, skirtingai nei kelių 
transporte.

Pagrindinis geležinkelių transporto pranašumas – krovinius galima 
vežti ilgais nuotoliais ir dideliais kiekiais palyginti pigiai. Miško, kalna-
kasybos, statybos pramonės, taip pat labai dažnai žemės ūkio produkcija 
(grūdai) gabenama dažniausiai geležinkeliu. Šie produktai yra apibūdi-
nami kaip mažaverčiai ir didelio tankumo, todėl šios produkcijos trans-
portavimo kaina, palyginti su jos pardavimo kaina, aukšta.

Geležinkelių transportas gauna mažiausią pelną už vieną tonkilome-
trį, palyginti su kitų rūšių transportu, vežant pagrindinius krovinius. 
Blogas pasiekiamumas – tai didžiausias geležinkelio transporto trūku-
mas. Pasiekiamumo veiksnys rodo vežėjų gebėjimą užtikrinti krovinių 
pristatymą į paskirties vietą. Geležinkelių tinklas neleidžia nukrypti nuo 
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nustatyto maršruto. Jeigu krovinio siuntėjas ar gavėjas yra toli nuo ge-
ležinkelių tinklo, ši transporto rūšis klientams nelabai patraukli. Tada 
reikia naudotis kitų rūšių transportu, pavyzdžiui, kelių. Geležinkelių 
transportas netinka ir kai reikia paskirstyti ir pristatyti prekes pirkėjams 
nedideliais kiekiais.

Kelių transportas. Kelių transportas yra labai svarbus kiekvienos 
bendrovės veikloje. Krovininiai automobiliai, pradedant nuo mažiau-
sių lengvųjų krovininių ir baigiant dideliais vilkikais su priekabomis ir 
puspriekabėmis, yra naudojami beveik visoms transporto operacijoms.

Paprastai kelių transportas konkuruoja su oro transportu dėl smulkių 
siuntų, o su geležinkeliu – dėl didelių siuntų. Smulkioms siuntoms pri-
skiriami kroviniai, kurie dažniausiai yra vežami kelių transportu ir kurie 
neužima viso naudingo sunkvežimio tūrio ar neišnaudoja automobilio 
įkrovumo. Smulkia siunta gali būti apibūdintas bet koks krovinys, kurio 
svoris yra mažesnis už tą svorį, nuo kurio pradedami taikyti visiškai 
pakrauto sunkvežimio įkainiai. Veiksmingai dirbantis kelių transporto 
vežėjas gali konkuruoti su oro transporto vežėju, teikdamas krovinio 
transportavimo iš vieno taško į kitą tašką paslaugas, jei vežimo atstu-
mas neviršija 600–800 kilometrų. Taip yra todėl, kad kelių transporto 
vežėjai gali gerokai efektyviau vykdyti krovimo, perėmimo ir pristatymo 
operacijas.

Kelių transporto vežėjai tiesiogiai varžosi su geležinkeliu dėl krovi-
nių, užimančių visą sunkvežimio naudingą tūrį, kurie yra pervežami iki 
800 km atstumais. Tačiau geležinkelis išlieka dominuojanti transporto 
rūšis, kai krovimų apimtys viršija 40–60 t. Smulkias siuntas (jungtinius 
krovinius) dažniausiai veža kelių transporto vežėjai.

Vidutinis tarptautinių vežimų kelių transportu atstumas apytikriai 
yra 1  000  km. Dažnai kelių transportu pervežama gatava produkcija. 
Tai tekstilės gaminiai, odos dirbiniai, produktai iš gumos ir plastiko, 
metalinės detalės, ryšio priemonės ir jų dalys, prietaisai, buities prekės ir 
maisto produktai. Šių produktų kaina gana aukšta. Vidutinis tarpmiesti-
nių pervežimų atstumas Lietuvoje – apie 60 km. Miestuose vežėjai veža 
krovinius ne didesniais kaip 10 km atstumais.
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Pranašumai:
– manevringumas. Krovinių nereikia perkrauti. Jie gali būti surenka-

mi ir pristatomi į visus punktus, kur tik gali privažiuoti automobilis. 
Būtent ši charakteristika labiau negu bet kuri kita tinka, kai vežimų 
pirmenybė teikiama kelių transportui, lyginant su visomis kitomis 
transporto rūšimis. Pavyzdžiui, Lietuvoje automobilių kelių tinklas 
sudaro 21,1 tūkst. km (geležinkelių iš viso yra 1 996,8 km) ir dauge-
liu atvejų automobilių transportas pirmauja pagal krovinių vežimo 
greitį, lyginant su geležinkelių transportu;

– vežimo greitis ir reguliarumas. Krovinių surinkimas ir vežimo 
maršrutas gali būti nustatytas pakankamai tiksliai. Tai svarbu, kai 
krovimo darbus atlieka papildomi krovikai ir krovinio vežimas yra 
suderintas su gamybos poreikiais, statybos darbais ir klientūra. Ve-
žimas gali būti paskirtas atsižvelgiant į dienos laiką ir atstumą;

– įpakavimas. Pakuotė lengva. Dažnai įpakuoti reikia nedidelį kiekį 
krovinių arba to visai nereikia, lyginant su vežimais kitomis trans-
porto rūšimis.

Trūkumai:
– skubus iškrovimas. Automobiliai turi būti iškrauti greitai.  

Neplanuotas automobilių atvykimas gali atitraukti darbininkus nuo 
kitų krovimo darbų, nes automobilis ir vairuotojas negali laukti;

– didelė kaina. Lietuvoje užsakovai moka už automobilio ridą, neat-
sižvelgiant į vežimo apimtis, neįvertinamas vežamų krovinių svoris 
ir kokybė;

– klaidingas vežimas. Kai vienu automobiliu vežamos kelios siuntos 
įvairiems klientams, galimos klaidos pristatant krovinius adresatui. 
Norint išvengti tokių klaidų, didesnis dėmesys turi būti skiriamas 
krovinio žymėjimui, brūkšninių kodų panaudojimui ir t. t.;

– grobstymas. Krovinius iš automobilio galima pagrobti, o patys au-
tomobiliai gali būti nuvaryti, jeigu jie palikti be priežiūros;

– mažas įkrovumas. Lyginant su geležinkelių ir vandens transportu, 
automobilių įkrovumas yra mažas. Tai turi įtakos kelių transporto 
nekonkurencingumui tais atvejais, kada yra geri vandens ir geležin-
kelio keliai.
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Lietuvos automagistralių tinklas užtikrina galimybę automobiliais 
pasiekti visas šalies vietas ir beveik kiekvienas transportuotojas gali ko-
kybiškai suteikti paslaugas visiems krovinių siuntėjams.

Kelių transportas skirstomas į žinybinį (privatų) ir bendrojo naudo-
jimo.

Bendrojo naudojimo transporto įmonės aptarnauja visus ūkio su-
bjektus ir privačius asmenis, kurie moka už transportavimo paslaugas.

Žinybinis transportas yra pranašesnis pervežant savo bendrovės pro-
dukciją, bet vežti produktus, kurie yra bendresnės paskirties, žinybiniais 
sunkvežimiais neapsimoka, nes reikia turėti vadybininkų, dispečerių ir 
vairuotojų, organizuoti automobilių techninę priežiūrą ir remontą ir t. t.

Pagrindinis transporto pranašumas yra savo paslaugų siūlymo 
pristatyti krovinius ir keleivius į bet kurią vietą galimybė. Krovini-
nio transporto neriboja kliento buvimo vieta. Automobiliai turi gali-
mybę pasiekti bet kurį krovinio siuntėją gerai išplėtotu automagis-
tralių tinklu  – gamyklas, sandėlius ir kt. Kelių transporto darbe nėra 
tokių operacijų, kaip autotraukinių formavimas, nes dauguma jun-
ginių (priekabos, puspriekabės) turi savo vilkiką ir automobilį ir gali 
dirbti nepriklausomai. Todėl transporto priemonė juda tiesiai iš kro-
vinio siuntėjo pas gavėją. Šiuo metu egzistuojanti krovimo ir trans-
portavimo įranga ir darbo organizavimas padeda sutrumpinti prista-
tymo laiką, palyginti su geležinkelių ir vandens transportu. Prastovos 
pasienyje, oro sąlygos ir kelio būklė gali trukdyti kelių transportui ir, 
žinoma, trukdyti pristatyti krovinius laiku. Šios sąlygos daro įtaką visų 
rūšių pervežimams automobiliais, bet konkrečių pervežimų stabilumas 
siejamas su viso darbo efektyvumu ir svyruoja pagal jo pokyčius.

Oro transportas. Keleivių pristatymas yra pagrindinė oro transpor-
to bendrovių veikla. Pajamos už keleivių vežimą sudaro didžiausią dalį 
pajamų, gautų iš komercinės oro transporto veiklos. Krovinių vežimo 
apimtys oro transportu sudaro mažiau nei 1 proc. bendrosios krovinių 
vežimų apimties.

Nors oro transportu reguliariai naudojasi vis daugiau krovinių siun-
tėjų, tačiau dėl didesnių kainų jis iš esmės laikomas tokia paslauga, kuria 
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naudojamasi išskirtiniais atvejais. Bet tais atvejais, kai krovinys turi būti 
greitai pristatytas į toli esančią vietovę, transportavimas oru, lyginant su 
kitais pervežimų būdais, užtikrina greičiausią krovinio pristatymą. Ta-
čiau didžiajai siuntėjų daliai būtinybė pasinaudoti tokio greito krovinių 
pristatymo paslaugomis kyla gana retai.

Pranašumai:
– greitis. Jis daug didesnis negu bet kurios kitos transporto rūšies;
– krovinių įpakavimas daug paprastesnis negu vežant kita transporto 

rūšimi;
– daug mažesnės klientų išlaidos atsargoms, kadangi kroviniai prista-

tomi greičiau ir saugiau.
Trūkumai:
– dideli vežimo tarifai, tačiau tenka pastebėti, kad lėšų, skirtų įpa-

kavimui, draudimui, atsargų dydžiui ir kt., taupymas gali iš dalies 
padengti šias dideles kainas.

Ekonomija dėl didelio greičio gali nepasiteisinti, kai oro uostas yra 
toli nuo gyvenvietės (miesto) centro;

– prastovų galimybė dėl blogo oro, ypač dėl rūko;
– krovinių ribojimai dėl dydžio ir svorio, kurių galima išvengti nau-

dojant didžiausius krovininius lėktuvus.
Pagrindinis oro transporto trūkumas – didelė kaina. Vidutinė gabe-

nimo oro transportu t km savikaina yra 20 kartų didesnė nei geležinke-
liu, 3–6 kartus – nei kelių transportu. Visa tai rodo, kad šiuo transportu 
apsimoka pristatyti tik didelės vertės, palyginti su jų svoriu, krovinius. 
Tokių rūšių prekėms oro transportas yra gyvybiškai būtinas. Transpor-
tavimo kaina sudaro gana nedidelę šių prekių pardavimo kainos dalį. 
Tiekimo vadybininkas, įvertindamas transportavimo greitį ir atsargų 
poreikį, gali mažinti atsargų kiekį ir kainą.

Pasiekiamumas oro transportu yra taip pat gana ribotas. Daugelis 
bendrovių pristato krovinį į oro uostą sausumos transportu. Tam tikslui 
dažniausiai nuomojamas kelių transportas.

Prie oro transporto trūkumų galima priskirti nepastovumą. Oro 
tarnybų darbas labai priklauso nuo oro sąlygų. Šios sąlygos ypač turi 
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reikšmės pristatymo laikui, kuriam reikia didesnio atsargų kiekio. Dau-
gelyje oro uostų oro sąlygų poveikį mažina naujausių skrydžių valdymo 
ir kontrolės prietaisų įdiegimas.

Tarptautiniu mastu oro transportas labai rimtai konkuruoja su 
vandens transportu. Pristatymo laiko sutrumpėjimas ir prekių kro-
vimo išlaidų sumažėjimas sudaro sąlygas eksportuotojams ir impor-
tuotojams mažinti logistikos išlaidas ir gerinti pirkėjų aptarnavimą.  
Nepaisant aukštų transportavimo tarifų, oro transporto naudojimas pa-
siteisina dėl kitų operacijų kainos sumažėjimo.

Vandens transportas. Transportavimas vandeniu skirstomas į vidaus 
vandenų ir jūrų transportą. Transportavimas vandeniu iš esmės konku-
ruoja su transportavimu geležinkeliais ir vamzdynais, kadangi didžioji 
dalis vandeniu gabenamų krovinių yra pusiau apdirbti gaminiai arba 
žaliavos, kurios, birios ar skystos, yra pervežamos dideliais kiekiais.

Transportavimas vandeniu pagal pobūdį ypač tinka pervežti sunkius, 
užimančius daug tūrio, birius arba skystus, mažą vertę turinčius krovi-
nius, kuriuos galima efektyviai krauti naudojant mechaninę krovos įran-
gą, kai vežimo greitis neturi didelės reikšmės, kai nėra didelio pavojaus, 
kad gabenant kroviniai gali būti sugadinti ar pavogti, ir kai nebūtina 
atlikti papildomų pervežimų sausuma.

Tarptautiniu mastu vandens transportas yra naudojamas ir krovi-
niams atvežti į šalį, ir išvežti iš jos. Vandens transportas dažnai yra nau-
dojamas vežti tokias birias ar skystas medžiagas, kaip įvairios iškasenos, 
grūdai, medienos gaminiai, anglis, trąšos, inertinės medžiagos, nafta ir 
jos produktai. Tai gali būti vykdoma tarptautiniais ar vietiniais maršru-
tais, pristatant krovinius ten, kur jie bus naudojami gamyboje.

Europoje vandens transportas yra daug svarbesnis dėl plačios tin-
kamų laivybai vandens kelių sistemos ir prieinamumo prie pagrindi-
nių pramonės centrų. Vokietijoje vandens transportu pervežama beveik 
20 proc. visų krovinių, o Norvegijoje ir Olandijoje ši dalis yra gerokai 
didesnė. Atsižvelgiant į vandens transporto tipą, vidutinis gabenimo 
vandeniu atstumas gali būti labai įvairus. Pervežant krovinius tarptauti-
niais maršrutais, atstumai gali siekti daugelį tūkstančių jūrmylių.
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Anksčiau jūrų transportas buvo vienintelis, jungiantis Lietuvą su Va-
karų Europa, Afrika ir Amerika, tačiau jis turi daugybę pranašumų ir 
trūkumų.

Pranašumai:
– maži transportavimo tarifai;
– labai didelis našumas;
– nenutrūkstamas darbas visą parą, ypač trumpais atstumais, garan-

tuotas pristatymo laikas, lyginant su oro transportu;
– mažesnė priklausomybė nuo nepalankių klimato sąlygų, ypač rūko.
Trūkumai:
– gana maži greičiai;
– mažesnis eismo dažnis;
– pakrovimo ir iškrovimo laikas dėl didelio įkrovimo gali nepropor-

cingai padidinti bendrąjį vežimo laiką; reikalingas daug kruopštes-
nis pakavimas negu oro transporte.

Pagrindinis vandens transporto pranašumas yra maža kaina.
Nepaisant mažų vežimo tarifų, didelis trūkumas yra ilgas pristatymo 

laikas. Jis gerokai viršija pristatymo laiką kitose transporto rūšyse.
Vidaus vandens transportas turi kitų nei jūrų transportas pranašumų 

ir trūkumų.
Pranašumai:
– patogumas. Tai gerai tada, kai pakrovimo ir iškrovimo punktai išsi-

dėstę ant upių ar kanalų, yra prieplaukų ar kitų įrenginių;
– pigumas. Didelė talpa daro šią transporto rūšį pigią vežant mažai 

vertingus krovinius;
– maža žalinga įtaka aplinkai. Vidaus vandens keliai mažina  

automobilių kelių apkrovimą ir gali būti panaudoti pavojingiems ir 
trapiems kroviniams, trąšoms, nuodingoms medžiagoms, biriems 
kroviniams vežti. Krovinių pristatymas neapkrauna privažiavimų 
arba automobilių kelių.

Trūkumai:
– mažas pristatymo greitis. Eismo greitį vidaus vandens keliuose ten-

ka riboti;
– ribotas kelių ilgis;
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– specializuoti terminalai ir įrenginiai. Pakrauti ir iškrauti reikalingi 
kranai;

– sezoniškumas.
Vidaus vandens transporto darbas priklauso nuo oro sąlygų: truk-

do ledas ir žemas vandens lygis. Be to, vandens transporto priei-
namumas yra gana ribotas. Tik greta vandens kelių esantys krovi-
nio siuntėjai gali tiesiogiai naudotis šios rūšies transportu. Priešingu  
atveju krovinio siuntėjas kartu turi naudotis ir sausumos transportu. 
Taigi didžiausi vandens transporto trūkumai yra ilgas pristatymo laikas 
ir blogas pasiekiamumas.

Vežimas vandeniu yra tikriausiai pats pigiausias būdas pervežti di-
deliems birių ar skystų nebrangių krovinių kiekiams. Tačiau vežimo vi-
daus vandenimis bendrovių veikla yra iš esmės ribota, todėl nepanašu, 
kad vandens transporto vaidmuo šalies viduje augs, nors dėl stiprėjančių 
tarptautinių ryšių jūrų transportas vaidina vis svarbesnį vaidmenį. Pra-
dėjus pervežti naftą tarp ją išgaunančių ir vartojančių šalių tanklaiviais, 
jūrų transportas šiame sektoriuje tapo svarbus. Dėl energijos išteklių 
svarbos išsivysčiusioms šalims vandens transportas ir toliau bus svarbus 
transportuojant energijos išteklius. Vandens transporto reikšmė ypač iš-
augo, kai buvo išplėtotas konteinerinis krovinių vežimas.

Vamzdynų transportas. Vamzdynais galima transportuoti tik tam 
tikrus produktus, tarp jų gamtines dujas, naftą, naftos produktus, van-
denį, chemikalus ir kitokius skystus produktus (tai paprastai būna koks 
nors kietas, birus produktas, suspenduotas skystyje, dažniausiai van-
denyje, skystą masę lengviau transportuoti vamzdynu). Dažniausiai 
vamzdynais transportuojamos gamtinės dujos ir nafta. Suspenduotos 
vandenyje skystos masės transportavimo apimtys sudaro tik labai mažą 
vamzdynais tiekiamų krovinių dalį. Tai paprastai būna skysta anglies 
masė. Anglis sumalama į miltus, suspenduojama vandenyje, transpor-
tuojama vamzdynu, o pristatymo vietoje vanduo filtruojamas ir anglis 
paruošiama vartotojui. Turint omenyje pasaulio priklausomybę nuo 
energijos produktų, vamzdynai ateityje tikriausiai vaidins vis svarbesnį 
vaidmenį.
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Transportuojant krovinius vamzdynais, santykinai nedidelės krovi-
nio siuntėjo išlaidos labai priklauso nuo teikiamų paslaugų. Vamzdynų 
transportas pasižymi šiais pranašumais:

− produktų tekėjimas vamzdynais yra tikrinamas ir kontroliuojamas 
naudojant naujausias informacines technologijas;

− nuostoliai ir žala dėl produktų ištekėjimo ar vamzdynų avarijų yra 
labai reti;

− klimato sąlygos daro labai mažą įtaką produktų tekėjimui vamzdy-
nais;

− vamzdynų eksploatavimas nereikalauja daug darbo jėgos, todėl 
streikai ar darbuotojų trūkumas jam neturi didelės įtakos.

Transportavimo vamzdynais kaina yra viena iš labiausiai fiksuotų ir 
mažiausiai svyruojančių. Pagrindinis tai lemiantis veiksnys – investici-
jos į vamzdynus, terminalus ir perpumpavimo stotis. Kainų struktūra 
labiausiai panaši į geležinkelių transporto.

Kainos ir patikimumo pranašumai, kuriais pasižymi vamzdynai, pa-
lyginti su kitomis transporto rūšimis, sukėlė siuntėjų susidomėjimą dėl 
kitų produktų transportavimo vamzdynais.

3.17.  Transporto plėtros perspektyvos

3.17.1.  Ilgalaikė (iki 2025 m.) Lietuvos transporto sistemos  
plėtros strategija
Strategijoje išanalizuotos naujos kartos viešųjų logistikos centrų („kro-
vinių kaimelių“) steigimo ilgalaikės plėtros perspektyvos. Taip pat joje 
pabrėžiama intermodalinė sąveika plėtojant Lietuvos transporto infras-
truktūrą. Kelių, geležinkelių, jūrų ir oro uostų infrastruktūra turi būti 
modernizuojama ir plėtojama koordinuotai, kad intermodaliniai opera-
toriai galėtų naudoti efektyvias transportavimo technologijas ir proce-
sus, kad būtų pasiekta įvairių transporto rūšių subalansuota plėtra, dera-
ma jų sąveika su kaimyninių valstybių (ypač Europos Sąjungos valstybių 
narių) transporto sistemomis.
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Be bendrų transporto politikos priemonių, šioje strategijoje pateiktos 
ir atskirų transporto rūšių plėtros priemonės, numatytos konkretiems 
laikotarpiams: iki 2006, 2013 ir 2025 m.

Lietuvos transporto sistemos vizija. Iki 2025 m. Lietuvoje turi būti 
sukurta moderni ir subalansuota multimodalinė transporto sistema, 
savo techniniais parametrais, sauga ir teikiamų paslaugų kokybe pri-
lygstanti Europos Sąjungos valstybių senbuvių lygiui. Efektyviai sąvei-
kaudama su kaimyninių valstybių transporto sistemomis, ji leis verslo 
sektoriui sėkmingai plėsti veiklą, o Lietuvos gyventojams – minimaliai 
sugaištant patogiai susisiekti su svarbiausiais Europos turizmo, kultū-
ros ir verslo centrais. Lietuvos transporto sektorius taps svarbiu Baltijos 
jūros pietinio regiono transporto sistemos elementu ir teikdamas geros 
kokybės paslaugas puikiai pravers bendriems Lietuvos ir išsiplėtusios 
Europos Sąjungos poreikiams ir interesams.

Lietuvos transporto sistemos misija. Lietuvos transporto sistemos 
misija – užtikrinti nepertraukiamą visuomenės narių mobilumą ir pre-
kių transportavimą palaikant dinamišką šalies ūkio plėtrą, didinti Lie-
tuvos ir išsiplėtusios Europos Sąjungos konkurencinį pajėgumą tarptau-
tinėse rinkose.

Apibrėžiant valstybės institucijų misiją transporto sistemos plėtojimo 
srityje, būtina aptarti du svarbiausius transporto, šios plačios sistemos, 
segmentus: infrastruktūrą ir jos naudotojus (vežėjus, operatorius), pa-
sižyminčius skirtinga funkcionavimo ir veiklos plėtros specifika. Trans-
porto sistemoje vežėjai, operatoriai ir kiti transporto paslaugų teikėjai, 
veikiami rinkos sąlygų, turi dirbti konkurencinėje aplinkoje. Todėl šiame 
transporto segmente tik rinkos mechanizmas ir konkurencija yra svar-
biausi sėkmės ir pažangos katalizatoriai. Valstybės institucijų vaidmuo 
čia turėtų apsiriboti vienodų konkurencinių sąlygų visiems transporto 
paslaugų dalyviams, paprastai veikiantiems privačios nuosavybės ir ini-
ciatyvos pagrindu, sudarymu ir užtikrinimu. O transporto infrastruk-
tūros (dažniausiai veikiančios viešosios nuosavybės pagrindu) efektyvu-
mas ir jos plėtros nauda civilizuotame pasaulyje vertinama ne atskiros 
įmonės, bet atskiro regiono ar visos šalies mastu. Transporto tinklai yra 
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Europos, kaip ir kitų žemynų, bendrosios rinkos arterijos ar net rin-
kų konkurencingumo varomoji dalis, todėl transporto infrastruktūros 
plėtra ir modernizavimas yra viena svarbiausių ekonomikos pažangą 
užtikrinančių priemonių rengiant tiek Europos Sąjungos, tiek atskirų 
jos narių valstybines ekonomikos plėtros strategijas ir programas. Be to, 
valstybės institucijos negali atsiriboti nuo eismo saugos ir aplinkosaugos 
problemų (kadangi tai įtvirtinta tarptautinėse konvencijose), daugelio 
kurių neįmanoma išspręsti aplenkiant transporto infrastruktūros mo-
dernizavimo ir plėtros klausimus, sprendimo. Atsižvelgiant į dabarties 
reikalavimus, Lietuvos transporto ir tranzito plėtros strategijoje trans-
porto infrastruktūros plėtros klausimui skiriamas išskirtinis dėmesys.

3.17.2.  Transporto politikos tikslai
Europos Sąjungos tvaraus transporto politikos tikslas – sukurti ekono-
minius, socialinius ir aplinkosaugos poreikius atitinkančias transporto 
sistemas. Veiksmingos transporto sistemos Europai būtinos, siekiant 
užtikrinti jos gerovę, nes tokios sistemos daro poveikį ekonomikos au-
gimui, socialinei ir aplinkos raidai. Transporto sektorius sukuria apie 
7 proc. Europos BVP ir jame dirba apie 5 proc. visų Europos Sąjungos 
darbuotojų. Jis pats savaime yra svarbus ūkio sektorius, be to, labai pri-
sideda prie Europos ekonomikos augimo.

Prekių ir asmenų judumas yra esminė Europos pramonės ir paslaugų 
konkurencingumo sudedamoji dalis. Tai taip pat viena iš pagrindinių 
piliečių teisių.

Pradžia buvo lėta, bet per pastaruosius metus Europos Sąjungos 
transporto politika vystėsi sparčiai. Europos Sąjungos transporto politi-
kos tikslai, pradedant 1992 m. Baltąja transporto knyga, paskui 2001 m. 
parengus Baltąją knygą, išlieka tokie patys: prisidėti prie to, kad euro-
piečiams būtų sukurtos operatyvios, veiksmingos transporto sistemos, 
kurios:

•	 piliečiams	 ir	 įmonėms	visoje	Europos	 Sąjungoje	užtikrintų	 aukš-
to lygio judumą. Galimybė naudotis priimtinu ir labai kokybiš-
ku transportu gerokai prisideda prie to, kad piliečiai, prekės ir 
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paslaugos galėtų laisvai judėti, kad gerėtų socialinė ir ekonominė 
sanglauda ir kad būtų užtikrintas šio Europos sektoriaus konkuren-
cingumas;

•	 saugotų	 aplinką, užtikrintų energijos tiekimo saugumą, skatintų 
minimalių darbo sąlygų reikalavimų laikymąsi šiame sektoriuje ir 
apsaugotų keleivius bei piliečius:

− aplinkai daromas poveikis tapo dar didesnis, o sveikatos ir eko-
loginės problemos, susijusios su oro tarša, vis dar neišspręstos, 
todėl reikia skatinti aukšto apsaugos lygio užtikrinimą ir aplin-
kos kokybės gerinimą;

− transportas, kaip vienas iš didžiausių energijos vartotojų, turi 
prisidėti prie energetinio saugumo užtikrinimo;

− socialinėje srityje Europos Sąjungos politika skatina darbo vie-
tų kokybę ir šio sektoriaus darbuotojų profesinės kvalifikacijos 
gerinimą;

− Europos Sąjungos politika Europos piliečius gina tiek kaip 
transporto paslaugų naudotojus ir teikėjus, tiek kaip vartoto-
jus, tiek jų saugos, o pastaruoju metu – ir jų saugumo požiūriu;

•	 būtų	atviros	naujovėms ir prisidėtų prie pirmųjų dviejų – judumo 
ir apsaugos  – tikslų, didintų besivystančio transporto sektoriaus 
efektyvumą ir tvarumą. Europos Sąjungos politika siekiama sukur-
ti ir rinkai pateikti į ateitį orientuotus novatoriškus sprendimus, 
pasižyminčius energijos vartojimo efektyvumu arba skatinančius 
imtis stambių, brandžių pažangaus transporto projektų, kaip antai 
„Galileo“;

•	 užtikrintų	tarptautinį	susisiekimą, kad Europos Sąjungos politika 
didintų judumą, apsaugą ir inovacijas, dalyvaudama tarptautinių 
organizacijų veikloje. Europos Sąjungos, kaip pasaulio lyderės, vai-
dmuo pasaulinių standartų nustatymo, transporto įrangos ir pas-
laugų srityje turėtų būti dar labiau pripažintas.

Šie tikslai lemia, kad Europos Sąjungos transporto politikai skiriama 
labai svarbi vieta Lisabonos darbotvarkėje. 

Vidaus rinkos sukūrimas jau palankiai paveikė kelių ir oro trans-
porto sektorius ir manoma, kad ši tendencija išliks ateityje geležinkelių 



109

ir vandens transporto sektoriuose. Dėl Europos Sąjungos politikos pa-
didėjęs efektyvumas šioms dviem transporto rūšims sudarys geresnes 
galimybes tapti konkurencingesnėmis, ypač tai pasakytina apie tolimąjį 
susisiekimą. Svarbu, kad naudojant įvairias politikos priemones būtų 
pasiekta, kad judumas nesukeltų neigiamų pasekmių. Ateities politikos 
tikslas bus optimaliai panaudoti kiekvienos transporto rūšies potenci-
alą, kad būtų įgyvendinti ekologiškų ir veiksmingų transporto sistemų 
uždaviniai. Reikia aktyviau ieškoti technologinių sprendimų, leisiančių 
pasiekti, kad transportas taptų ekologiškesnis, ypač šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų problemos klausimu. Nemažai stambių infrastruktū-
ros projektų prisidės prie neigiamo poveikio mažinimo konkrečiuose 
transporto koridoriuose. Derėtų prireikus pereiti prie aplinką mažiau 
teršiančių transporto rūšių, ypač tolimojo susisiekimo, miesto zonų ir 
mažiausiai pralaidžių koridorių atveju. Be to, kiekviena transporto rū-
šis turi būti panaudojama optimaliai. Visos transporto rūšys turi tapti 
ekologiškesnės, patikimesnės ir veiksmingesnės energijos panaudojimo 
požiūriu. Galiausiai įvairiarūšis vežimas, t. y. veiksmingas atskirų trans-
porto rūšių ir jų derinių panaudojimas, leis optimaliai ir tausiai naudoti 
turimus išteklius. 

Kintantis kontekstas. Nors laikui bėgant tikslai išliko tie patys, ben-
dras Europos Sąjungos transporto politikos kontekstas pasikeitė:

•	 Po	plėtros Europos Sąjunga tapo žemyno masto teritorija. Pailgė-
jus pagrindinėms europinio tinklo magistralėms, atsirado daugiau 
koridorių, ypač tinkamų geležinkelio ir vandens transportui. Da-
bar Europa kaip niekada anksčiau yra įtakinga laivybos sektoriaus 
veikėja: Baltijos jūra dabar yra apsupta Europos Sąjungos valstybių 
narių ir į ją įtekančios didžiosios upės, įskaitant Reino–Dunojaus 
baseiną, atveria susisiekimą su jūrų laivybos zonomis. Nors šiuo 
metu tankiai apgyvendintuose pramoniniuose Vidurio Europos 
miestuose didžiausią rūpestį kelia tarša, teritorijų planavimas ir 
spūstys, kitoms valstybėms narėms vis dar aktualiausia transpor-
to prieinamumo problema. Dėl šios įvairovės tam tikrose politikos 
srityse gali prireikti rasti diferencijuotų sprendimų ir sprendimus 
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priimti vietos, regiono ir valstybės mastu, kartu užtikrinant trans-
porto vidaus rinkos veikimą Europos mastu.

•	 Pasikeitė	 pats	 transporto	 sektorius. Europoje, ypač oro ir jūrų 
transporto sektoriuose, vyksta konsolidacija. Vidaus rinka paskati-
no konkurencingo tarptautinio krovinių vežimo keliais atsiradimą 
ir taip pat padidino vežimą geležinkeliais. Be to, per pastaruosius 
penkerius metus išryškėjo, kad globalizacija paskatino didelių pa-
saulinio masto logistikos įmonių steigimąsi. Europos transporto 
politika turės daug daugiau dėmesio skirti mišraus transporto sek-
toriaus įmonių tarptautiniam konkurencingumui stiprinti ir siūlyti 
integruotus, kelias transporto rūšis apimančius sprendimus, numa-
tant, kaip spręsti mažo pralaidumo ir silpnųjų logistikos sistemos 
grandžių problemas. Tuo pačiu metu vidaus rinka turi ir toliau už-
tikrinti palankias verslo sąlygas mažosioms ir vidutinėms bei nau-
joms įmonėms.

•	 Transporto	sektorius	sparčiai	taiko	aukštąsias	technologijas,	dėl	to	
tolesnei jo raidai lemiamos įtakos turės moksliniai tyrimai ir inova-
cijos. Pasitelkus didesnį Europos septintosios mokslinių tyrimų ir 
plėtros pagrindų programos (2007–2013 m.) biudžetą, transporto 
technologinės inovacijos tiesiogiai prisideda prie Europos konku-
rencingumo didinimo, aplinkosaugos ir socialinių darbotvarkių 
vykdymo. Europos transporto technologijų centrai parengė strate-
gines mokslinių tyrimų darbotvarkes, kuriose numatyta sausumos 
ir oro transporto ekologizavimo veikla, skrydžių valdymo moder-
nizavimas, Europos transporto koridorių pralaidumo didinimas, 
miesto judumas, mišrusis transportas ir sąveika, sauga ir saugumas 
bei konkurencingos pramonės pagrindų sukūrimas. Daugiausia 
žadančiomis prioritetinėmis sritimis tampa pažangios transporto 
sistemos, kuriamos pasitelkiant ryšius, navigaciją ir automatizavi-
mą, variklių, leidžiančių efektyviau panaudoti energiją, gamybos 
technologijas ir alternatyvių degalų skatinimą. 

•	 Į	transporto	politiką	turi	būti	įtraukti	tarptautiniai	aplinkosaugos 
įsipareigojimai, įskaitant įsipareigojimus pagal Kioto protokolą. Iš-
spręsti išmetamųjų CO2 dujų problemą yra sunki užduotis, o oro 
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kokybė, akustinė tarša ir teritorijų planavimas ir toliau reikalauja 
nuolatinio dėmesio, nors per pastarąjį dešimtmetį pasiekta didelės 
pažangos mažinant išmetamų kenksmingų teršalų kiekį.

•	 Transporto	politika	turi	prisidėti	prie	Europos	energetikos	politi-
kos tikslų įgyvendinimo, kaip nustatyta 2006 m. kovo mėn. Euro-
pos Vadovų Tarybos išvadose, ypač dėl patikimo energijos tiekimo 
ir aplinkos. Transporto sektorius suvartoja apie 30 proc. visos Euro-
pos Sąjungos suvartojamos energijos. Kadangi 98 proc. transporto 
veiklos priklauso nuo naftos, didelės naftos kainos daro įtaką šiam 
sektoriui ir skatina gerinti energijos vartojimo efektyvumą, įvairinti 
tiekimo sprendimus ir politikos kryptis, kad būtų patenkinta pa-
klausa. Novatoriškos technologijos prisideda prie tokių pokyčių.

•	 Tarptautinis	kontekstas pasikeitė ir daugeliu kitų aspektų. Nesiliau-
janti terorizmo grėsmė irgi turėjo įtakos transportui, ir net didesnės 
negu kokiam nors kitam sektoriui. Ekonomikos globalizacija pavei-
kė prekybos srautus ir padidino tarptautinio augančios ekonomi-
kos šalių transporto paslaugų paklausą. Veikdamos kartu, valstybės 
Europos Sąjungos narės turi geriausias galimybes pakreipti padė-
tį taip, kad ji geriau atspindėtų mūsų ekonominius, socialinius ir 
aplinkosauginius interesus. Europos Sąjungos transporto išorės po-
litika yra diferencijuojama pagal šalis, regionus ir transporto rūšis. 

•	 Be	to,	keičiasi	Europos	valdymo būdai. Pagrindiniai vidaus rinką 
reglamentuojantys teisės aktai jau priimti. Dabar daug kas priklau-
sys nuo realaus jų įgyvendinimo. Prireikus inicijuojamos pažeidi-
mo procedūros dėl teisės aktų netaikymo. Tuo pat metu vidaus rin-
kos stebėjimo patirtis ir konsultavimasis su įvairiais suinteresuotais 
subjektais padeda Europos Komisijai skatinti keitimąsi geriausia 
praktika, patirtimi ir užtikrinti geresnį reguliavimą, įskaitant, kai 
įmanoma, supaprastinimą. Teisinis reglamentavimas turi neatsilik-
ti nuo inovacijų. 

Užimtumas ir darbo sąlygos. Transporto sektorius sukuria daugiau 
kaip 10 milijonų darbo vietų su transportu susijusiuose ūkio sekto-
riuose (paslaugos, įranga, infrastruktūra), daugiausia kelių transpor-
to sektoriuje, ir yra vienas didžiausių darbdavių. Transporto įmonių 
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konkurencingumo palaikymas ir stiprinimas yra geriausia tvaraus dide-
lio užimtumo garantija. Pasibaigus ilgai trukusiam struktūros pertvarkos 
laikotarpiui, užimtumo lygis dabar jau stabilizuojasi. Kai kuriuose sekto-
riuose, kaip antai geležinkelių ir kelių transporto, ėmė trūkti kvalifikuotų 
darbuotojų; jūrų laivybos sektoriuje dėl Europos Sąjungos darbuotojų 
trūkumo padaugėjo darbo jėgos iš užsienio. Reikia dar labiau stengtis 
tobulinti profesinį mokymą ir skatinti jaunimą rinktis transporto profe-
sijas darbui savo ir kitose valstybėse narėse.

Ir tarptautiniu, ir Europos Sąjungos mastu egzistuoja dideli darbo 
sąnaudų skirtumai, atsirandantys dėl darbo užmokesčio, darbo jėgos 
apmokestinimo ir darbo sąlygų. Šie skirtumai turi didelį poveikį trans-
porto rūšims tarptautinės konkurencijos sąlygomis, ypač jūrų, kelių 
transportui.

Kelių transporto sektoriuje Europos Sąjungos teisės aktai, reglamen-
tuojantys profesinę kvalifikaciją ir darbo sąlygas, padėjo sukurti vienodą 
rinkos aplinką, kuri yra palanki mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ypač 
svarbu, kad šie teisės aktai būtų realiai įgyvendinami. Šias nuostatas bus 
skatinama taikyti tarptautiniu mastu. Tokiose srityse, kaip antai darbo 
užmokesčio, yra galimybių socialiniams partneriams siekti dialogo tarp-
tautiniu mastu. Jūrų laivybos srityje Europos Komisija socialinius par-
tnerius skatina sudaryti susitarimą remiantis naująja Tarptautinės darbo 
organizacijos (TDO) darbo jūroje konvencija.

Keleivių teisės. Gerokai buvo sustiprintos oro transportu keliaujan-
čių asmenų teisės, dėl to europiečiai gali saugiai naudotis laisve dirbti 
ir keliauti visoje Europos Sąjungoje. Nacionalinėms institucijoms da-
bar reikia pagerinti gaunamų skundų nagrinėjimą. Panašių teisių pagal 
ateityje priimtus teisės aktus turės keleiviai, besinaudojantys tarptauti-
niu geležinkelių ir jūrų transportu. Daugiau dėmesio paslaugų kokybei 
turėtų būti skiriama tolimojo susisiekimo autobusais srityje. Paslaugos 
kokybė yra svarbus konkurencingumo veiksnys visų rūšių transportui. 
Reikia labiau rūpintis didinti tikrą transporto prieinamumą riboto ju-
dumo keleiviams.
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Sauga. Didelės pažangos pasiekta gerinant laivybos ir oro transporto 
saugą, pavyzdžiui, visai neseniai buvo patvirtintas juodasis nesaugių oro 
transporto bendrovių sąrašas. Padedant specialioms Europos laivybos, 
aviacijos ir geležinkelių agentūroms – EMSA (Europos laivybos saugos 
agentūra), EASA (Europos aviacijos saugos agentūra) ir ERA (Europos 
geležinkelių agentūra) – įdiegta daug bendrų saugos standartų. Reikia, 
kad šių agentūrų finansavimas atitiktų pavestų funkcijų lygį. Saugos rei-
kalavimai bus papildyti trečiuoju jūrų transporto teisės aktų paketu ir 
bus patobulinti tarptautiniai reikalavimai, skirti kiekvienam sektoriui. 
Laikui bėgant, turėtų būti apsvarstytas tam tikrų esminių pakrančių ap-
saugos tarnybų funkcijų koordinavimas.

Palyginti su geležinkelių, jūrų ir oro transportu, mirtinų kelių eismo 
įvykių skaičius dar yra tikrai didelis. Tebegalioja užduotis tokių įvykių 
skaičių sumažinti perpus. Jai įvykdyti reikės suderintų veiksmų toliau 
tobulinant transporto priemonių konstrukciją ir gamybos technologi-
ją (įskaitant avarijų prevencijos technologijas, transporto priemonės 
ir infrastruktūros sąveiką, elektroninę saugą „eSafety“), gerinant kelių 
infrastruktūrą ir vairuotojų elgseną. Ji bus įvykdyta tik bendromis visų 
lygių valdžios, automobilių gamybos ir greitkelių tiesimo įmonių, infras-
truktūros valdytojų ir pačių kelių naudotojų pastangomis.

Kasmetinė Saugaus eismo diena, kurios metu kiekvienoje valstybėje 
narėje bus skelbiami kasmetiniai saugaus eismo rodikliai, turėtų ugdyti 
informuotumu grindžiamą sąmoningumą ir skatinti keitimąsi geriausios 
praktikos patirtimi.

Saugumas. Nemažėjanti terorizmo grėsmė verčia suvokti, kad trans-
portas yra terorizmo taikinys ir priemonė. Po 2001  m. rugsėjo 11  d. 
įvykių Europos Sąjunga greitai reagavo priimdama teisės aktus ir su-
griežtindama kontrolę, kad būtų sustiprintas oro ir jūrų transporto sau-
gumas. Šis teisynas bus tobulinamas remiantis patirtimi. Turi būti ska-
tinamos vienodos dalyvavimo rinkoje sąlygos tais atvejais, kai saugumo 
priemonių sąnaudos gali kelti grėsmę iškreipti konkurenciją. Gali pri-
reikti saugumo taisykles taikyti ir sausumos transportui, įskaitant miesto 
transportą ir geležinkelio stotis, mišraus transporto logistikos sistemai. 
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Be to, pagal Europos programą, skirtą svarbiausioms infrastruktūroms 
apsaugoti (EPCIP), buvo atlikta išsami svarbiausių infrastruktūrų anali-
zė. Tos programos pagrindu atlikus su svarbiausiomis infrastruktūromis 
susijusius tyrimus bus galima pateikti specialių infrastruktūros apsaugos 
pasiūlymų, atsižvelgiant į visus pavojus, įskaitant ir terorizmą. Reikia 
atidžiai apsvarstyti tarptautinio bendradarbiavimo galimybes, siekiant 
tobulinti pasaulinius standartus ir išvengti nereikalingo bei brangiai kai-
nuojančio kontrolės dubliavimo.

Miesto transportas. Apie 80 proc. europiečių gyvena miestuose. Tą 
pačią infrastruktūrą naudoja viešasis transportas, lengvieji automobiliai, 
sunkvežimiai, dviratininkai ir pėstieji. Miestų transportas išmeta apie 
40 proc. viso kelių transporto išmetamo CO2 kiekio ir beveik 70 proc. 
kitų transporto priemonių išmetamų teršalų. Vienas iš trijų mirtinų ke-
lių eismo įvykių nutinka mieste. Spūsčių problemos taip pat aktualiau-
sios mieste. Kaip padidinti judumą ir tuo pat metu sumažinti spūstis, 
avarijų skaičių ir taršą? Tai yra bendri visų didesnių miestų uždaviniai. 
Miestų gyventojai labiausiai tiesiogiai patiria neigiamus savo pačių judu-
mo padarinius ir yra atviri naujoviškiems sprendimams kuriant tvaraus 
judumo sąlygas.

Iniciatyvos imasi ne tiek Europos Sąjunga, kiek patys miestai. Lon-
donas, Stokholmas, Atėnai, Kaunas, Gdynė ir kiti miestai įgyvendina ak-
tyvią tvaraus judumo politiką. Europos Sąjunga gali visu mastu skatinti 
geriausios praktikos nagrinėjimą ir mainus tokiose srityse, kaip trans-
porto infrastruktūra, normų nustatymas, spūsčių ir eismo valdymas, 
viešojo transporto paslaugos, infrastruktūros apmokestinimas, miestų 
planavimas, sauga ir saugumas bei kaimyninių regionų bendradarbiavi-
mas. Europos Komisija, konsultuodamasi su visuomene, nustatė didžiulį 
jos susidomėjimą galimu Europos Sąjungos vaidmeniu. Komisija remsis 
patirtimi, įgyta vykdant CIVITAS iniciatyvą, bei temine tvaraus miestų 
transporto strategija ir toliau skatins mokslinius tyrimus judumo mies-
te klausimais. Rengiami viešojo transporto paslaugas reglamentuojantys 
teisės aktai taps aiškiu ir stabiliu teisiniu pagrindu, sudarančiu sąlygas 
kokybiškoms investicijoms į švarų ir efektyvų viešąjį transportą. Be to, 
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Europos Sąjunga turėtų išnagrinėti, ar Europos Sąjungos lygmeniu yra 
kliūčių miestų transporto politikai įgyvendinti, ir, griežtai laikydamasi 
subsidiarumo principo, tais atvejais, kai yra bendras sutarimas, rengti 
bendrus sprendimus.

3.17.3. Transportas ir energetika
Transporto ir energetikos politikos sritys yra artimai susijusios, nes jo-
mis siekiama tų pačių tikslų: sumažinti išmetamą CO2 kiekį ir sumažin-
ti Europos Sąjungos energetinę priklausomybę nuo iškastinių energijos 
išteklių importo.

Kadangi transportas yra daug energijos reikalaujantis sektorius, jis 
sunaudoja apie 71 proc. viso Europos Sąjungos sunaudojamo naftos kie-
kio. Kelių transportui tenka 60 proc., o oro transportui apie 9 proc. visos 
sunaudojamos naftos. Geležinkelių transporto sunaudojama energija 
pasiskirsto taip: maždaug 75 proc. elektros ir 25 proc. iškastinių išteklių 
energijos.

Kadangi iškastiniai energijos ištekliai brangūs ir būtina sumažinti 
strateginę priklausomybę, tai turėtų skatinti optimaliai panaudoti kie-
kvienos transporto rūšies potencialą.

Dėl tokių užduočių aplinkosaugai teikiamas prioritetas, kuriuo sie-
kiama valdyti energijos naudojimą, tampa dar svarbesnis. Reikia sku-
biai įgyvendinti iniciatyvas, paskelbtas Žaliojoje knygoje, dėl efektyvaus 
energijos vartojimo. Europos energetikos politika, kuria siekiama užti-
krinti konkurencingumą, tiekimo patikimumą ir aplinkos apsaugą, turi 
sutelkti dėmesį į naujas transporto politikos kryptis, skirtas naftos nau-
dojimui mažinti, automobilių degalų efektyvumui gerinti ir laipsniškai 
pakeisti juos kitomis energijos rūšimis – biodegalais, gamtinėmis dujo-
mis, vandeniliu, elektra ar kitomis rūšimis.

Šioje srityje reikalingos stambių investicijų paieškos, didesnės moks-
linių tyrimų ir technologijų kūrimo pastangos, įskaitant bendrą energi-
jos ir transporto mokslinių tyrimų programų įgyvendinimą, moksliniai 
pažangesnių ir ekologiškesnių transporto priemonių tyrimai ir tyrimai 
dėl informacinių ir komunikacinių technologijų panaudojimo, siekiant 
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padidinti degalų panaudojimo efektyvumą bei viešojo ir privataus sek-
torių partnerystės panaudojimą.

Biodegalų (įskaitant antros kartos biodegalus) ir vandenilio panaudo-
jimo transportui srityje jau pradėtos kelios programos, kurios turėtų būti 
tęsiamos. Šią tendenciją dar labiau sustiprintų projektas sukurti ekologiš-
kai švarius sunkvežimius. Turėtų būti stengiamasi kurti ekologiškesnius 
orlaivius ir laivus, kaip numatyta teminėje strategijoje oro taršos klausi-
mais. Europos Komisija toliau stengsis, kad Tarptautinė jūrų organizacija 
(TJO) griežtintų laivams taikomas teršalų išmetimo normas. Energijos 
vartojimo efektyvumas ir alternatyvios degalų rūšys yra bene daugiausia 
žadančios ir aktualiausios sritys papildomoms naujovėms.

Pradedant mokslinių tyrimų ir demonstravimo etapais, Europos Sąjun-
ga skatina aplinkai palankias inovacijas sudarydama sąlygas pritraukti į 
rinką brandžias technologijas tokiomis priemonėmis, kaip standartų nusta-
tymas ir reguliavimas (pvz., viena po kitos nustatomos europinės normos 
kelių transporto priemonėms, patobulintos padangos), mokestinės paska-
tos (pvz., bešvinis benzinas) ir valstybės pagalba, sutarti orientaciniai rodi-
kliai ir suderinti veiksmai kitose politikos srityse, siekiant sinergijos efekto.

3.17.4.  Pažangiųjų (intelektualiųjų) transporto sistemų  
reikšmė transportavimo procese
ITS – pažangiosios (intelektualiosios) transporto sistemos (angl. Intel-
ligent Transport Systems)  – tai dar nauja disciplina, turinti skirtingus 
priimtinumo, susidomėjimo ir vietinio pritaikymo lygius įvairiose šaly-
se. Todėl transporto specialistams būtina aiškiai suprasti jų galimybes ir 
būdus, kaip geriausiai jas įdiegti. 

ITS – pažangiosios transporto sistemos – yra bendras integruoto ry-
šių, kontrolės ir informacijos apdorojimo technologijų taikymo trans-
porto sistemoje terminas. Jos padeda tausoti žmonių gyvybes, laiką, 
pinigus, energiją ir aplinką. Terminas ITS yra lankstus ir gali būti in-
terpretuojamas platesne ar siauresne prasme. „Transporto telematika“ 
yra Europoje vartojamas terminas, nusakantis grupę technologijų, pa-
laikančių ITS. 
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ITS apima visas transporto šakas ir atsižvelgia į visus dinamiškai są-
veikaujančius transporto sistemos elementus, t. y. transporto priemones, 
infrastruktūrą, vairuotoją ir vartotoją.

Informacija glūdi ITS esmėje bet kuriuo – tiek statiško, tiek ir sku-
baus eismo duomenų pateikimo ar skaitmeninio žemėlapio funkciona-
vimo – atveju. Dauguma ITS priemonių remiasi informacijos kaupimu, 
apdorojimu, integracija ir pateikimu. ITS generuojami duomenys gali 
teikti skubią informaciją apie esamas kelių tinklo sąlygas arba kelionės 
planavimo informaciją internete, padedančią kelių administracijas ir 
agentūras, kelių operatorius, visuomenę, komercinio transporto tiekė-
jus ir individualius keliautojus daryti geriau informuotus, saugesnius, 
geriau suderintus veiksmus ir pažangesnius sprendimus ar nuovokiau 
naudotis kelių tinklais.

Bendros ITS vystymosi tendencijos. ITS istorija. Daugelis moder-
nių ITS technologijų iš pradžių buvo sukurta naudoti keliuose su per 
ilgą laiką patikrintomis miesto eismo signalizacijos kontrolės sistemo-
mis, tokiomis kaip SCOOT (angl. Split, Cycle and Offset Optimisation 
Technique) ir SCATS (angl. Sydney Coordinated Adaptive Traffic System), 
tačiau dabar ITS apima daugelį vežimo sistemų, įskaitant viešąsias trans-
porto sistemas. Tokios iniciatyvos kaip grūsčių apmokestinimas gali at-
imti norą automobilininkams naudotis savo automobiliais, tačiau vieša-
sis transportas turi įgauti daugiau patrauklumo ir kartu patogumo, ir čia 
ITS gali taip pat labai daug padėti.

Ribos tarp ITS taikymo yra gana neapibrėžtos, su daugybe persi-
kirtimų, suteikiančių galimybę praktiškai visaip jas taikyti. Duomenų 
kaupimas naudojant stebėsenos sistemas ir per infrastruktūrą ar „infos-
truktūrą“ gali būti naudojamas kelionių informacijai, pvz., nurodant ke-
lionių laiką, teikti medžiagą eismo valdymo planams rengti arba greičio 
reguliavimo sistemoms.

ITS skatinimas. Pagrindinis investavimo į ITS argumentas – tai ke-
leivių ir krovinių vežimo sistemų tobulinimas didinant produktyvumą, 
išsaugant gyvybes, taupant laiką, lėšas ir energiją. Per pastarąjį maž-
daug 30 metų laikotarpį pasaulyje įvairiai kuriamos ir diegiamos ITS 
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technologijos, skirtos siekti minėtų tikslų. Per šiuos tris dešimtmečius 
visuomenė, transporto pramonė ir pasaulinė ekonomika dažnai net to 
nežinodama turėjo progų daugiau pasitikėti ITS. ITS nauda yra dauge-
riopa ir pasiekia kiekvieną transporto sistemos sritį. 

Dabartinės ITS taikymo sritys. Padeda mažinti transporto grūstis:
– eismo valdymo priemonės, skirtos užtikrinti maksimalų kelių tin-

klo efektyvumą, įskaitant: 
•	 esamų	eismo	sąlygų	kontroliavimą	ir	numatymą	to,	ko	galima	

tikėtis;
•	 dinamišku,	 jautriai	 reaguojančiu	 į	 eismą	būdu	eismo	signalų	

koordinavimą, siekiant sumažinti vėlavimus ir eiles;
•	 „žaliųjų	 bangų“	 įvedimą,	 eismo	 signalizacijos	 būdu	 siekiant	

suteikti prioritetą autobusų paslaugoms bei greitosios pagalbos 
ir avarinių tarnybų automobiliams, taip gerinant punktualumą 
ir patikimumą;

•	 eismo	įvykių	nustatymą	ir	kontrolę	kelių	tinkle;
•	 transporto	susigrūdimo	vietų	stebėjimą	vaizdo	kameromis;

– elektroninio apmokėjimo, prieinamumo kontrolės ir reguliavimo 
sistemos, tokios kaip:

•	 kelių	mokesčiai,	įskaitant	automatinį	rinkliavų	ir	mokesčio	už	
transporto grūstis apmokėjimą;

•	 automobilių	atpažinimas	ir	apribojimai;
•	 fotokamerų	sistemos,	skirtos	eismo	signalizacijai	ir	greičiui	re-

guliuoti.
Saugos ir aplinkosaugos pranašumai:
– oro kokybės kontrolė ir valdymas, kaip antai:

•	 taršos	nustatymas	ir	prognozavimas;
•	 oro	kokybės	problemų	sprendimo	strategijos	įgyvendinimas;

– saugos sistemos, įskaitant:
•	 greičio	kontrolę;
•	 susidūrimų	nustatymą	ir	šalinimą;
•	 sustiprintas	transporto	priemonių	saugos	sistemas;
•	 bendras	automobilių	magistralių	sistemas	(CVHS).
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Viešojo transporto patrauklumo didinimas:
– prioriteto viešajam transportui teikimas, siekiant mažinti keliavi-

mo laiką, didinant patikimumą ir punktualumą;
– aktualios laiko informacijos teikimas stotelėse ir stotyse;
– elektroninio apmokėjimo sistemos, padedančios keleiviams taupyti 

laiką, įskaitant:
•	 elektronines	korteles	(angl.	smart cards) ir lankstų bilietų par-

davimą;
– keliones be grynųjų pinigų.
ITS diegimo Lietuvoje galimybės. ITS vizija - išsiaiškinti tam tikrus 

ITS paslaugų akcentus, sudaryti strateginį vystymo planą ir ITS archi-
tektūrą, labiausiai atitinkančią kliento poreikius. 

ITS įgyvendinimas - naujas indėlis į partnerystės ryšius tarp įvairių 
transporto rūšių skirtingų interesų, tarp įvairių administracinių lygių 
ir verslo pasaulio bei gyventojų sektoriaus. ITS rinkos vystymasis labai 
priklauso nuo partnerystės ryšių.

ITS nėra atskira Lietuvos sistema. Tai naujų logistikos ir telematikos 
pasiekimų įgyvendinimo procesas. ITS vizija - laiku aprūpinti klientus 
ITS ir jų teikiamomis paslaugomis. Kartu ITS paslaugos turėtų garan-
tuoti geriausių sąlygų kainą.

ITS vizija:
− aktyvios saugos sistemos kelių transporte sukūrimas;
− nacionalinės kelių duomenų bazės (tinklas, apkrovimas visomis ke-

lių transporto priemonėmis ir t. t.) sukūrimas;
− duomenų kaupimo sistemos ir transporto duomenų bazės sukūrimas;
− duomenų bazės, susietos su pavojingų krovinių vežimu kelių trans-

porto priemonėmis;
− galimybė nemokamai naudotis informacija kelionės metu;
− grūsčių viešajame transporte sumažinimas.
Teigiami ir neigiami veiksniai. Kuriant nacionalinę ITS architektūrą 

ir diegiant ITS transporte susiduriama su įvairiomis problemomis, ku-
rias reikia spręsti. Tai:

− pakankamai žemas techninių ir organizacinių žinių lygis šioje srityje;
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− žemas politinis ir visuomeninis žinių lygis bei palaikymas;
− neužtikrintas finansavimas iš visuomeninių ir privačių šaltinių;
− tarpinstitucinio bendradarbiavimo sunkumai.
Teigiami veiksniai:
− miesto ir regioninės bendrijos bei visuomenė vis daugiau pastebi, 

kokią naudą teikia pažangiųjų transporto sistemų sprendimų taiky-
mas efektyvumo, saugos ir aplinkosaugos srityse. Svarbu prisiminti, 
kad ITS visiškai neišsprendžia miesto transporto problemų.

Jos gali sukurti vertingus priemonių paketus, padedančius gerokai 
sumažinti tokias problemas. Svarbu įvertinti ir tai, kad tolesnei bendrai 
raidai yra aktuali teisinga informacija apie ITS pranašumus, skatinan-
čius pažangą, veiksnius, kurių reikia imtis siekiant diegti ITS, ir apie jų 
plataus skleidimo organizavimo metodus. Praktiniai užsienio patirties 
pavyzdžiai turėtų būti teikiami planuojant ir skleidžiant ITS kūrimo 
strategiją. Tai turi būti teikiama srityse, kur didžiausias vietinis ir regio-
ninis poreikis. Paprastai tai yra:

− eismo duomenų valdymas ir jų kaupimo technologijos;
− eismo mieste kontroliavimas;
− viešojo transporto kontrolė ir tvarkaraščiai;
− skubi informacija viešojo transporto srityje.
ITS diegimo Lietuvoje SSGG analizė. Strateginės analizės objek-

tas, rengiant ilgalaikį (iki 2013  m.) ITS diegimo modelį, yra svar-
biausi vidiniai ir išoriniai veiksniai, lemiantys šalies transporto  
sistemos funkcionavimo ir plėtros sąlygas bei galimybes. Strateginė ana-
lizė siejama ne tik su dabartiniu laikotarpiu, bet apima retrospektyvinį 
ir perspektyvinį periodus, taip pat ir prognozavimą. Galutinis SSGG 
apibendrinimo rezultatas yra pirminė informacija, leidžianti pagrįsti 
ITS plėtros strateginių tikslų ir valstybės veiksmų bei priemonių tiems 
tikslams pasiekti pasirinkimą.

Stiprybės:
− palanki geopolitinė situacija diegti ITS ir įsijungti į Europos kelių 

transporto sistemos informacinę infrastruktūrą;
− Lietuva, būdama nedidelė valstybė, turi galimybę greitai prisitaikyti 

prie sparčiai kintančių ekonomikos globalizavimo aplinkybių;
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− iš esmės baigta transporto sektoriaus komercinių struktūrų priva-
tizacija, sukurtas kvalifikuotas transporto sektoriaus mokslinis po-
tencialas, transporto specialistų rengimo sistema;

− geografiškai tolygus didžiųjų ir mažesnių miestų išsidėstymas suda-
ro prielaidas tolydžiam ekonomikos regioniniam išdėstymui;

− Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir valstybės institucijų lygmeniu 
pradėti diegti strateginio planavimo ir programinio biudžeto suda-
rymo principai, kurie itin svarbūs nacionalinei regioninei plėtros 
politikai įgyvendinti Lietuvoje;

− priimti regioninės plėtros politikos kūrimą reglamentuojantys tei-
sės aktai sudaro prielaidas, kad reikalingi planavimo dokumentai 
būtų rengiami pagal Europos Sąjungos reikalavimus;

− verslininkai įžvelgia informacinių technologijų ir telekomunikaci-
nių prekių gamybos ir paslaugų teikimo spartinimo svarbą;

− Lietuvos Respublikos Seimas ir Vyriausybė rodo palankų dėmesį 
informacinės visuomenės ir ITS plėtrai;

− palanki tranzitui geografinė šalies padėtis (šalies teritoriją kerta du 
pripažinti kontinentinės svarbos transporto koridoriai);

− išplėtotas automobilių kelių tinklas ir aukštos kokybės jų priežiūros 
ir remonto sistema;

− palyginti didelis turizmo potencialas (kurį sudaro ežerai, upės - 
Nemuno upės slėnio zona, Kuršių marios ir kt.);

− spartus informacinių technologijų ir elektroninių ryšių sektoriaus 
augimas;

− pakankamai tankus transporto ir ryšių infrastruktūros tinklas.
Silpnybės:
− Ilgalaikėje (iki 2025 m.) Lietuvos transporto sistemos plėtros stra-

tegijoje ir Valstybinėje saugaus eismo automobilių keliais 2005- 
2010 m. programoje praktiškai nėra įvardyta ITS naudojimo ir vys-
tymo svarba;

− nėra racionalios saugaus eismo struktūros, užtikrinančios visų 
grandžių veiklos nuoseklumą ir tarpusavio sąveiką;

− nėra aktyvios saugos sistemos kelių transporte;
− grūstys viešajame transporte;



122

− nėra nemokamo ryšio kelionės metu;
− nėra duomenų bazės, susietos su pavojingų krovinių vežimu kelių 

transporto priemonėmis;
− nepakankamas dėmesys Europos Komisijos iniciatyvų ir Lietuvos 

prisiimtų įsipareigojimų dėl ITS diegimo, informacinių ir teleko-
munikacinių technologijų taikymo įgyvendinimui;

− nėra sukurtų techninių prielaidų Europos Komisijos iniciatyvoms 
dėl e. saugos įgyvendinti;

− neparengta teisinė bazė, reglamentuojanti ITS vystymo ir plėtros me-
chanizmą taikant viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimą (PPP);

− žemas techninių ir organizacinių žinių lygis ITS srityje, neužtikri-
nantis finansavimo iš visuomeninių ir privačių šaltinių;

− nėra sukurtų teisinių ir organizacinių pagrindų ITS skatinti;
− nepakankamas mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovaci-

jų diegimo ITS srityje lygis;
− menka informacinių technologijų produktų ir paslaugų gamybos 

dalis bendrajame vidaus produkte (1,4 proc.).
Galimybės:
− galimybė vykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais pa-

tvirtintų strateginių dokumentų - Ilgalaikės (iki 2025 m.) Lietuvos 
transporto sistemos plėtros strategijos ir Valstybinės saugaus eismo 
automobilių keliais 2005-2010 m. programos – nuostatas;

− svarbiausių eismo sistemos kūrimo žingsnių galimybė - eismo įvy-
kių duomenų bazės sukūrimas;

− išvysčius ITS infrastruktūrą, sumažinti nelaimingų atsitikimų skai-
čių keliuose;

− pasitelkus ITS modernizuoti eismo valdymą ir kontrolę, užtikri-
nant saugų eismą ir padidinant kelių pralaidumą;

− Europos Komisijos iniciatyva, tobulinant eismo saugą ir transporto 
efektyvumą, diegti e. skambutį;

− galimybė sudaryti prielaidas įgyvendinti „protingo kelio“ ir „pro-
tingo automobilio“ koncepciją;

− atlikti intensyvius tyrimus ir visiems suinteresuotiems subjektams 
glaudžiai bendradarbiaujant siekti skatinti ITS diegimą;
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− ITS projektų diegimas sudarytų sąlygas kelių transporto informa-
cinei infrastruktūrai modernizuoti, būtų pasiekti transeuropiniams 
tinklams keliami techniniai ir kokybės reikalavimai ir būtų galima 
integruoti Lietuvos kelių ITS tinklą į Europos Sąjungos kelių ITS;

− galimybė vykdyti Lietuvos priimtus įsipareigojimus dėl eismo sau-
gumo gerinimo narystės Europos Sąjungos kontekste: Europos 
Sąjungos dokumentuose buvo iškeltas reikalavimas šalims narėms 
imtis neatidėliotinų priemonių ir iki 2010 m. sumažinti 50 proc. žu-
vusiųjų keliuose skaičių (Baltoji knyga, Veronos deklaracija, Euro-
pos Komisijos komunikatai);

− galimybė panaudoti Europos Sąjungos finansinę paramą kelių 
transporto sektoriui modernizuoti, siekiant išspręsti Europos mas-
tu keliamą eismo saugumo problemą;

− pritaikyti Europos Sąjungos teisės normas ir panaudoti Europos Są-
jungos finansinę paramą Lietuvos ITS srities plėtrai;

− taikyti privataus ir visuomeninio kapitalo partnerytės principus fi-
nansuojant ITS infrastruktūrą;

− nacionalinės ITS architektūros sukūrimas;
− ekspertams ir specialistams imtis organizacinių iniciatyvų – propa-

gavimo, skatinimo ir vystymo veiklos plėtojant ITS.
Grėsmės:
− ITS diegimas, siekiant gerinti eismo saugumą keliuose, pareikalaus 

didelių investicijų;
− galima prarasti galimybę pasinaudoti Europos Sąjungos lėšomis, 

specialiai skiriamomis informacinėms technologijoms ir telekomu-
nikacijoms plėtoti ir šioms priemonėms integruoti į ITS plėtrą;

− transporto kamščiai didžiausiuose šalies miestuose ir gilėjanti vie-
šojo keleivinio transporto krizė dėl pavėluoto keleivinio transporto 
prisitaikymo prie persitvarkiusio gamybinių jėgų išsidėstymo ir pa-
kitusios miestų ir gyvenviečių planinės situacijos;

− didėjantys nuostoliai dėl transporto kamščių didžiuosiuose šalies 
miestuose ir jų prieigose, didelis avaringumas šalies keliuose;

− kur kas greitesnis ITS panaudojimas užsienio šalyse gali palikti Lie-
tuvą tarp atsilikusių valstybių.
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Galimi ITS diegimo techniniai sprendimai. Visų pirma, kad Lietuvoje 
kuriama ITS integruotųsi į Europos Sąjungos ITS, būtina orientuotis į Eu-
ropos Komisijos 1997 m. sukurtą KAREN (pagrindinė architektūra, reika-
linga Europos tinklams) projektą ITS architektūros gairėms, skirtoms vei-
kiančioms ir eksploatuojamoms ITS įdiegti Europos Sąjungoje, parengti.

Kuriant ITS architektūrą viešosioms organizacijoms ir verslo subjek-
tams, reikia nuspręsti dėl architektūros formos  – kokią reikėtų kurti. 
Tokia forma gali būti viena iš šių trijų tipų:

− struktūros architektūra, t. y. architektūra, susidedanti iš vartotojo 
poreikių ir funkcinio požiūrio. Ji gali būti naudojama kuriant kitų 
dviejų tipų architektūras ir yra vienintelė tikrai tinkama nacionali-
nio lygio architektūra;

− perduota architektūra, kuri turi fizinį, ryšių ir kitokį požiūrį ir pa-
pildomai pajėgumų. Ji gali būti naudojama nacionaliniu, regioniniu 
ir vietiniu lygiu konkretizuojant, kas yra reikalinga diegiant ITS. 
Fizinio aspekto turinys gali būti fiksuotas arba limituotas; 

− paslaugos architektūra, kuri yra kaip ir perduota architektūra, bet 
tiktai palaiko išskirtinę paslaugą, pvz., eismo įvykių valdymą, kelio-
nių informaciją, viešojo transporto valdymą ir kt.

ITS architektūra turi būti vystoma siekiant sujungti visus ITS kom-
ponentus į vieną sisteminę struktūrą, kad jie galėtų darniai veikti tei-
kiant vartotojams reikalingas paslaugas.

Specifinė architektūra gali būti išreikšta daugybe formų. Yra svarbu, 
kad sprendimų priėmėjai suprastų ir patvirtintų koncepcijas ir funkcijas, 
kurios informuoja ITS operacijų plėtrą ir organizacines architektūras. 
ITS projektuotojai turi dirbti su logine, fizine ir telekomunikacijos ryšių 
architektūra, kuri pateiks eksploatacinių ir funkcinių reikalavimų.

Lietuvos ITS architektūra turėtų pakankamai atitikti nustatytus vieti-
nius reikalavimus. Tai bus išreikšta atsižvelgiant į funkcinius reikalavimus, 
logistinę architektūrą, fizinę architektūrą ir organizacinę architektūrą.

Kiekvienas architektūros aspektas yra susijęs su ITS įgyvendinimo 
planais ir gali tiksliai nurodyti, kur bus svarbu užtikrinti tarpinstituci-
nius susitarimus dėl bendro eksploatavimo arba nustatyti bendrų regio-
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ninių standartų taikymo vertę. Tinkamai atlikta ir pateikta visuomenei, 
ITS architektūros analizė parodys visą mastą tarpusavio ryšių, reikalin-
gų tarp operatorių skirtingose institucijose, siekiant efektyviai teikti ITS 
paslaugas. Pavyzdžiai:

− numatomų naujų arba modernizuotų ITS eismo reguliavimo siste-
mų ir kelionių informacijos paslaugų interoperabilumas;

− gaunamų ar regionui reikalingų duomenų perdavimo ir telekomu-
nikacinių sistemų pasirinkimas;

− galimybės, kurias suteikia nauji arba modernizuoti duomenų kaupi-
mo ir eismo priežiūros metodai, siekiant teikti operatyvią informaciją.

ITS architektūra negali būti sukurta abstrakčiai. Būtina atsižvelgti į 
nacionalinius ypatumus ir ypač į vietines aplinkybes. Pavyzdžiui, kai 
kurie subjektai jau gali turėti didelių investicijų į paveldėtas sistemas. 
Tai gali tapti pagrindiniu ITS architektūros analizės veiksniu, veikiančiu 
regioninę architektūrą dvejopai - ir kaip galimybė, ir kaip apribojimas. 
Specialistai turėtų kreipti ypatingą dėmesį į būtinybę siekti nacionaliniu 
lygiu suderintos kai kurių sistemų eksploatacijos.

ITS planavimas ir finansavimas. Remiantis užsienio šalių patirtimi, 
strateginio planavimo kūrimo procesas Lietuvoje, įvertinant visus būsi-
mų ITS diegimo dalyvius, pateikiamas 2 lentelėje.

2 lentelė. ITS strateginio planavimo įvertinimas Lietuvoje

Žingsnis Veiksmai Esama situacija Lietuvoje

1 žingsnis Nustatyti regioninių 
vežimų poreikius

Remiantis statistiniais duomenimis 
parengti atitinkamas lenteles ir atlikti 
prognozes

2 žingsnis Inventorizuoti esamas ITS Meteorologinė sistema

3 žingsnis Peržiūrėti pagrindinius 
subjektų planus Nėra planų

4 žingsnis Grindžiami susitarimai 
tarp subjektų 

Susitarimai neegzistuoja. Reikia 
ieškoti kelių

5 žingsnis Analizuoti vaidmenis ir 
įsipareigojimus

Reikia rengti susitarimus ir juose 
išdėstyti įsipareigojimus

6 žingsnis Parengti dokumentus
Parengti dokumentus, nustatančius 
pasiūlymus ir pagrindžiančius 
susitarimus tarp visų subjektų
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Kadangi ITS aplinka sudėtinga ir daugialypė, jų kūrimo problemos 
turi būti sprendžiamos visais valstybės lygiais - Lietuvos Respublikos 
Seimo, Vyriausybės, savivaldybių institucijų, ūkio subjektų, visų eismo 
dalyvių - užtikrinant glaudų šių institucijų bendradarbiavimą.

Todėl būtina:
− ITS problemas iškelti kaip socialines problemas, pabrėžiant, kad be 

ITS žmonės patiria didelių nuostolių (laiko, sveikatos, mobilumo ir 
t. t.);

− sukurti viziją apie visuomenei priimtiną ITS plėtrą;
− integruoti skirtingas transporto programas, jungiant pagal ben-

druosius principus: pasiekiamumo, mobilumo, saugaus eismo ir 
aplinkosaugos;

− parengti ilgalaikę - pereinamąją – valstybinę ITS vystymo progra-
mą, taip pat atitinkamas vietines rajonų programas;

− nustatyti aiškias ir tikslias institucijų, dirbančių ITS plėtros srityje, 
atsakomybės ir kompetencijos ribas, numatant jų veiklos koordina-
vimo veiksmus valstybiniu, regioniniu ir vietiniu lygmeniu;

− remiantis Europos Sąjungos valstybių patirtimi įkurti Lietuvos Res-
publikos transporto telematikos asociaciją (Vokietijos pavyzdys – 
Transporto telematikos ekonomikos forumas, kuriam vadovauja 
Federalinė transporto ministerija).

Lemiami instituciniai ITS klausimai yra: diegimo planavimas; darbas 
su privačiu sektoriumi; finansavimas ir pirkimai. Transporto specialis-
tai, susiję su ITS, turi susipažinti su alternatyviais ir naujoviškais būdais 
sprendžiant šiuos institucinius klausimus. 

Specialistams, norintiems investuoti į ITS, patariama visapusiškai įsi-
gilinti į planavimo procesą, pasitariant su pagrindiniais ūkio subjektais. 
Todėl svarbu turėti gerai ištyrinėtą ir gerai sudarytą ITS struktūrinį pla-
ną, kuris gali paveikti ITS įgyvendinimo plano rengimą, po kurio seks 
detalios plano programos kūrimas. 

Tarpinstituciniai susitarimai yra svarbi priemonė užtikrinti inte-
gruotą ITS eksploataciją. Kai partnerystė susiformuoja tarp daugelio 
organizacijų, ypač jeigu kelios iš jų yra privačiame sektoriuje, kiekvieno 
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partnerio vaidmuo ir sėkmės mastas turi būti absoliučiai aiškus visoms 
šalims, geriausiai užfiksuoti ketinimų protokoluose (savitarpio suprati-
mo memorandumuose) ir kuo anksčiau. 

Siekiant efektyvaus ITS įgyvendinimo, viešajam sektoriui patartina 
apsvarstyti glaudaus bendradarbiavimo su privataus sektoriaus organi-
zacijomis galimybes, pasinaudojant indėliais, kuriais gali prisidėti kie-
kvienas sektorius, į ITS diegimą. 

Atsižvelgiant į ITS verslą ir jo sistemų charakteristikas, transporto 
įmonės turėtų būti atviros naujovėms, naujoms viešųjų pirkimų for-
moms ir finansavimo susitarimams.

Kad geriau būtų išaiškinta visuomenei, verslininkams ir, be abejo, 
visų lygių valdininkams, būtina skubiai parengti ir išleisti plačiajai visuo-
menei prieinamą leidinį apie ITS ir jų galimybes. Plėtojant ITS Lietuvo-
je, papildomų teisės aktų priimti nereikia, būtina vadovautis Europos Są-
jungos teisės aktais, kadangi vystant ITS Lietuvoje būtina iš karto galvoti 
apie tai, kad ITS integruojamos į Europos Sąjungos TEN-T koridorius, 
einančius Lietuvos teritorija.

Pažangiųjų transporto sistemų technologijos ir efektyvumas. ITS 
veikia kartu su informacinėmis ir valdymo technologijomis, kurios tei-
kia ITS pagrindines funkcijas. Kai kurios iš šių technologijų, pavyzdžiui, 
srauto detektoriai, yra gerai žinomos vežimo versle. Čia aiškinama, kodėl 
vežimo verslas turėtų labiau domėtis ITS technologijomis ir jų gerinimo 
galimybėmis. Daugėjant miestuose automobilių, didėja gatvių sankryžų 
apkrovimas, mažėja jų pralaidumas, automobiliams ilgiau stovint san-
kryžose teršiama aplinka, be reikalo deginami degalai. Šias problemas 
galima spręsti keliais būdais: platinti kelius, didinti eismo juostų skaičių, 
branginti degalus, tobulinti visuomeninio transporto sistemą ir kurti pa-
žangiąsias transporto valdymo sistemas.

Sparčiai tobulėjant kompiuterinei technikai, automatikos sistemoms 
ir optinėms duomenų perdavimo sistemoms, kuriamos ir pažangiosios 
transporto sistemos, didinamas jų efektyvumas. Taigi norint optimaliai 
parinkti ITS sandarą, posistemius, įrengimo ir valdymo vietas, svarbu 
įvertinti jų sistemų efektyvumą. 
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ITS funkcijų tyrimas. ITS funkcijos. ITS galima suprasti kaip revoliu-
cinį informacinių ir susisiekimo technologijų, kurios tapo kasdienėmis šia-
me skaitmeniniame pasaulyje, produktą. ITS dabar kontroliuoja transporto 
tinklus, transporto srautus, taip pat parenka optimalius kelionių maršrutus. 
Šios sistemos vykdo daugybę funkcijų, skirtų paprastiems vartotojams: nuo 
paprastų informacinių kelio tablo iki sudėtingų valdymo sistemų.

ITS veikimą galima nesudėtingai nusakyti informacijos grandine, 
parodyta 10 pav. Informacijos grandinė prasideda informacijos įgijimu 
(iš transporto sistemų), tada informacija apdorojama ir pateikiama ga-
lutiniam vartotojui. Pastebėtina, kad kai kurie išoriniai faktai, kaip orų 
prognozės ir kt., taip pat įeina į šią informacijos grandinę.

 

ITS vartotojai  Išoriniai veiksniai  

Duomenų įgijimas  Duomenų apdorojimas Duomenų skirstymas 

Duomenų panaudojimas 

Transporto sistemos 

10 pav. ITS informacijos grandinė

Informacijos grandinės idėja nėra nauja tiems, kurie supranta ir pri-
sidėjo prie eismo sistemų kūrimo. ITS technologijos dabar plačiai tai-
komos keliose srityse:

− keitimasis informacija ir sprendimų koordinavimas prijungiant ke-
lis informacijos centrus (plačiai naudojama multimodalinių perve-
žimų srityje);

− keitimasis informacija tarp transporto priemonių ir kelių infras-
truktūros (naudojama elektroniniuose kelio tablo);

− keitimasis informacija privačiame sektoriuje (naudoja informaci-
niai centrai, teikiantys informaciją internetu ar mobiliaisiais telefo-
nais apie eismo sąlygas, apmokėjimą ir t. t.);
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− keitimasis informacija su ne transporto organizacijomis (naudoja-
ma muitinėse, elektroniniuose bilietuose ir kt.).

Veikimo sistemos. 3 lentelėje parodytos rodo ITS veikimo sritys ir 
kaip jos skirstomos. Išskiriamos dvi sritys – infrastruktūros ir transpor-
to. Šis ribų nustatymas neturėtų būti per daug sureikšmintas, kadangi 
kai kurios technologijos skirtos abiem sritims. Keliautojų naudojamos 
funkcijos, tokios kaip elektroniniai žemėlapiai, mobiliojo ryšio tinklai, 
gali būti priskirtos abiem sritims, priklausomai nuo to, kur keliautojas 
naudoja šias funkcijas – namie ar transporto priemonėje. Turėtų būti ir 
trečias stulpelis – „Žmogiškoji sritis“, kad būtų galima atskirti funkcijas, 
kurios veikia tik įsikišus žmogui.

3 lentelė. ITS veikimo sistemų skirstymas

ITS veikimo 
sistemos Infrastruktūra Transportas 

Vietovės 
nurodymas

– Skaitmeniniai žemėlapiai 
– Geografinės informacinės 
sistemos
– Transporto kelių duomenų 
bazės

– Mobiliųjų telefonų buvimo 
vietos nustatymas 
– Palydovinės navigacinės 
sistemos 
– Automatinis transporto 
priemonės nustatymas

Informacijos 
įgijimas

– Eismo detektoriai 
– Oro sąlygų stebėjimas 
– Automatinis eismo įvykių 
stebėjimas

– Automatinis transporto 
priemonės identifikavimas
– Transporto priemonių 
zondavimas

Informacijos 
apdorojimas

– Informaciniai žodynai 
– Informacijos kaupimas
– Keitimasis informacija 

– Borto kompiuteriai 
– Skaitmeniniai žemėlapiai

Susisiekimas

– Stacionarios mikrobangų 
nuorodos 
– Optinio pluošto tinklai 
– Švyturiai 
– Mobiliojo ryšio tinklai

– Skaitmeniniai garso imtuvai 
– Mobiliųjų telefonų imtuvai 
– Greitkelių priežiūros radijas 
– Radijo atsakiklis

Informacijos 
pateikimas

– Dinaminiai žinučių ženklai 
– Internetas 
– Kioskai

– Asmeniniai skaitmeniniai 
padėjėjai 
– Transporto elementai

Informacijos 
panaudo-
jimas

– Avarijų detektorius 
– Poreikių valdymas 
– Transporto kamščių stebėjimas

– Maršruto vadovai 
– Pažangios vairuotojų 
pagalbos sistemos
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Pažymima, kad keletas šių technologijų jau seniai naudojamos atlie-
kant vežimus, pvz., greitkelių priežiūros radijas ir kita. Kitos funkcijos 
yra gana naujos vežimų srityje, nes dar palyginti neseniai buvo nuspręsta 
šias funkcijas perkelti iš gynybinio į industrinį sektorių (palydovinės 
navigacinės sistemos, internetas). Tačiau visos šios technologijos dabar 
yra laisvai prieinamos plačiajai visuomenei ir rinkai. Toliau pateikiamas 
glaustas šių funkcijų aprašymas.
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4.  TRANSPORTO VADYBININKŲ, 
EKSPEDITORIŲ, LOGISTIKOS SPECIALISTŲ 
VEIKLA ORGANIZUOJANT KROVINIŲ IR 
KELEIVIŲ VEŽIMUS

Transporto bendrovė, norėdama patenkinti klientų poreikius ir gauti 
pelno, privalo remtis efektyviu vadovavimu.

Veiksmingas klausimų sprendimas transporto įmonėje lemia trans-
portavimo paslaugas teikiančių vežėjų ir krovinio siuntėjų, kurie naudo-
jasi jų paslaugomis, sėkmę. Vežėjai turi gerai orientuotis tokiose srityse, 
kaip vadyba, klientų verslas, kainos, derybų organizavimas, maršrutų ir 
tvarkaraščių sudarymas, tarnautojų santykių vertinimas, kad šios ben-
drovės išsilaikytų. Krovinį siunčiančios bendrovės privalo gerai žinoti 
galimybes ir problemas, kurių gali atsirasti vežant krovinį į užsienį, su-
darant sutartis, naudojantis ekspeditorių paslaugomis, įvertinant priva-
taus transportavimo naudingumą, efektyvumą ir kt.

Vežėjų ir krovinių siuntėjų tikslai yra tarpusavyje susiję.
Vežėjai, aptarnaudami klientus, turi suvokti transporto vaidmenį. 

Transporto vadybininkas turi suprasti, kaip vežėjas padeda įmonei pel-
ningai patenkinti klientų poreikius. Transporto vadybininkų vaidmuo 
turi būti įvertintas, atkreipiant dėmesį į tai, kaip transportavimo spren-
dimai gali paveikti bendrovių veiklą ir padėti joms konkuruoti su kito-
mis bendrovėmis.

Norėdami pasiekti reikiamą efektyvumą, transporto padaliniai ar 
vežėjai turi palaikyti ryšius su kitais rinkodaros ar gamybos padaliniais 
ir veiklos sritimis. Kitos veiklos sritys - tai atsiskaitymai (vežimo išlai-
dos), technika (krovimo, transportavimo įrenginiai), teisė (sandėlių ir 
transportuotojų sutartys), gamyba („kaip tik laiku“), pirkimas (ekspedi-
javimas, tiekėjų pasirinkimas), vadyba arba pardavimas (klientų aptar-
navimo standartai), gavimas (pretenzijos, dokumentai), sandėliavimas 
(įrenginių tiekimas, tvarkaraščiai).
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Transporto vadybininko veikla yra gerokai platesnė nei vien tik pro-
duktų transportavimo veiklos organizavimas. Transporto vadybininko 
veiklos sritys:

− apskaičiuoti vežimo kainas ir krovinius;
− pasirinkti transportavimo būdą;
− pasirinkti vežėją, atsižvelgiant į vežėjų tarifus, aptarnavimo lygį;
− sudaryti maršrutus ir kontroliuoti, kai jų laikomasi;
− derinti užsakymus;
− tvarkyti transporto dokumentus;
− vykdyti finansinius atsiskaitymus;
− analizuoti patirtus nuostolius ir rengti dokumentus; 
− derinti tarifus su vežėjais.
Papildoma veikla turėtų būti nukreipta į vidinių vežimų administravimą.
Transporto ekspedicinių bendrovių ir krovinio siuntėjų bei gavėjų 

bendradarbiavimas turi įtakos krovinių vežimo specialistų veiklai. 
Vežėjų veiklos sritys: 
− kainos ir susitarimai; 
− maršrutų planavimas; 
− aptarnavimas, konkurencija; 
− rinkodaros veikla.
Krovinio siuntėjo pagrindinės sritys: 
− produkcijos paskirstymas šalies viduje ir užsienyje; 
− transporto rūšies ir vežėjo pasirinkimas; 
− sutartys; 
− ekspeditorių darbas; 
− nuosavo transporto darbo organizavimas; 
− išperkamoji nuoma;
− strateginis bendradarbiavimas.

4.1.  Krovinių vežimas įvairiomis transporto rūšimis

2008 m. visų rūšių transportu vežta 134,8 mln. tonų krovinių (įskai-
tant transportavimą naftotiekiais) (11 pav.), tai 1,6 proc. mažiau nei 
2005  m. Vidutinis metinis mažėjimas 2005–2008  m. sudarė 0,5 proc. 
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2008 m. krovinių vežimas, palyginti su 2005 m., vidaus vandenų trans-
portu išaugo 32,6 proc., geležinkelių transportu – 11,5, kelių transpor-
tu – 7,4, jūrų transportu – 0,7, bet 46,3 proc. sumažėjo transportavimas 
naftotiekiais, 44,7 proc. vežimas oro transportu (4 lentelė). 

0
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40 000
60 000
80 000

100 000
120 000
140 000
160 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Krovinių apyvarta, mln. tonkilometrių
Krovinių vežimas, tūkst. tonų

11 pav. Krovinių vežimo ir apyvartos dinamika 2000–2008 m.

4 lentelė. Krovinių vežimas visų rūšių transportu 2000–2008 m., mln. t

2000 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m.
Iš viso 109,1 136,9 133,5 138,2 134,8
Geležinkelių transportu 30,7 49,3 50,2 53,5 55,0
Kelių transportu 45,0 55,3 56,0 62,2 59,4
Naftotiekiais 28,0 26,3 20,4 15,8 14,1
Vandens transportu 5,4 6,0 6,8 6,8 6,3

jūrų transportu 4,5 5,2 5,9 5,8 5,3
vidaus vandenų transportu 0,9 0,7 0,9 1,0 1,0

Oro transportu, tūkst. t 3,3 7,6 5,6 6,4 4,2
Vidaus vežimas 46,3 60,9 58,9 62,7 62,7
Geležinkelių transportu 4,7 14,4 13,3 12,3 15,4
Kelių transportu 40,7 45,8 44,7 49,4 46,3
Vidaus vandenų transportu 0,9 0,7 0,9 1,0 1,0
Oro transportu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tarptautinis vežimas 62,8 75,9 74,6 75,5 72,1
Geležinkelių transportu 26,0 34,9 36,9 41,2 39,6
Kelių transportu 4,3 9,5 11,4 12,8 13,1
Naftotiekiais 28,0 26,3 20,4 15,8 14,1
Jūrų transportu 4,5 5,2 5,9 5,8 5,3
Oro transportu, tūkst. t 3,3 7,6 5,6 6,4 4,2
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2008 m. tarptautinis krovinių vežimas, palyginti su 2005 m., sumažė-
jo 5,1 proc., tai lėmė sumažėjęs transportavimas naftotiekiais – 46,3 proc.

12 pav. Tarptautinių krovinių ir vidaus vežimų pasiskirstymas  
įvairiomis transporto rūšimis 2005 ir 2008 m.

2008  m., palyginti su 2005  m., išaugo tarptautinis krovinių 
vežimas kelių (37,9  proc.) ir geležinkelių (13,4  proc.) transpor-
tu. Vidaus krovinių vežimas 2008  m., palyginti su 2005  m., padidėjo  
2,9 proc. Vidaus krovinių vežimas kelių transportu išliko vyraujantis ir 
sudarė 73,9 proc. vidaus vežimų (12 pav.).

2008 m. Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste kartu su Būtingės termi-
nalu perkrauta 39,0 mln. tonų krovinių (5 lentelė), tai 39,5 proc. daugiau 
nei 2005 m. Vidutinis metinis augimas 2005–2008 m. sudarė 11,7 proc.

2008 m. 47,3 proc. visų perkrautų krovinių (18,4 mln. tonų) sudarė 
žalia nafta ir naftos produktai. Jų, palyginti su 2005 m., perkrauta 54,7 
proc. daugiau. Natūraliosios ir cheminės trąšos sudarė 7,2 mln. tonų, 
arba 18,5 proc., jų krova, palyginti su 2005  m., padidėjo 55,1 proc. 
Žemės ūkio produktų buvo perkrauta 1,5 mln. tonų, arba 3,9 proc., jų 
perkrovimas, palyginti su 2005 m., padidėjo 37 proc.

2008 m. oro uostuose pakrauta ir iškrauta 10,9 tūkst. tonų krovinių 
ir pašto, tai 11,5 proc. daugiau nei 2005 m.
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4.2.  Transporto veiklos sritys

Vežėjai ir krovinių siuntėjai yra transportavimo proceso dalyviai. Kie-
kvienas iš jų privalo efektyviai atlikti savo operacijas, kad suteiktų kli-
entams tinkamas paslaugas už mažiausią kainą. Transporto įmonei svar-
bios transporto veiklos sritys yra:

− kainų reguliavimas;
− maršruto parinkimas;
− konkurencija;
− rinkodara.
Kainų reguliavimas. Kainų reguliavimas – tai procesas, maksimaliai 

didinantis sąveikos tarp pirkėjo ir pardavėjo vertę. Tai reiškia, kad abi 
šalys derasi, o jų bendradarbiavimas gali padidinti šios sąveikos vertę. 
Tai yra ir abipusis pirkėjo ir pardavėjo priklausymas vienas nuo kito, 
taip pasiekiamas bendras tikslas, duodantis daug efektyvesnį rezultatą 
nei siekiant atskirai didinti kiekvieno dalį. Tai pirkėjo ir pardavėjo ilgo 
bendradarbiavimo rezultatas.

Kainų reguliavimo procesas yra vežėjų ir krovinių siuntėjų bendra-
darbiavimas. Svarbu, kad vežėjai turėtų pakankamai tiksliai apskaičiuo-
tas kainas.

Analizuojant transportavimo kainas svarbu nustatyti suprantamą kai-
nų sistemą, supaprastinti sąskaitų už krovinių transportavimą tvarkymą 
ir apmokėjimą, integruotis į elektroninio duomenų pasikeitimo sistemas, 
pereiti prie kompiuterinės kainų ir transporto veiklos audito sistemos.

Maršruto parinkimas. Jis tapo aktualus išaugus konkurencijai ir pa-
didėjus ekonominių veiksnių poveikiui (degalai, darbo vietos, įranga).

Transporto bendrovės gali turėti nemažos naudos optimizuodamos 
maršrutus, planuodamos vežimus, dėl to mažėja vežėjo sąnaudos. Pri-
statymo dažnumo mažinimas gali sumažinti transporto priemonių, rei-
kalingų pristatyti tą patį prekių kiekį, skaičių, taip pat transportavimo 
sąnaudas ir pakelti našumą. Jei krovinys klientui kraunamas ne piko 
valandomis, vežėjai turi daugiau laiko kroviniui pristatyti, o tai leidžia 
optimizuoti automobilių naudojimą ir mažinti išlaidų lyginamąjį svorį.
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Optimaliai planuodami maršrutus, vežėjai gauna naudos, kuri yra 
susijusi su geresniu automobilių panaudojimu ir klientų aptarnavimu, 
mažesnėmis krovinio vežimo išlaidomis ir investicijomis į transporto 
priemones.

Įdiegus kelių transporte rinkos principus, iš esmės keičiasi bendra-
darbiavimas tarp vežėjų ir siuntėjų, o rezultatas - didelė siuntėjo porei-
kiams pritaikytų transportavimo paslaugų įvairovė.

Paslaugų sferoje (krovinio paėmimas ir pristatymas, transporto prie-
monių prieinamumas, pristatymo laikas, paslaugų pastovumas) vyksta 
konkurencija, gerėja paslaugų lygis. Vežėjai turi vystyti kliento aptarna-
vimo paslaugų sferą, kad patenkintų vis didėjančius klientų poreikius. 

Konkurencija. Konkurencija lemia kainų nustatymo strategiją. Jei dvi 
bendrovės vienodai efektyviai organizuoja gamybą ir parduoda produk-
ciją, produkto kaina gamykloje vienoda. Šiuo atveju kainų konkurenci-
jos pagrindas – transportavimo išlaidos.

Transporto bendrovės turi užtikrinti geresnį aptarnavimą, nustatyti 
lankstesnes kainas ir siūlyti įvairesnes paslaugas. 

Rinkodara. Visų rūšių vežėjai vysto rinkodaros veiklą, turi suformu-
lavę strateginės veiklos uždavinius ir apibrėžę veiklos taktiką. Vežėjai, 
orientuoti į realizaciją, reaguoja į kliento prašymus, o vežėjai, orientuoti 
į rinkodarą, numato kliento reikalavimus. Į realizaciją orientuoti vežėjai 
visų pirma kreipia dėmesį į krovinio transportavimo paslaugas ir beveik 
visai nesistengia integruoti savo veiksmų su siuntėjo pristatymo opera-
cijomis. 

Esant didelei konkurencijai, dalis vežėjų orientuojasi į tas rinkos se-
gmentacijos strategijas, kurios leistų bendrovėms išplėsti savo apimtis 
ir taip padidinti pelną. Pirmasis toks bandymas buvo sėkmingai atliktas 
bendrovių, bandžiusių suskirstyti savo rinkas pagal geografinę padėtį.

Kai kurie vežėjai pradėjo skirstyti rinkas atsižvelgdami į klientų pa-
geidaujamą aptarnavimo lygį. Tai ir yra paklausos lankstumas kainų at-
žvilgiu, kai kaina priklauso nuo perkamų transportavimo paslaugų kie-
kio. Vežėjų paslaugų paklausa skiriasi atsižvelgiant į tai, kokias paslaugas 
siūlo bendrovė ir kokį transportavimo lygį.
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Vežėjams rinkodaros veiklos svarba ir toliau didės, įvertinant struk-
tūrinius pokyčius, vykstančius prekių rinkoje.

Galimybės vežėjams gauti didesnį pelną ir užkariauti didesnę rinkos 
dalį toliau egzistuos, bet tai galės įgyvendinti tik tos bendrovės, kurios 
vystys savo veiklos tobulinimo programas, pagrindinį dėmesį skirdamos 
klientui. 

4.3.  Transporto vadybininkų vaidmuo  
transportavimo procese

Transportavimo valdymas – tai atskira paslaugų įsigijimo ir pirkimo for-
ma. Įsigijimas – tai terminas, vartojamas plačiam veiklų sąrašui, kurį iš 
esmės sudaro įmonei reikalingų prekių ir paslaugų įsigijimas. 

Transportavimo valdymas atitinka kokybės, kainodaros, specifikaci-
jos, tiekimo šaltinių paieškos, derybų, kontrolės ir kokybės užtikrini-
mo, terminų planavimo, alternatyvių metodų ir šaltinių pridedamosios 
vertės analizės, turto analizės, sprendimų gaminti ar pirkti, juridinių 
apribojimų ir bendro valdymo veiklas įsigyjant ir kontroliuojant trans-
portavimo paslaugas įmonėje.

Transporto vadybininkai vertinami pagal pastangas mažinti sąnau-
das. Dažnai reikalaujama, kad transportavimo išlaidoms būtų skiriama 
kiek įmanoma mažesnė lėšų dalis. Kadangi transporto vadybininkai yra 
vertinami pagal šį veiksnį, jie pasirenka mažiausių sąnaudų metodą su 
atitinkamais paslaugos reikalavimais. Pagal šiuolaikinius valdymo reika-
lavimus, transporto vadybininkai turi būti vertinami atsižvelgiant į tai, 
kaip efektyviai jie pasiekia bendrojo optimizavimo ir logistikos tikslus. 
Daugelyje įmonių transporto vadybininko gamybinė veikla krypsta stra-
teginės veiklos link. 

Transportavimo strategija yra susijusi su įsigijimu ir transportavimo 
paslaugų kontrole. Transportavimo įsigijimo sprendimai apima trans-
porto rūšies parinkimą, transporto rūšių sujungimą ir sutarties pasira-
šymą. 
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Transportavimo strategiją galima suskirstyti į 3 dalis: strategija, nau-
dojama transportuojant visų tipų krovinius, strategija, naudojama trans-
portuojant smulkius krovinius, ir strategija, naudojama transportuojant 
stambias krovinių siuntas.

Valdymo efektyvumas. Transporto vadybininkas taiko naujus būdus 
įmonės transportavimo problemoms spręsti ir pasikliauna rinkos val-
dymo metodais, kad tobulintų transportavimo sistemas, kurios įmonei 
suteiks konkurencingas kainas arba aptarnavimo pranašumų rinkoje.

Transporto vadybininkas turi remtis savo gebėjimu ir kūrybiškumu, 
kad sukurtų tokią paskirstymo sistemą, kuri suteiktų galimybę produktų 
diferenciacijai ir konkurenciniam pranašumui.

Konkurencinė aplinka reikalauja, kad transporto vadybininkas būtų 
susikoncentravęs ties klientų aptarnavimu ir konkurencinėmis strategi-
jomis. Sėkminga strategija suprantama kaip konkurencinio pranašumo, 
susijusio su efektyviu transportiniu palaikymu, įgijimas, kuris gali rea-
guoti į bet kokį paklausos padidėjimą esant mažesniems atsargų lygiams, 
suderintiems su skubiu pristatymu. 

Informacija. Be tikslios informacijos vadybininkas negali planuoti 
ir priimti svarbių sprendimų. Dažniausiai informacija yra renkama apie 
transportavimo išlaidas, krovinių vežimo apimtis ir vežėjų veiklą. Ši in-
formacija yra esminė derybose su vežėjais, sujungiant krovinių siuntas, 
pasirašant sutartis ir vežėjams priimant sprendimus.

Pagrindinis transportavimo informacijos šaltinis yra krovinio važta-
raštis (atliekant CMR tarptautinius vežimus). Čia pateikiama informaci-
ja apie klientą ir siuntėją, krovinių kiekius, kilmę, paskyrimo vietą, datą 
ir vežėją. Krovinio važtaraštis ir sąskaita faktūra taip pat teikia informa-
ciją apie siuntėjo transportavimo išlaidas. Kai kurios įmonės naudojasi 
trečiosios šalies bendrovių paslaugomis, kad apmokėtų vežimo sąskaitas.

Vežėjų skaičiaus nustatymas. Mažindamas vežėjų, su kuriais dir-
bama, skaičių, siuntėjas didina savo rinkos galią ir galimybę efektyviai 
derėtis su savo vežėjais. Taip kiekvienas vežėjas gauna didesnę siuntėjo 
krovinių dalį ir tampa svarbesniu siuntėjui. Taip pat tai sumažina sando-
rių skaičių, kurį reikia kontroliuoti. Paprastai tai pasireiškia efektyvesniu 
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siuntėjo ir vežėjo bendradarbiavimu, kuris sumažina siuntėjo išlaidas ir 
padidina vežėjo veiklos ribas. 

Kelių transporte vežėjų įmonės yra pasirenkamos iš duomenų bazės. 
Vežėjo pakeitimo atveju gali būti sudėtinga laiku gauti tinkamas trans-
porto priemones (ypač specializuotas) arba patenkinti didelę paklausą. 
Numatomos didesnės išlaidos ir žemesnis aptarnavimo lygis lieka, kol 
bus surastas naujas vežėjas ir jis pradės produktyviai dirbti. 

Apibrėžus tikslus, yra identifikuojamas ir įvertinamas tinkamas veži-
mo būdas, aptarnavimas, išlaidų mastas, kad būtų pasirinkta labiausiai 
tinkama transporto rūšis.

Tinkamos transporto rūšies pasirinkimą lemia šie veiksniai: trans-
portavimo išlaidos, vežimo laikas, vežimo laiko patikimumas, prieina-
mumas, pajėgumas ir saugumas. 

Transporto išlaidos. Vežimo kainą nustato konkretus vežėjas. Taip 
pat reikia įvertinti išlaidas, susidarančias vežimo metu suteikiant papil-
domas paslaugas, tokias kaip tiesioginis pristatymas, krovinių vežimas 
specializuotomis transporto priemonėmis ir sustojimai vežimo metu. 
Vežimo kaina kinta priklausomai nuo transporto rūšies, kadangi kie-
kviena transporto rūšis turi skirtingas kainos struktūras, o kainos pa-
keitimas tarp vežėjų toje pačioje transporto rūšyje yra mažas, kadangi 
vežėjai nustato panašias kainos struktūras.

Vežimo laikas. Vežimo laikas ir vežimo laiko patikimumas yra 
du transportinio aptarnavimo kokybiniai parametrai, kurie le-
mia tiek siuntėjo, tiek gavėjo išlaidas atsargoms ir išlaidas, susiju-
sias su pageidaujamos prekės nebuvimu. Vežimo laikas lemia atsargų  
palaikymo lygį ir su tuo susijusias atsargų bei vežimo išlaidas. Ilgesnis 
vežimo laikas – daugiau prekių atsargų ir didesnės prekių atsargų laiky-
mo ir vežimo išlaidos. Nepatikimas vežimo laikas reikalauja padidinti 
atsargų lygį iki saugaus, siekiant išvengti pageidaujamos prekės nebuvi-
mo sąlygų ir dėl to patiriamų prarasto pelno ar prarasto produktyvumo 
išlaidų, susijusių su produkto neturėjimu ir negalėjimu patenkinti pa-
klausos. Esant patikimam vežimo laikui, pirkėjui suteikiama galimybė 
sumažinti ar kontroliuoti prekių atsargų ir pageidaujamos prekės ne-
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buvimo išlaidas. Taip pasinaudojant transporto rūšimi, kuri užtikrina 
vežimo laiko patikimumą, yra užtikrinamas konkurencinis pranašumas 
rinkoje.

Prieinamumas. Transporto rūšys skiriasi pagal savo galimybę 
užtikrinti tiesioginį konkrečios vietos aptarnavimą. Transporto rū-
šies aptarnavimo fiziniai apribojimai yra susiję su tam tikrose vietose 
esančiais aptarnavimo apribojimais. Tam, kad transporto rūšis taptų  
prieinama, turi būti įsigyta labiau prieinamų transporto rūšių  
paslaugų. Papildomos išlaidos, kurios susidaro siekiant įveikti transpor-
to rūšies neprieinamumą konkrečioje vietovėje, yra vadinamos prieina-
mumo išlaidomis.

Pavyzdžiui, kelių transportas užtikrina didžiausią transportinį pri-
einamumą. Automobiliai gali važiuoti ten, kur tik yra keliai. Vandens 
transporto priemonės gali teikti savo paslaugas vartotojams, kurie yra 
šalia vandens kelių. 

Transportinis pajėgumas. Transporto vadybininkas naudosis ta 
transporto rūšimi, kuri galės suteikti reikiamą transportinį aptarnavi-
mą ir aprūpinimą (įrangą). Specialios įrangos reikalavimų pavyzdžiai – 
transporto priemonės, turinčios temperatūrą kontroliuojančią įrangą, 
skirtą vežti užšaldytas prekes, didelės talpos transporto priemonės, 
skirtos vežti mažo tankio produktus (pavyzdžiui, plastikinius butelius), 
ir transporto priemonės su cisternomis, skirtos vežti didelius skysčio 
kiekius. 

Saugumas lemia netiesiogines transportinio aptarnavimo išlaidas tuo 
atveju, kai krovinys yra sugadinamas ar prarandamas vežimo metu. Su-
gadintas krovinys turi tokį pat poveikį atsargų išlaidoms ir išlaidoms, 
kai atsargų nėra.

Kai kuriais atvejais pasirinkdamas tam tikrą transporto rūšį siuntėjas 
turi investuoti į infrastruktūros kūrimą. Pavyzdžiui, siuntėjas, kuris nu-
sprendžia naudotis geležinkelių transportu, turi investuoti į infrastruktūrą, 
kad geležinkelio privažiuojamasis kelias nuo magistralinio tinklo būtų iki 
gamyklos ar paskirstymo centro. Kiekviena transporto rūšis turi savo kai-
ną ir savas charakteristikas. Siuntėjai, kurie turi greitai patenkinti rinkos 
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reikalavimus, turėtų rinktis oro ar kelių transportą, kad patenkintų rin-
kos transportinius poreikius. O jei žema kaina yra strateginis pranašumas, 
siuntėjas turėtų naudoti geležinkelių ar vandens transportą. 

4.4. Ekspeditoriaus-transporto architekto veikla  
transportavimo procese

Transportinis-ekspedicinis aptarnavimas - pagalbinių su vežimais susi-
jusių operacijų, kurias atlieka krovinio siuntėjas arba gavėjas, vykdymas. 
Operacijos: priėmimas–perdavimas - siuntėjo arba gavėjo sandėlyje ir 
transporto terminale; transportavimo - krovinio atvežimas į termina-
lą ir jo išvežimas iš terminalo į gavėjo sandėlį; ekspedicinės - krovinių 
saugojimas ekspeditoriaus sandėlyje, vežimo ir draudimo dokumentų 
bei muitinės formalumų tvarkymas, kitų operacijų ir paslaugų, susiju-
sių su krovinių vežimu nuo siuntėjo iki gavėjo, teikimas. Ypač svarbus 
ekspeditoriaus vaidmuo vežant krovinius multimodaliniu transportu. 
Ekspeditorius – tai transporto architektas.

Vežimo procesas - tai fizinis prekių gabenimas iš vieno geografinio taš-
ko į kitą. Vežimas yra labai paprastas procesas. Tačiau lygiagrečiai su vežimu 
atliekama labai daug kitų darbų, todėl vežimas tampa sudėtingu, daug kon-
trolės ir pastangų reikalaujančiu procesu. Transporto bendrovė atsakinga už 
transporto priemonių techninę būklę, pakraunant transporto priemones ir 
optimaliai parenkant vežimo maršrutus, mažinant prastovų pasikraunant ir 
išsikraunant laiką, informacines technologijas transporte ir t. t.

Pagrindiniai krovinių vežimo technologijos principai ir informacinių 
technologijų transporte principai iš esmės nepriklauso ir neturėtų pri-
klausyti nuo transporto rūšies. Krovinį reikia paimti iš krovinio siuntėjo 
ir jį pristatyti krovinio gavėjui (13 pav.). Dažniausiai krovinio siuntėjui 
arba gavėjui nerūpi krovinio vežimo maršrutas ar būdas. Juos laisvai gali 
pasirinkti ekspeditorius, atsižvelgdamas į vežimo kainą, greitį ir saugu-
mą. Vežimo būdas lemia kainą, greitį ir saugumą. Taip pat su vežimo 
būdu yra susijusios ir kitos papildomos išlaidos ir rūpesčiai. Galima būtų 
paminėti papildomą krovinio draudimą, kurį dažniausiai apmoka siun-
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tėjas arba gavėjas ar jų įgaliotas ekspeditorius, papildomus reikalavimus 
dokumentams, taip pat ir vežimo laiko klausimus.

 

VEŽIMO BŪDAS:
 
 

Kelių  Geležinkelių  Oro Vandens 
transportu transportu transportu transportu 

KROVINYS  Siuntėjas  Gavėjas  

13 pav. Vežimo procesas

Vežant krovinius skirtingomis transporto rūšimis keičiasi reikalingi 
dokumentai, terminai ir kainos. Vežant krovinius būtini šie krovinio 
dokumentai: lydraščiai, važtaraščiai, sąskaitos, leidimai ir t.  t. Papras-
tai šiuos dokumentus tvarko pats krovinio siuntėjas. Tačiau šie darbai 
perduodami krovinio vežėjui arba ekspeditoriui. Ekspeditorius privalo 
žinoti, kaip tvarkomi dokumentai, išmanyti juridinius klausimus, žinoti 
pagrindinius transporto įstatymus tų valstybių, per kurių teritoriją yra 
vežamas krovinys.

Vežimo procesas apima ne tik prekių paėmimą, vežimą ir prista-
tymą, bet ir perauga į sudėtingą fizinių veiksmų grandinę, kurios nei 
vienos sudedamosios dalies negalima išmesti. Kiekvienas veiksmas turi 
būti atliekamas tam tikra tvarka nevėluojant ir neskubant. Nuo veiksmų 
įvykdymo tikslumo priklauso bendrovės darbo kokybė, klientų aptarna-
vimo kokybė, kartu ir bendrovės prestižas.

Ekspeditoriai perima dalį transporto bendrovių funkcijų, palikdami 
joms rūpintis tik transporto priemonių technine būkle, spręsti trans-
porto bendrovės vidines problemas, mažinti vežimo savikainą (tą jos 
dalį, kuri priklauso nuo pačios transporto bendrovės), saugiai ir laiku 
pristatyti krovinį. Vežimo proceso dalyviai yra pasidaliję į vežėjus ir eks-
peditorius, kurių funkcijos nesusikerta. Ekspeditorių pareigos yra:

 1. Tinkamo transporto parinkimas kroviniui vežti.
 2. Krovinio radimas laisvam transportui.
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 3. Vežimo maršrutų optimizavimas.
 4. Transporto pakrovimo didinimas.
 5. Reikiamų krovinio dokumentų užpildymas.
 6. Muitinės dokumentų užpildymas.
 7. Muitinės formalumų sutvarkymas.
 8. Krovinių fizinis surinkimas ir išskirstymas.
 9. Krovinių konsolidavimas.
 10. Krovinių sandėliavimas.
11. Krovinių draudimas.

Šis sąrašas gali būti papildytas priklausomai nuo darbo stiliaus ir 
teikiamų paslaugų apimties bei spektro. Tai rodo, kad ekspeditoriaus 
atsakomybė yra labai didelė.

Ekspeditorių atsiradimą galima sieti su XIII a., kai atsirado pirmieji mo-
kami sandėliai. Vėliau, apie XVII–XVIII a., ekspedicinio verslo pradmenų 
galime rasti, kai tam tikri asmenys sudarinėjo optimaliausius maršrutus 
turtingųjų bagažui vežti. Sovietiniais laikais ekspeditoriais buvo vadinami 
žmonės, lydintys automobilį ir krovinį, atsakantys už jo saugų paėmimą, 
vežimą ir pristatymą, tinkamą dokumentų sutvarkymą. Dabar ekspeditoriai 
nelydi automobilių ir krovinių. Viskas tvarkoma iš ekspedicinės bendrovės 
būstinės. Tai reiškia, kad dėl naujų techninių priemonių ekspeditoriams at-
sirado galimybė tvarkyti visus darbus neišeinant iš kabineto. Tarp techni-
nių priemonių, kuriomis naudojasi ekspeditorius, galime paminėti ryšio ir 
informacijos perdavimo priemones (faksas, telefonai, kompiuteriai ir t. t.).

Ekspeditorius turi perimti nemažai transporto bendrovės veiksmų. 
Pati transporto bendrovė gali atlikti šiuos veiksmus įkurdama ekspedi-
cijos padalinį, sujungdama vežimą ir ekspediciją.

Ekspedicinės paslaugos ir prekių fizinis išskirstymas. Yra būtina pa-
minėti dar vieną ekspeditorių darbo sritį. Kaip jau buvo sakyta, šiuo 
metu vyksta spartus darbo pasidalijimas, siekiant užkariauti naujas rin-
kas, sumažinti prekių savikainą. Bendrovės gamintojos įkuria savo ga-
myklas vis kitose valstybėse, kur darbo jėga ir medžiagos yra pigesnės 
arba jos yra arčiau potencialių pirkėjų. Keičiantis daugelio bendrovių lo-
gistikos politikai yra atsisakoma didelių sandėlių ir ilgalaikio pagamintos 
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produkcijos saugojimo juose. Dėl to yra pastebimas transportu vežamų 
krovinių smulkėjimas. Gamintojai, turėję savo transporto padalinius, at-
sisako jų, perleisdami vežimą transporto ir ekspedicinėms bendrovėms. 
Aišku, kad tai vyksta dėl ekonominių sumetimų. Lygiagrečiai su tokiu 
vežimo perdavimu transporto ir ekspedicinėms bendrovėms, gamintojai 
reikalauja ir daugiau atsakomybės iš jų, pakrovimo, iškrovimo ir vežimo 
terminų laikymosi, nes nuo to priklauso gamintojo reputacija.

Ekspeditorius perima ir tokius vežimus, kaip prekių išskirsty-
mas vartotojams (didmenininkams, platintojams). Kartu su prekių  
išskirstymu ekspeditorius užsiima ir finansinių klausimų bei reikiamų 
dokumentų sutvarkymu.

Reikėtų paminėti papildomus dokumentų (tokių kaip sąskaitos, važta-
raščiai) srautus, prekių draudimus, atsakomybę dėl vežimo terminų įvyk-
dymą, sandėliavimą, prekių supakavimą, prekių aprašymo parengimą ir 
t.  t. Kai kurie iš šių darbų yra vadinami pridėtinės vertės darbais (angl. 
value added service), juos atlieka ekspedicinės bendrovės, norėdamos pri-
traukti kuo daugiau klientų. Tačiau atlikdamas pridėtinės vertės darbus 
ekspeditorius susiduria su didžiuliu informacijos srautu pildant dokumen-
tus, atliekant muitinės formalumus, sandėliuojant prekes. Kuo toliau, tuo 
vis labiau darosi fiziškai neįmanoma aprėpti viso informacijos srauto. No-
rint palengvinti ekspeditoriaus darbą yra standartizuojami informacijos 
formatai (Jungtinių Tautų Organizacijos leidžiami standartai), kuriamos 
naujos technologijos produktyviam informacijos apdorojimui, saugojimui 
ir siuntimui. Tačiau tai vis tiek neišsprendžia informacijos srauto didėjimo 
problemos. Vienas iš sprendimo būdų yra pažangiųjų informacinių tech-
nologijų kūrimas ir įdiegimas bei naudojimas transportavimo procese.

Ekspeditorius, kaip transportavimo dalyvis, turi valdyti transportą. 
Jis privalo optimaliai išnaudoti transporto priemones suderindamas 
krovos darbų, prastovų ir tuščios ridos laiką. Taip pat būtina optimaliai 
parinkti maršrutus, vežimo priemones ir būdą. Kartu ekspeditorius turi 
galvoti apie prekių paėmimą, pristatymą laiku ir tinkamą prekių sau-
gojimą, teisingą dokumentų sutvarkymą, siuntėjui įpareigojus, teisingą 
mokesčių apskaičiavimą ir t. t.
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4.5.  Logistikos specialistų veikla transportavimo procese

Logistika. Logistika - tai tyrinėjimų kryptis, nagrinėjanti prekės (pa-
slaugos) kelią nuo užsakymo priėmimo iki prekės pristatymo galiniam 
vartotojui. Logistika taip pat nagrinėja žaliavų virtimo preke ir jos pri-
statymo vartotojui kelią. Logistika aprėpia dalį rinkodaros ir vežimo. 
Todėl transporto darbuotojui ir ypač ekspeditoriui yra svarbu žinoti lo-
gistikos veiksmus ir kaip siejasi logistika ir ekspedicija (14 pav.).

Logistinę grandinę gamybinėje bendrovėje sudaro:
1. Užsakymo priėmimas iš užsakovo.
2. Reikiamų medžiagų atvežimas į gamyklą.
3. Gamybos procesas.
4. Pagamintų prekių sandėliavimas ir įpakavimas.
5. Pagamintų prekių pristatymas užsakovui.
Taip aprašę logistinę gamybinės bendrovės grandinę, galime pasakyti, 

kad antra, ketvirta ir penkta dalis siejasi su transportu ir sandėliavimu. 
Kaip jau buvo minėta anksčiau, vykstant darbo pasidalijimui, gamin-
tojas šias funkcijas perduoda ekspeditoriui, kuris atitinkamai parenka 
transportą ir įvykdo vežimo ir sandėliavimo operacijas. Taigi matome, 
kaip ekspedicinis verslas yra susijęs su logistika. Esant tokiam sąryšiui, 
padidėja ir informacijos srautai, susiję su pristatymo laiku, sandėliavi-
mu, įpakavimu, prekių aprašymu ir t. t. (15 pav.).

 

EKSPEDITORIUS  

Ryšys su galiniu vartotoju  
Krovinio aprašymų parengimas 

Finansiniai atsiskaitymai Muitinės formalumai 

Užsakovas  Sandėlis Vairuotojas  Krovinys  

Sandėlio valdymo informacija  
Sandėlio valdymas 

Pakavimas 

Užsakymai, patvirtinimai 
Ryšys su užsakovu  

Krovinio aprašymo gavimas 
Pervežimas 

Nurodymai vairuotojui 
Maršrutų optimizavimas 

14 pav. Ekspeditoriaus veiksmai ir pareigos
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KROVINIO PRISTATYMAS
 

LOGISTIKA 

Laikas  

EKSPEDICIJA RINKODARA Kaina 

Aptarnavimo 
lygis 

15 pav. Logistikos, rinkodaros ir ekspedicijos ryšys

Logistikos procesas siejasi su ekspediciniu darbu. Ekspeditoriaus 
darbas prasideda tuomet, kai yra gaunamas transporto užsakymas:

 1. Užsakymo priėmimas iš užsakovo.
 2. Transporto priemonės paieška.
 3. Užsakymo patvirtinimas.
 4. Dokumentų parengimas.
 5. Vežimas.
 6. Sandėliavimas (jei reikia).
 7. Pristatymas gavėjui.

Logistinėje grandinėje ir gamybinės bendrovės logistinėje grandinė-
je, be šių minėtų operacijų, yra ir apmokėjimo už prekes ir paslaugas 
operacijos.

Fiziniai veiksmai logistikoje. Logistika apibrėžia veiksmų grandinę 
nuo užsakymo priėmimo iki jo visiško įvykdymo. Ekspeditorius yra 
susietas su gamybinės bendrovės logistine sistema. Užsienio valstybėse 
toks ryšis vadinamas logistikos servisu (angl. Logistic service).

16  pav. schemiškai pavaizduotas krovinių judėjimas ir atliekami 
veiksmai su jais.

Gamintojo pagamintas tam tikras prekių kiekis laikinai saugomas jo 
sandėliuose. Iš gamintojo sandėlių prekės gabenamos į ekspeditoriaus 
sandėlius. Prekės vežamos ekspeditoriui gavus užsakymą ir parinkus 
transportą. Šiuo atveju ekspeditorius privalo prekes pasiimti tiksliai nu-
rodytu laiku, kitaip gali būti prekių perteklius gamintojo sandėliuose ir 
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sutrikti gamybos tempai. Tai yra ekspeditoriaus įsipareigojimų siuntėjui 
vykdymas ir jis turi būti labai tikslus. Kita vertus, siuntėjas yra įpareigo-
tas patiekti prekes ekspeditoriui tiksliai nurodytu laiku, priešingu atveju 
ekspeditoriaus transportas stovės be darbo.

Pakrautos pagamintos prekės vežamos į ekspeditoriaus sandėlį, kuris 
paprastai yra pritaikytas saugoti didelį prekių kiekį. Iš šio sandėlio prekės 
gali būti pervežtos į kitą tarpinį sandėlį, paskui dar į vieną ir t. t. Galiau-
siai prekės yra pristatomos vartotojui, kuris užsisakė jas iš gamintojo ir 
nuo kurio užsakymo prasidėjo visos logistinės grandinės judėjimas. Laiko 
tarpas nuo prekių paėmimo iš gamintojo sandėlio iki jų pristatymo užsa-
kovui yra ribotas prekių siuntėjo ir gavėjo pasirašytų sutarčių, todėl ekspe-
ditorius, kaip įpareigotas prekes vežti asmuo, turi laikytis tikslaus termino.

Ekspeditoriaus pareiga yra užtikrinti, kad prekės vežimo procesas 
vyktų sklandžiai ir būtų atliktas labai griežtais terminais.

Informacijos srautai logistikoje. 17 pav. schemiškai parodyti infor-
macijos srautai, susiję su vežimo procesu. 

Visą logistinę grandinę sujudina pirkėjo užsakymas. Gavęs užsaky-
mą, gamintojas turi tiksliai apskaičiuoti jo įvykdymo terminus ir reikia-
mų medžiagų kiekį. Šiuos duomenis jis siunčia ekspedicinei bendrovei, 
kuri perveš pagamintas prekes, ir bendrovei, tiekiančiai medžiagas. Be 
šios informacijos, ekspeditorius gauna tikslų prekės aprašymą ir tikslius 
gavėjo duomenis.

16 pav. Fizinis krovinių judėjimas

TIEKĖJAS

GAMINTOJAS

PIRMINIS SANDĖLIS

PASKIRSTYMO SANDĖLIAI

EKSPEDITORIUS GAVĖJASKrovinys
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GAVĖJAS  

GAVĖJAS  

Gamintojas Tiekėjas Pirminis 
sandėlis 

 Paskirst. 
 sandėlis 

Paskirst.  
sandėlis 

EKSPEDITORIUS  
Nurodymai 
vairuotojui 

UŽSAKOVAS  

Finansiniai 
atsiskaitymai 

MUITINĖ 

Muitinės 
formalumai 

Užsakymai 

VAIRUOTOJAS  

Nurodymai 
sandėliams 

SANDĖLIAI  PREKĖ 

17 pav. Informacijos srautai logistikoje, susiję su vežimu

Ekspeditoriui gavus visą informaciją apie gavėją bei krovinį ir pasi-
krovus jį, atsakomybė už krovinį pereina ekspeditoriui. Būtina atsižvelgti 
į tiekėjo ir gavėjo pasirašytos sutarties sąlygas (tarptautines prekybos 
sąlygas Incoterms–Combiterms), kurios apibrėžia visų šalių atsakomybę. 
Taip pat ekspeditoriaus atsakomybė priklauso nuo sutartyje apibrėžtų 
apmokėjimo sąlygų ir tarptautinės prekybos sąlygų.

Taigi, perėmęs krovinį ir gavęs įgaliojimus jį tvarkyti, ekspeditorius 
parengia visus reikiamus važtaraščius, kurie juda kartu su transpor-
to priemone. Kiekvienam kroviniui, kiekvienai transporto priemonei 
yra rengiami atskiri važtaraščiai. Jų skaičius, užpildymo tvarka ir kiti 
duomenys yra apibrėžti įvairiose tarptautinėse konvencijose (kiekviena 
transporto rūšis turi savo tarptautinio krovinių vežimo konvenciją), ku-
riose taip pat yra nurodyta ir šalių atsakomybė.

Krovinį pristačius į ekspeditoriaus sandėlį, krovinys iškraunamas, 
pergrupuojamas ir t. t., užpildomi reikiami dokumentai. Visa tai atlieka-
ma ir dokumentai kaupiami norint nepamesti krovinio sandėlyje. Savo 
ruožtu ekspeditorius siunčia į sandėlį nurodymus, kaip krovinį priimti, 
kokios yra saugojimo sąlygos ir t. t. Šiuos nurodymus ekspeditorius pa-
rengia remdamasis gamintojo atsiųstu prekių aprašymu.
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Kroviniui kertant valstybės sienas yra įforminami muitinės doku-
mentai. Juos taip pat rengia ekspeditorius pagal siuntėjo arba gavėjo 
įgaliojimus ir remdamasis jam atsiųstais krovinio aprašymais.

Ekspedicinės veiklos kontrolė. Visos logistinės grandinės veiksmai 
turi būti vykdomi laikantis griežtai nustatytos tvarkos ir griežtų terminų. 
Praktikoje visą vežimo procesą veikia daugybė objektyvių veiksmų, ne-
priklausančių nei nuo gamintojo, nei nuo gavėjo, nei nuo ekspeditoriaus 
ar siuntėjo (eilės pasienio postuose, kelių remonto darbai ir t. t.), todėl 
kartais logistinė grandinė gali būti suardyta arba pakeista. Tokiu atveju 
būtina priimti operatyvius sprendimus, grąžinančius į normalią padėtį 
visą vežimo procesą.

Esant dideliam krovinių ir dokumentų srautui, būtina stebėti ir 
kontroliuoti visą jų judėjimo kelią, dokumentų užpildymo teisingumą, 
muitinės postų kirtimą ir kitus fizinius veiksmus, siekiant užkirsti kelią 
galimiems nukrypimams arba juos kaip galima labiau sumažinti.

Būtina paminėti ir tokius kontrolės veiksmus kaip įvairių užsakymų 
ir nurodymų patvirtinimas. Tokie patvirtinimai įpareigoja vieną ar kitą 
šalį įvykdyti savo įsipareigojimus – ir finansinius, ir visus kitus (vežti, 
pakrauti–iškrauti krovinį ir t. t.). Todėl kaip ir patys užsakymai, patvir-
tinimai yra labai svarbūs.

Užsakymo ciklas ekspedicinėje veikloje. Užsakymo ciklas ekspedici-
nėje veikloje išreiškia ekspedicinės veiklos logistinę grandinę. Šis ciklas 
yra kaip sąryšis tarp gamybinės logistinės grandinės ir ekspedicijos. 18 
pav. parodytas ekspedicijos užsakymo ciklas.

Informacinis užsakymo rengimas ir perdavimas atliekamas lygia-
grečiai su prekės gamyba. Gamintojas iš anksto planuoja transportą, 
formuodamas savo logistinę grandinę, ir kartu atsargų ir užsakymų val-
dymo sistemą. Praktikoje prieš priimant užsakymą užsakovas ir ekspedi-
torius suderina vežimo, sandėliavimo ir kitas kainas. Be to, ekspeditorius 
rūpinasi maršrutu, transportu, sandėliais.

Praktiškai kiekviename etape yra būtini patvirtinimų išsiuntimų ir 
kontrolės veiksmai. Tačiau tai jau ekspedicinės bendrovės vidinės val-
dymo sistemos uždavinys. Be abejo, ekspedicinė bendrovė gali šiek tiek 
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pakoreguoti šį užsakymo priėmimo ir įvykdymo ciklą. Tačiau ir tada 
išliks pagrindiniai šios grandinės etapai.

 
 
 
 
 
 

Informacinis užsakymo 
paruošimas ir perdavimas 

Užsakymo priėmimas ir 
 įtraukimas į apskaitos sistemą 

 
Maršruto, sandėlių, transporto 

planavimas 

 
Transporto paieška (jeigu reikia) 

Apmokėjimas (už transportą,  
sandėliavimą, ekspediciją, prekes 

ir t. t.) 

 
Pristatymas gavėjui 

Transportavimas, sandėliavimas, 
(per)pakavimas 

Įvairių dokumentų ir nurodymų 
parengimas ir išsiuntimas 

18 pav. Ekspedicinės bendrovės užsakymo ciklas

4.6. Transporto informacijos apdorojimas

Fizinis prekių ir informacijos srautas transporto grandinėse. Pirmiau-
sia reikia pabrėžti, kad vežimų praktikoje yra daugybė transporto gran-
dinių. Transporto grandinę reikia suprasti kaip sistemą. Techniniu po-
žiūriu šią sistemą sudaro suderintai naudojamos techninės priemonės. 
Organizaciniu požiūriu tai informacijos ir valdymo sistemų bei teisinių 
ir komercinių veiklos sričių koordinavimas. Transporto grandinės sis-
tema siejasi ir su kitomis sistemomis, pvz., prekių gaminimo ir jų var-
tojimo.

Trijų transporto grandinių iliustracija rodo įvairius informacijos 
srautus ir jų judėjimo tarp transporto grandinės dalyvių kelius.

Vienpakopė transporto grandinė (netikroji transporto grandinė, nes 
įtraukta tik viena logistikos įmonė) (19 pav.).
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    Siuntėjas Vežėjas Gavėjas

19 pav. Vienpakopė transporto grandinė

Vienpakopės transporto grandinės itin būdingos šalies vidaus krovi-
niniam transportui.

Daugiapakopės transporto grandinės. Jos būdingos rinktinių kro-
vinių gabenimui ir krovinių vežimams kertant sieną sausuma arba jūra.

Šios fizinės prekių srautų sistemos priklausomai nuo jų suformavimo 
turi įtakos organizacinėms sąnaudoms, kurios vienam turi užtikrinti už-
sakymo atlikimą, kitam – informacijos perdavimą, kontrolę ir valdymą.

  Siuntėjas

Vežėjas

Gavimo ekspeditorius

Siuntimo ekspeditorius

Gavėjas

I variantas

Siuntimo ekspeditorius

Gavimo ekspeditorius

Sandėlis

Sandėlis

II vežėjas

I vežėjas

II variantas

Siuntėjas

Gavėjas

20 pav. Daugiapakopė transporto grandinė
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Remiantis daugiapakopės transporto grandinės pirmojo varianto pa-
vyzdžiu, čia pateikiamos organizacinės dalinės užduotys. Susidaro šie 
ryšiai:

Siuntėjas  

Siuntimo 
 

Vežėjas  

Gavimo  
ekspeditorius  

Gavėjas  

4 

10  
2 5 

9 

7 

10  5 

9 3″ 

7 

4 
3′ 4′ 5′ 2′ 1 

8 

16  

1 6 6 

1 

arba  

arba  

arba  

arba  

arba  

ekspeditorius

1 3 

21 pav. Daugiapakopės grandinės ryšiai

Šios schemos paaiškinimai:
 1. Vaizduojamas fizinis prekių srautas.
 2. Siuntėjas (užsakovas) kreipiasi į siuntimo ekspeditorių prašydamas 

suteikti transporto paslaugą.
 3. Siuntimo ekspeditorius siūlo siuntėjui (užsakovui) transporto pas-

laugų paketą.
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 4. Remdamasis pasiūla, siuntėjas (užsakovas) pateikia siuntimo eks-
peditoriui transportavimo užsakymą.

 5. Siuntimo ekspeditorius perduoda siuntėjui (užsakovui) užsakymo 
priėmimo patvirtinimą. Taip gali būti tvarkoma atidėtoji transpor-
to paslauga arba pranešama apie galimus paslaugų teikimo poky-
čius.

2‘ ir 3‘ – čia kalbama jau apie vežėjo paslaugų paklausą ir pasiūlą; in-
formacija apie ją pasirūpina pats siuntėjas arba siuntimo ekspeditorius.

4‘ – siuntimo ekspeditorius pateikia vežėjui transportavimo užsaky-
mą.

5‘ – vežėjas patvirtina, kad užsakymą gavo. Ir šiuo atveju tokiu pat 
būdu gali būti tvarkoma atidėtoji transporto paslauga arba pranešama 
apie galimus paslaugų teikimo pokyčius.

6 – siuntėjas arba siuntimo ekspeditorius įsitikina, kad krovinys per-
duotas vežėjui, ir tai praneša gavimo ekspeditoriui.

Toliau gavėjas paprastai informuojamas apie atliktą pakrovimą ir 
siuntos pristatymo terminą.

3“ arba 7 – gavimo ekspeditorius patvirtina gavęs pranešimą, pasiūlo 
transportą. Jeigu siuntėjas ir gavėjas jau yra užmezgę verslo santykius, 
reikia tik formaliai patvirtinti minėtąjį pranešimą, nes tiekimo sąlygos 
yra nurodytos sutartyje.

7 arba 10 – gavėjas patvirtina gavęs pranešimą. Jis dar turi galimybę 
pranešti siuntimo ekspeditoriui apie galimus derinimo ar keitimo pave-
dimus. Gavėjas, pavyzdžiui, gali pageidauti, kad iki termino A jam būtų 
pristatyta tik dalis krovinio, o likusi dalis – iki termino B.

8 – siuntėjas perduoda gavėjui specialiuosius duomenis apie krovinį 
(prekes).

9 – gavėjas paskui dar gali kreiptis į siuntėją, pageidaudamas pa-
keitimų. Tuomet siuntimo ekspeditoriui dėl nukeliamo transportavimo 
pavedimo tenka pakeisti užsakymą.

4 arba 10 – gavimo ekspeditorius gauna transportavimo užduotį (už-
sakymą pristatyti siuntas į paskirties vietą ar kitas netoli esančias sritis, 
taip pat galimą transportavimo užsakymą pakeitus laiką).
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5 arba 9 – gavimo ekspeditorius patvirtina transportavimo arba pa-
keistą užsakymą.

10 – pakeistas transportavimo užsakymas.
Iš čia pateiktos informacinių ryšių schemos matyti, kad tie patys 

siuntimo duomenys ne kartą perduodami transporto grandinės daly-
viams. Labai svarbu, kad informaciją transporto grandinės dalyviai gau-
tų iš anksto, o ne vežant krovinį.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siuntėjas 

Siuntimo 
ekspeditorius 

Vežėjas  

Gavimo 
ekspeditorius 

Gavėjas  

Krovinio pateikimas 
išsiųsti 

Gabenimas iki  
    siuntimo vietos 

Informacija 

Informacija 

Informacija 

Dispona- 
vimas Perkrovimas 

Pagrindinis  
   transportavimas 

Disponavimas Perkrovimas 

Paskirstymas 

22 pav. Informacinių ryšių schema

Deja, perduodant informaciją dažnai pasitaiko sutrikimų, todėl nėra 
garantuojamas patikimas keitimasis duomenimis. Jau aštuntojo dešim-
tmečio pabaigoje Automobilių pramonės sąjunga pradėjo kurti bendras 
taisykles keistis duomenimis be patvirtinamųjų dokumentų. 

Duomenų rinkiniai susideda iš įvairių duomenų grupių (6 lentelė).
Standartizuotu būdu perduodant duomenis galima pasiekti šių tikslų:
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 1. Įmonės veiklai, darbo procesams ir transportavimo eigai planuoti, 
disponuoti ir valdyti, remiantis išankstine transportavimo infor-
macija, sutaupoma daugiau laiko.

 2. Dėl to galėtų būti padidinami pajėgumų išnaudojimo koeficientai 
tiek krovinių perkrovimo, tiek transportavimo srityje.

 3. Organizacinės apskaitos sąnaudos turėtų būti gerokai sumažina-
mos. Įdiegus sistemą, galima iš karto sumažinti personalo išlaidas.

 4. Kiekvienas transporto grandinės dalyvis gali centriniame duome-
nų banke rasti jam svarbią informaciją.

6 lentelė. Duomenų struktūra

Duomenys (įvairios 
duomenų grupės) Turinys

1. Duomenys apie 
gabenimą iki  
siuntimo punkto

Kliento Nr. Siuntėjas 
Kliento Nr. Gavėjas 
Siuntimo arba perdavimo data 
Siuntimo laikas

2. Adresų  
duomenys

Adresatas (pvz., siuntėjas–užsakovas, 
tiekėjas, prekių gavėjas)
Šie duomenys yra užkoduoti skaičiais 
Kliento Nr. Veiklos pobūdis 
Laisvas adresų laukas

3. Siuntos  
duomenys (1)

Siuntėjo (užsakovo) užsakymo Nr. 
Užsakymo data 
Pakuočių skaičius 
Bruto svoris 
Ekspedicijos užsakymo išankstinio apmokėjimo už 
krovinio transportavimą (frankavimo) kodas: 
01 = neapmokėta 
02 = franko paskirties vieta 
03 = franko gavimo bendrovė
04 = franko Vokietijos siena 
05 = franko gavimo ekspeditorius 
00 = franko pagal susitarimą 
Jeigu rašoma „00“, tada turi būti įrašytas frankavimo 
kodas 
Užsakymo rūšis 
Siuntėjo (užsakovo) išperkamasis mokestis



157

Duomenys (įvairios 
duomenų grupės) Turinys

4. Siuntos 
duomenys (2)

Terminuoto užsakymo pobūdis 
Siuntos išsiuntimo tikslus laikas (terminas) 
Ženklas, jog siuntą atsiima asmuo arba bendrovė
Ženklas, jog siuntą reikia pristatyti asmeniui ar 
bendrovei 
Tūris 
Matmenys/užimamas kėbulo plotas 
Krovinį atsiimančios transporto priemonės numeris 
Reiso Nr. 
Draudžiamoji prekės vertė 
Transporto (krovinio) draudimo dydis

5. Pozicijos  
duomenys (1)

Pakuotės rūšis 
Turinys 
Bruto svoris 
Pakuotės ženklas/numeris 
Pakuočių skaičius 
Krovinių rūšies numeris 
Krovimo priemonės svoris 
Papildomų paslaugų ženklas 
Prekių grupė

6. Pozicijos  
duomenys (2)

Važtaraščio numeris 
Prekių gavėjo užsakymo numeris 
Pavojingo krovinio klasifikavimas

7. Pozicijos  
duomenys (3) Pavojingo krovinio pavadinimas

8/9. Tekstai Pirkimo–pardavimo partnerių pastabos (įrašai) 
Siuntėjo (užsakovo) pastabos siuntimo ekspeditoriui

10. Atsiųstų  
duomenų bazė Duomenų, atsiųstų tolimojo perdavimo ryšiu, rinkinys

Siekiant suvienodinti duomenų struktūras, atskirų šalių programos 
papildomos naujomis tarptautinėmis programomis, nes elektroniniu 
būdu duomenimis keičiamasi tarp valstybių.

Tam tikslui buvo sukurta tarptautiniu mastu standartizuota duo-
menų ir dokumentų mainų sistema EDIFACT (angl. Electronic Data 

6 lentelės pabaiga
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Inter-change For Administration, Commerce and Transport – elektroni-
niai duomenų mainai administravimo, prekybos ir transporto srityje).

Reikia atkreipti dėmesį, kad EDIFACT reguliuoja informacijos mai-
nus vadinamuoju atvirųjų komunikacijos sistemų ryšiu OSI (angl. Open 
System Interconnection).

Šį procesą galima įsivaizduoti taip: norminė užsakymo apskaita 
yra ne spausdinama, o, pavyzdžiui, faksu perduodama gavimo eks-
peditoriui į užsienį. Programinė įranga koduotiems užsakymams  
(kroviniai, kurie siunčiami gavimo ekspeditoriui paskirstyti) parenka 
formatą, atitinkantį tarptautinį keitimosi duomenimis standartą. Per-
tvarkytos duomenų rinkinių struktūros, kurios sudaro duomenų bazę 
(banką), perduodamos tolimojo duomenų perdavimo būdu gavėjui ir 
pirmiausia įrašomos į elektroninio duomenų apdorojimo įrenginio at-
mintį. Panašia keitimosi programa perduodami duomenų rinkiniai, ku-
rie yra suderinti su informacijos gavėjo duomenų struktūra.

Taigi ekspeditoriui nebereikia rengti apyrašo, lydinčio siunčiamuo-
sius dokumentus, arba išrašo iš buhalterijos dokumentų. Kadangi gavi-
mo ekspeditorius, remdamasis turimais duomenimis, gali išspausdinti 
galutiniam gavėjui reikiamus pristatymo dokumentus, nebereikia kartu 
vežiotis ar išrašinėti važtaraščių originalų. Savo užsakymus krovinio 
siuntėjas (užsakovas) gali perduoti siuntimo ekspeditoriui ir tolimojo 
duomenų perdavimo sistema. Kadangi ši sistema yra universali techni-
nės ir programinės įrangos požiūriu, visi transportavimo dalyviai, jeigu 
turi įsirengę šią konvertavimo programą, gali perdavinėti vieni kitiems 
duomenis elektroniniu būdu. Be to, galima nuolat prižiūrėti krovinį ir 
jo transportavimo eigą.

Šios rūšies duomenų perdavimo pranašumas ir tas, kad duomenys 
perduodami greičiau ir pigiau. Siųsti paprastus laiškus yra labai brangu, 
be to, tai pats lėčiausias informacijos perdavimo būdas. Teleksu (TE-
LEX – Teleprinter exchange) perduoti informaciją galima daug greičiau, 
bet brangiau. Patogiausia perduoti žinias kompiuterinėmis duomenų 
apdorojimo sistemomis. Elektroninis duomenų apdorojimas ir komu-
nikacija užima mažiausiai laiko ir yra pigiausi.
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Elektroninis jūrų transporto duomenų apdorojimas. Vežant krovi-
nius jūrų transportu, elektroninis duomenų apdorojimo būdas leidžia 
greitai perduoti informaciją. Transportuojant krovinius, siuntos gavėjas 
gali iš anksto gauti duomenis apie siuntą. Be to, informacija reikalinga 
daugeliui tarpusavyje bendradarbiaujančių uosto institucijų. Užtenka 
vieną kartą įvesti duomenis – ir jais galima keistis.

Šio skyriaus medžiaga išdėstyta dviem temomis:
− duomenų apdorojimo taikymas jūrų uoste;
− jūrų frachto duomenų apdorojimas.
Duomenų apdorojimo taikymas jūrų uoste. Duomenų apdorojimo ir 

informacijos sistemų kūrimas jūrų uoste ypatingas tuo, kad čia duome-
nimis tarpusavyje turi keistis:

− ekspedicinė įmonė ar tarnyba;
− laivų makleriai;
− uosto administracija;
− krovos įmonė;
− krovimo darbų bendrovė;
− krovinio kiekio kontrolė;
− muitinė.
Pavyzdžiui, Brėmeno uoste visi šie duomenys įvedami į COMPASS 

sistemą (vok. Computer-Orientierte Methode für Planung und Ablauf-
Steuerung im See-Hafen), o Hamburgo uoste – į DAKOSY sistemą (vok. 
Daten-Kommunikations-System). Visa reikiama informacija perduoda-
ma ir gaunama labai greitai. Garantuojama duomenų techninė ir teisinė 
apsauga.

Kaip bendrą sistemą reikėtų paminėti LOTSE (angl. Logistic-Tele-Ser-
vice) sistemą, kuri veikia kaip kompiuterio įrangos adapteris.

Kitos elektroniniu duomenų apdorojimu paremtos sistemos. Be ką tik 
minėtų sistemų, yra daug kitų, paprastai taikomų krovinių transporta-
vimo srityje. Jos panašios į Brėmeno uosto sistemą.

Automobilių kontrolės pranešimų sistema (CAR). CAR (angl. Control-
led Automobile Reporting) sistema taikoma siekiant optimizuoti trans-
porto priemonių paskirstymą, kol produktas iš gamintojo pasiekia 
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gavėją. Ji leidžia nuolat kontroliuoti šiuos transportavimo ir ekspedija-
vimo proceso etapus:

− gamybą;
− prekių išvežimą iš gamyklos;
− gabenimą į uostą;
− krovimą į laivą;
− galutinį pranešimą apie pakrovimą į laivą.
Sistemos dalyviai visada gali susirasti jiems svarbią informaciją, pa-

vyzdžiui, apie gamybos planavimą, prastovas, tenkančias vienai trans-
porto priemonei, arba laiką, reikalingą vidutiniškai vienos šalies terito-
rijai pervažiuoti, kokios transporto priemonės yra kelyje ir pan.

Konteinerių kontrolės logistinė sistema (CCL). Konteinerių apyvartos 
kontrolės sistema CCL (angl. Container Controlled Logistics) buvo su-
kurta kartu su tarptautinių krovinių gabenimo įmone „Transfracht“ ir 
„Vokietijos geležinkeliais“ (Deutsche Bahn). Ji skirta stebėti kiekvieno 
konteinerio kelią iš uosto į Europos ekonominius rajonus ir nuolat teik-
ti informaciją apie konteinerio būklę (pvz., kad jis pakrautas, tuščias, 
sugadintas ir pan.).

Sistema gali būti naudojama laivybos bendrovių konteinerių kontro-
lei visame pasaulyje.

Pramonės įrenginių ir statinių reikalų tvarkymas remiantis jūrų trans-
porto duomenų apdorojimo sistema (DAVIS). Kaip rodo pavadinimas, 
DAVIS sistema (vok. Datenfernverarbeitungsorientierte Abwick-lung 
von Industrieanlagen-Geschäften im Seetransport) yra skirta komplek-
sinei pramonės įrenginių logistikai. Remiantis šia sistema, valdoma ir 
kontroliuojama visa transportavimo grandinė nuo gamybos proceso iki 
medžiagų pristatymo į statybos aikštelę.

Pirmiausia parengiamas užsakymas gamintojui, o galiausiai prane-
šama apie įrangos išsiuntimą ir pateikiama informacija apie planavimo 
bei montavimo darbus statybos aikštelėje. Ekspeditoriai, krovos ir kitos 
įmonės visada laiku gauna informaciją apie krovinio siuntas.

Sandėliavimo ir realizavimo programa (STORE). STORE (angl. Stock 
Report) sistema – tai EDA (elektroninis duomenų apdorojimas) pagrįs-
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tas sandėliavimo ir paskirstymo tvarkymas. Siuntėjas arba laivo savi-
ninkas praneša apie prekių pristatymą arba gavimą, kokybės kontrolę, 
pateikiami duomenys apie atsargas, išsiuntimą, atsiskaitymus už san-
dėliavimą, muitinės dokumentų parengimą, taip pat įvežamų krovinių 
statistikos duomenys.

Jūrų frachto duomenų apdorojimas. Kiekvienas frachtuotojas daž-
niausiai laikosi savo bendrovės sistemų, todėl čia tik trumpai išdėsty-
sime, kokiems šios srities tikslams gali būti taikomas EDA. Taigi EDA 
taikomas:

− skaičiuojant jūrų frachtą: saugant kompiuterio atmintyje jūrų frach-
to tarifus ir priemokas bei atskaitymus, galima greičiau apskaičiuoti 
jūrų frachtą, kai turimi reikiami siuntos duomenys;

− disponuojant laivais: galima numatyti jūrų laivų cirkuliacijos, švar-
tavimosi ir prastovų trukmę bei disponuoti šiais duomenimis;

− prižiūrint krovinį: atliekama konteinerių priežiūra ir kontrolė, visų 
konteinerių apskaita, teikiamos žinios apie jų buvimo vietą, būklę 
(tuščias, pakrautas, apgadintas ir pan.), poreikį, cirkuliacijos laiką 
ir daug kitų dalykų;

− išduodant konosamentus (jeigu tai atliekama taikant ne COMPASS 
ar DAKOSY sistemas);

− rengiant krovinio deklaracijas ir perduodant duomenis kitiems 
uostams;

− sudarant krovos planus: remiantis siuntos duomenimis ir gavėjo 
pageidavimu galima sudaryti optimalų krovos planą.

Čia svarbus jūrų laivybos įmonės ir kranto įmonių (pvz., laivo ma-
klerių) tarpusavio ryšys, taip pat komunikacijos sistemos pobūdis – ar 
sistema yra bendra. Jeigu nėra bendra, taikoma jungiamoji LOTSE sis-
tema.

Oro transporto duomenų apdorojimas. Tik apie 10–20  proc. oro 
krovinių transportavimo laiko sudaro gabenimo lėktuvu laikas. Tai buvo 
nustatyta jau aštuntajame dešimtmetyje vienoje IATA tyrimo studijoje. 
Iki šiol šis santykis beveik nepasikeitė.
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Krovinį išsiųsti paprastai uždelsiama dėl komercinių reikalų tvarky-
mo, siuntos duomenų registravimo, informacijos perdavimo ir muitinės 
formalumų tvarkymo.

Elektroniniu būdu perduodant duomenis – oro uostams, agentams, 
muitinėms – racionalizuojamas darbas ir gerokai sutaupoma laiko. Tos 
pačios informacijos nereikia apdoroti keletą kartų, užtenka vieną kartą 
įvesti duomenis ir perduoti juos kitiems.

Siekiant sutrumpinti oru gabenamų siuntų pristatymo laiką ir kartu 
padidinti oro transporto priemonių konkurencingumą, keistis duome-
nimis ir teikti išankstinę informaciją apie siuntas itin svarbu.

Šiuo metu tvarkant gaunamas ir siunčiamas siuntas stengiamasi tarpu-
savyje susieti įvairių krovos įmonių, ekspedicijų, muitinės, oro krovinių 
gabenimo ir oro susisiekimo bendrovių EDA sistemas. Tokio planingo 
darbo pavyzdys yra Frankfurto oro krovinių gabenimo centras. Čia kuria-
mos EDA programos ir kitiems oro uostams. Šiuos projektus remia IATA.

Krovinių informacinė sistema (CIS). CIS (angl. Cargo Information 
System) – tai EDA sistema, kurią sukūrė Frankfurto prie Maino akcinė 
bendrovė (FRAPORT oro bendrovė – oro transporto krovinių krovos 
bendrovė), norėdama racionalizuoti krovinių siuntimo darbus. Frank-
furto prie Maino akcinės bendrovės kuruojamos oro bendrovės reikia-
mus duomenis apie siuntas ir jų perkrovimą gali rasti kompiuterio duo-
menų bazėje.

Pasikeisti su ekspeditoriais, pavyzdžiui, aviacinio važtaraščio (AVVB) 
duomenimis ar perduoti krovinių talpyklų užsakymą (rezervavimo už-
sakymą), galima susisiekus EDI*FRA sistema.

CIS sistema atlieka šias funkcijas:
 1. Sandėlio administravimo;
 2. Eksporto dokumentų rengimo (dokumentų įforminimo);
 3. Importo;
 4. Konteinerių ir padėklų administravimo;
 5. Susisiejimo su ALFA sistema (muito formalumų tvarkymo);
 6. Informacijos teikimo;
 7. Atsiskaitymo.
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CIS sistemos darbą galima iliustruoti eksportuojamo krovinio siun-
timo pavyzdžiu:

− Ekspeditorius pristato siuntą išsiųsti.
− Patikrinama, ar lydraščiai yra visi ir tinkamai sutvarkyti, ar nurody-

toji siunta yra visa ir iš išorės nesugadinta.
− Sandėliavimo duomenys parengiami CIS sistema. Nurodoma:

•	 siuntos	pristatymo	į	sandėlį	laikas;
•	 oro	bendrovė,	turinti	gabenti	krovinį;
•	 siuntos	vieta	sandėlyje;
•	 siuntos	vienetų	skaičius	ir	svoris;
•	 siuntos	aprašymas;
•	muito	dokumentai.

− Duomenys apie reisą, kuriuo bus gabenamas krovinys, įtraukiami į 
CIS sistemą, o tuo reisu gabensimos prekės pažymimos, remiantis 
oro bendrovės duomenimis arba rezervavimo užsakymo duomeni-
mis, sandėlio atsargų sąraše. Siuntos duomenys surašomi į krovinių 
sąrašą. Sąrašas išspausdinamas. Juo remiantis, patalpoje transpor-
tuojamiems kroviniams ruošti formuojamas oro krovinių padėklas 
arba konteineris. Padėklą pasvėrus pirminis sąrašas gali būti kore-
guojamas ir parengiamas galutinis – reiso krovinių sąrašas.

− Prieš reisą nevėluodama oro bendrovė CIS sistemoje susiranda 
duomenis apie parengto transportuoti krovinio vieneto svorį ir 
apskaičiuoja, kaip tolygiai paskirstyti krovinį lėktuve bei tinkamai 
pakrauti talpyklose, taip pat nustato reikiamą degalų kiekį.

− Sąrašo informacija CIS sistemos standartinių pranešimų for-
ma FFM (angl. standard message) duomenų perdavimo tinklais  
perduodama tarptautinėms oro bendrovėms, vadinamoms SITA, – 
siuntų paskirties oro uostams.

− Per finansų administravimo sistemą ALFA išsiuntimo oro uosto mui-
tinės postui patvirtinama, kad siunta yra išvežama, t. y. palieka šalį. 

Šis pavyzdys rodo, kad CIS sistema padeda greičiau paruošti krovinį 
išsiųsti, todėl jis tampa pigesnis. Be to, CIS sistema leidžia bet kada gauti 
informaciją apie tai, iš kur, kada, kokiu reisu ir kokiame konteineryje 
buvo išgabentas lėktuvu krovinys. Todėl paklydusį krovinį galima greitai 
rasti ir kuo skubiau ištaisyti pasitaikiusią klaidą.
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Logistinis oro transporto grandinės optimizavimas naudojantis 
EDI*FRA sistema (7 lentelė). Naudodamiesi EDI*FRA sistema visi kro-
vinio transportavimo dalyviai gali perduoti vieni kitiems duomenis vi-
siems prieinamais duomenų perdavimo tinklais, neatsisakydami savo 
naudojamų EDA sistemų, nes apdoroti duomenys per sąsajas „išverčia-
mi“ ir pakeičiami tiesiogiai, taigi išvengiant kopijavimo sąnaudų.

7 lentelė. Logistinis oro transporto grandinės optimizavimas naudojantis 
EDI*FRA sistema

Krovos talpyklų 
užsakymas 
(rezervavimas)

Naudodamasis EDA sistema, ekspeditorius perduoda 
duomenis apie krovinio svorį, tūrį, o prireikus ir speci-
alius (pvz., apie krovinio pavojingumą ar vertingumą), 
pažymi norimą išsiuntimo lėktuvu datą ir reiso numerį. 
Pasirinkta oro bendrovė per EDI*FRA sistemą patvirti-
na, kad vieta rezervuota, arba pateikia alternatyvų.

Aviacinio  
važtaraščio  
duomenų 
perdavimas

Aviacinio važtaraščio (AVVB) duomenis ekspeditorius 
įrašo į iš anksto elektroniniu būdu parengtą oro krovi-
nio važtaraštį ir įveda į savo įmonės sistemą. Per įreng-
tą sąsają duomenys perduodami toliau – oro bendrovei 
ir Frankfurto oro uosto akcinei bendrovei FRAPORT. 
Krovinio paruošimo ir siuntimo etapui reikalingi duo-
menys apdorojami ten esančiais kompiuteriais.

Informacijos 
apie krovinio 
rengimą išsiųsti 
radimas

Ekspeditorius bet kuriuo metu per EDI*FRA sistemą gali 
gauti įvairius duomenis apie krovinį. Pvz., yra pateikia-
ma tokia informacija:
Siunta atvežta ir yra Frankfurto oro uosto (FAG) ir oro 
bendrovės (LVG) sandėlyje. Siunta yra įtraukta į numa-
tyto reiso krovinių sąrašą (manifestą).
Siunta išgabenta X reisu; arba ji išbraukta iš pirminio 
manifesto, t. y. dar neišgabenta oru (angl. off-load).
Siunta atgabenta į paskirties oro uostą, yra muitinės san-
dėlyje, apie ją pranešta importo agentui.
Eksporto agentas gali perduoti informaciją importo 
agentams. Tada pastarieji apmuitinimo duomenis gali 
įvesti į importuojančio oro uosto muitinės EDA sistemą.
Kai siunta atgabenama, paprastai patvirtinama, kad ji 
tikrai gauta ir gali būti atiduota gavėjui.
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Ruošiant gabenti eksporto krovinį, galima tiesiogiai užsakyti (re-
zervuoti) kroviniams talpyklas. Naudodamiesi EDA sistema, aviacinio 
važtaraščio (AVVB) duomenimis ir informacija apie siuntos ruošimą 
išsiųsti gali keistis ekspeditoriai, Frankfurto oro uosto akcinė bendrovė 
FRAPORT ir oro bendrovės.

Importuojant krovinius ryšiai tarp ekspeditoriaus, oro transporto 
bendrovių, Frankfurto oro uosto bendrovės (FRAPORT), oro siuntų 
krovos bendrovės (LUG) ir muitinės palaikomi taip pat per EDI*FRA 
sistemą (23 pav.).

Siuntėjas 

Ekspeditorius 

FRAPORT  

LUG 

Ekspeditorius 

Muitinė 

LUG 

Gavėjas  

23 pav. Keitimosi duomenimis Frankfurto prie Maino oro uoste schema

Gerokai sutrumpėjo importo siuntų transportavimo ir perdavimo 
gavėjui trukmė:

− Oro transporto bendrovės arba Frankfurto oro uosto bendrovė 
(FRAPORT) privalo gautas siuntas pateikti muitinei.

− Oro krovinių krovos bendrovė (LUG) muitinės sandėlyje krovinį 
laiko tol, kol sutvarkomi muito formalumai.
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− Ekspeditorius arba pats pateikia muitinei paraišką, arba kam nors 
paveda krovinį perduoti šalies vidaus muitinei.

− Muitinė patikrina krovinio duomenis, muito paraiškas arba 
išsiuntimo dokumentus.

− Gaunamų siuntų duomenys oro transporto bendrovėje arba Frank-
furto oro uosto bendrovėje (FRAPORT) įvedami į CIS sistemą ir 
automatiškai per kompiuterių tarnybinę stotį perduodami į muiti-
nės elektroninio duomenų apdorojimo ALFA sistemą.

− Kai muitinė patikrina ekspeditorių pateiktas muitinės paraiškas, tie 
patys duomenys reikalingi oro krovinių krovos bendrovei (LUG) 
kroviniui iš sandėlio išduoti.

− Kartu daugelis oro transporto ekspedicijų muitinės paraiškas per 
kompiuterių tarnybinę stotį perduoda į ALFA sistemą ir gauna pra-
nešimus apie krovinio išdavimą jo neapžiūrint, tik pagal muitinės 
pateiktus duomenis.

Taigi EDI*FRA sistema padeda išvengti daug laiko reikalaujančių 
darbų dubliavimo. Kadangi siuntos duomenys gaunami anksčiau už 
pačią siuntą, dažnai muito formalumai sutvarkomi ją transportuojant, 
todėl gautas krovinys gali būti iš karto perduodamas gavėjui, išvengiant 
sandėliavimo.

Šia elektronine duomenų keitimosi sistema teikiamos ir kitos paslau-
gos:

− teikiama informacija apie skrydžių tvarkaraščius, jų pakeitimus ir 
krovinių gabenimo tarifus;

− teikiama informacija apie specialiuosius oro bendrovių pasiūlymus;
− remdamosi CASS sistema, krovinių gabenimo agentūros atsiskaito 

su oro bendrovėmis.

4.7.  Keleivių vežimo įvairiomis transporto rūšimis 
 organizavimas

Keleivių vežimai yra labai svarbi kiekvienos šalies ūkio šaka, užtikrinanti 
tiek šalies, tiek jos regionų, miestų ar gyvenviečių funkcionavimą, taip 
pat tarptautinius gyventojų ryšius. 
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Skiriama: miesto, priemiestinis, tarpmiestinis, tarptautinis (tarpkon-
tinentinis) keleivių vežimas. 

Mieste keleivius veža autobusai, miesto elektrinis transportas (trolei-
busai, tramvajai), taksi, vandens ir geležinkelio transportas; dideliuose 
miestuose (paprastai daugiau kaip 1 mln. gyventojų) – ir metropolitenas. 

Priemiestiniam ir tarpmiestiniam susisiekimui dažniausiai naudoja-
mas geležinkelio ir autobusų transportas, tarptautiniam susisiekimui – 
geležinkelio ir oro transportas, kartais autobusai, tarpkontinentiniam – 
geležinkelio (Eurostar traukiniai), oro ir jūrų transportas.

Pagal Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymą, pa-
grindinės transporto rūšys yra šios: geležinkelio, kelių, jūrų, vidaus van-
denų ir oro transportas. Keleiviai yra vežami visomis transporto rūšimis. 

Transporto objektai nuosavybės teise gali priklausyti Lietuvos valsty-
bei, savivaldybėms, Lietuvos Respublikos ir užsienio fiziniams bei juridi-
niams asmenims, užsienio juridinių asmenų filialams arba atstovybėms.

Transporto teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos 
tarptautinės sutartys, Transporto veiklos pagrindų įstatymas, speci-
alieji transporto rūšių įstatymai ir kodeksai bei kiti teisės aktai. Jeigu 
specialiuosiuose transporto rūšių įstatymuose ir kodeksuose numatytos 
kitokios nuostatos nei Transporto veiklos pagrindų įstatyme, taikomos 
specialiųjų transporto rūšių įstatymų ir kodeksų nuostatos.

Jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys nustato kitokias tai-
sykles negu šis įstatymas, taikomos tarptautinių sutarčių nuostatos.

Keleivių vežimų schema pateikta 24 pav. 

 

KELEIVIŲ  VEŽIMAS  

KELIŲ 
TRANSPORTU  

GELEŽINKELIŲ 
TRANSPORTU  

JŪRŲ 
TRANSPOR TU 

ORO 
TRANSPORTU  

 

MIESTUOSE  
VIDAUS VANDENŲ 

TRANSPORTU  

24 pav. Keleivių vežimas įvairiomis transporto rūšimis
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Gausėjant gyventojų, augant miestams, didėjant gamybos apimtims, 
vystantis prekybai ir turizmui, plečiantis tarptautiniams ryšiams, tobu-
lėjant transporto priemonėms, auga ir keleivių vežimų apimtys.

Keleivių vežimas kelių transportu. 2008 m. vežta 477,1 mln. kelei-
vių, tai 1,1 proc. daugiau nei 2007 m. (25 pav.).

Vidaus 
vežimas
99,3 %

Tarptautinis 
vežimas

0,7 %

25 pav. Keleivių vežimas vidaus ir tarptautiniais maršrutais 2008 m.

2008 m. vyravo vidaus keleivių vežimas kelių transportu, kuris su-
darė 98,6 proc. visų vidaus vežimų, vidaus keleivių vežimas geležinkelių 
transportu sudarė 0,9 proc., kitomis transporto rūšimis – mažiau negu 
1 proc. vidaus keleivių vežimų (26 pav.).

Kelių transportu 
98,6 %

Geležinkelių 
transportu 

0,9 %

Vidaus vandenų 
transportu  

0,5 %

26 pav. Keleivių vežimas vidaus maršrutais įvairiomis  
transporto rūšimis 2008 m.
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Tarptautinis keleivių vežimas oro transportu sudarė 36,8 proc., gele-
žinkelių transportu – 31,1 proc., kelių transportu – 24,9 proc. tarptauti-
nių keleivių vežimų (27, 28 pav.).

1440,5
962,1 1059,9 1090,8 981,9

1628,6
1546,1 1668,8

969,4 786,8

149,8
197,6

223,5
226,1

341,5
673,5

1161,1
64,2

755,2

729,1

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000

2000 2005 2006 2007 2008

Geležinkelių transportu Kelių transportu (autobusais)
Jūrų transportu Oro transportu

27 pav. Tarptautinis keleivių vežimas, tūkst. kel.

Oro transportu 
36,8 %

Geležinkelių 
transportu 

31,1 %

Kelių 
transportu 

24,9 %

Jūrų  
transportu 

7,2 %

28 pav. Keleivių vežimas tarptautiniais maršrutais 2008 m.  
įvairiomis transporto rūšimis

2008  m. autobusais, maršrutiniais taksi ir troleibusais vežta 468,3 
mln. keleivių, arba 1,1 proc. daugiau nei 2007 m.

Keleivių vežimą kelių transportu reglamentuoja:
− Europos šalių susitarimas dėl kelių transporto priemonių ekipažų, 

važinėjančių tarptautiniais maršrutais, darbo (AETR);
− Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas;
− Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymas;
− Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklės;
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− Keleivių tarptautinio vežimo kelių transportu taisyklės;
− Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto 

maršrutais išdavimo ir naudojimo taisyklės;
− Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklės;
− Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklės;
− Autobusų stočių veiklos nuostatai;
− Reikalavimai gatvėms ir keliams, kuriais vyksta reguliarus keleivi-

nio transporto eismas;
− Susitarimas dėl tarptautinio nemaršrutinio keleivių vežimo tarp-

miestiniais ir miesto autobusais (INTERBUS).
Keleivių vežimas geležinkelių transportu. Keleivių vežimus re-

glamentuoja 1980 m. gegužės 9 d. Tarptautinių vežimų geležinkeliais 
konvencija, Vienodosios tarptautinio keleivių ir bagažo vežimo gele-
žinkeliais taisyklės (CIV), Tarptautinės keleivių vežimo geležinkeliais 
taisyklės (SMPS) ir Keleivių ir bagažo vežimo geležinkelių transportu 
taisyklės.

Lietuvoje keleiviai vežami keleivinių traukinių tvarkaraštyje nurody-
tais paprastaisiais ir greitaisiais traukiniais 1 ir 2 klasės sėdimuosiuose 
bei miegamuosiuose vagonuose, 3 klasės sėdimuosiuose vagonuose ir 
atskiru geležinkelio įmonės nurodymu – specialiais traukiniais ar vago-
nais (pagal užsakymą) nuo arba iki stočių, skirtų keleiviams aptarnauti.

Remdamasi keleivio ar bagažo vežimo sutartimi, kuri patvirtinama 
atitinkamu vežimo dokumentu, geležinkelio įmonė įsipareigoja nuvežti 
keleivį arba bagažą į reikiamą punktą nustatytu maršrutu ir nustatytu 
laiku.

Geležinkelių transportas, konkuruodamas vežimų rinkoje su kelių ir 
oro transportu, sparčiai tobulėja – didėja važiavimo greitis, patogumas, 
saugumas. Taip atsirado nauja vežimų rūšis ypač greitais traukiniais, 
skirtais keleiviams vežti. Iš pradžių traukiniai važiuodavo iki 160 km/
val. greičiu, tačiau tokie greičiai buvo per maži konkurencinėje kovoje 
su kitomis transporto rūšimis, ypač su oro transportu. Tad teko greitį 
padidinti ir šiuo metu ypač greitų linijų traukiniai važiuoja 250 km/val. 
ir didesniu greičiu.

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=149216&Condition2=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=149216&Condition2=
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Įdiegusios ypač greitus traukinius šalys ne tik padidina savo eko-
nomikos efektyvumą kiekybiniu požiūriu, bet ir padeda pagrindus ge-
ležinkelių sistemos ateičiai, t. y. integruotis į pasaulinio ūkio procesą, 
konkuruojant dėl didesnio greičio, patikimumo ir patogumo, o kartu – 
ir kelionės produktyvumo.

Europoje yra palankios sąlygos ypač greitų traukinių plėtrai – joje 
daug didelių miestų ar net aglomeracijų, o atstumai tarp jų nėra dideli. 
Ypač greitiems traukiniams skirti geležinkeliai tiesiami pagrindiniuose 
koridoriuose, pritraukiančiuose didelius keleivių srautus.

Keleivių vežimo dokumentai. Dokumentas, patvirtinantis keleivio 
vežimo sutarties sudarymą ir suteikiantis teisę važiuoti traukiniu nuo 
arba iki bet kurios stoties į vieną ar į abi puses pagal traukinio važiavimo 
maršrutą, yra nustatytos formos kelionės bilietas.

Bilietai. Vietinio susisiekimo. 
Keleiviai privalo nusipirkti bilietus geležinkelio bilietų kasose, agen-

tūrose arba kitose geležinkelio įmonės nustatytose vietose.
Bilietai gali būti:
− vienetiniai – vienam keleiviui vienai kelionei; 
− grupės – keleivių grupei nuo 6 žmonių vienai kelionei; 
− terminuoti (vardiniai) – vienam keleiviui kelionei į vieną arba į abi 

puses atitinkamam terminui: 
− vienam, dviem, trims kalendoriniams mėnesiams (gali būti kasdie-

nai, darbo dienoms, savaitgaliams: penktadieniams, šeštadieniams, 
sekmadieniams ir švenčių dienoms); 

− 10-čiai dienų ar 20-čiai dienų (nuo bet kurios mėnesio dienos, bet 
ne ilgiau kaip iki kalendorinio mėnesio pabaigos). 

Vienetiniai ir grupės bilietai pradedami parduoti prieš 30 parų iki 
traukinio išvažiavimo dienos, baigiami – atsižvelgiant į vietos sąlygas, 
bet ne vėliau kaip likus 5 minutėms iki traukinio išvykimo. 

Terminuoti (vardiniai) bilietai pradedami parduoti prieš 10 parų iki 
bilieto galiojimo pradžios, o baigiami – antrą terminuoto (vardinio) bi-
lieto galiojimo dieną. 

Keleivis, nusipirkęs bilietą, turi patikrinti, ar jame nurodyti teisingi 
duomenys, ir saugoti jį visą kelionės laiką. 
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Taisytas ar sugadintas (suplėšytas, suklijuotas, apdegęs ir pan.) bilie-
tas negalioja ir dublikatas neišduodamas. 

Keleivis vagone gali užimti tik vieną vietą. Jeigu keleivis nori užimti 
daugiau vietų, privalo sumokėti už visas vietas. 

Terminuoti (vardiniai) bilietai nekeičiami. 
Jeigu keleivis nori tame pačiame traukinyje pratęsti kelionę iki kitos 

nei biliete nurodytos stoties, jis turi apie tai pranešti geležinkelio atsa-
kingam darbuotojui (konduktoriui, traukinio viršininkui) ir įsigyti kitą 
bilietą dar nepasibaigus turimo bilieto galiojimo laikui. 

Kelionės metu keleivis turi teisę pereiti į aukštesnės klasės vagoną, jei 
jame yra laisvų vietų, sumokėjęs kainų skirtumą bei gavęs priemokos kvitą. 

Jeigu keleivis, įsigijęs bilietą, nori išvykti kitą dieną ar kitu traukiniu 
nei nurodyta biliete, jis turi kreiptis į bet kurią geležinkelio bilietų kasą. 

Bilietų galiojimas. Vienetinis ir grupės bilietas galioja pagal juose nu-
rodytus duomenis: datą, traukinį, maršrutą, vagoną, vietą. 

Terminuotas (vardinis) bilietas galioja važinėti traukiniais nuo/iki 
nurodytų stočių ir nurodytu laikotarpiu. 

Jeigu terminuoto (vardinio) bilieto galiojimo laikas baigiasi keleiviui 
važiuojant, bilietas galioja iki jame nurodytos galinės stoties. 

Jeigu keleivis, įsigijęs bilietą, pavėlavo, bilietas turi būti pateiktas ne 
vėliau kaip po 30 min. išvažiavus traukiniui, nurodytam biliete. 

Jeigu keleivis nori išvykti kitu traukiniu nei nurodyta biliete, jis turi 
kreiptis į bet kurią geležinkelio bilietų kasą. 

Keleivis turi teisę atsisakyti kelionės, o bilietą grąžinti. 
Keleiviui pinigai grąžinami šiais atvejais:
− už nepanaudotus kelionės bilietus; 
− keleivis dėl geležinkelio įmonės kaltės važiavo žemesnės kategorijos 

vagone, negu buvo nurodyta kelionės dokumentuose; 
− į grupės kelionę išvyko ne visi keleiviai. 
Pamestas ar sugadintas bilietas nekeičiamas, už jį sumokėti pinigai 

negrąžinami.
Bilietų grąžinimas. Dėl pinigų grąžinimo už nepanaudotus bilie-

tus keleivis gali kreiptis į bet kurią geležinkelio bilietų kasą, kuri turi 
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grąžinamame biliete uždėti atitinkamą žymą. Keleiviui pinigus būtina 
atsiimti per 1 valandą tos pačios stoties kasoje. Vėliau pinigai grąžinami 
keleiviui parašius prašymą geležinkelio įmonei. 

Pinigai už kelionės bilietus, kurie buvo įforminti vienos šalies gele-
žinkelio bilietų kasoje, kitos šalies geležinkelio kasoje grąžinami laikantis 
šios tvarkos:

− keleivis turi pateikti kelionės bilietus geležinkelio įmonei, kad būtų 
perduota kitoms geležinkelio stotims informacija apie laisvas vietas; 

− blanke uždėti spaudą, rodantį, kad rezervuotos vietos grąžintos, 
arba įforminti pagalbinį AVS „Express“ dokumentą, patvirtinantį, 
kad rezervuotos vietos grąžintos; 

− už kelionės bilietus, kurie buvo nepanaudoti, sumokėti pinigai grąži-
nami geležinkelio stotyje, kurioje šie kelionės bilietai buvo įforminti. 

Už nepanaudotus kelionės bilietus, pirktus banko pervedimu, arba už 
grupės, kurios ne visi keleiviai važiavo, sumokėti pinigai grąžinami tik 
išnagrinėjus pateiktą prašymą.

Keleiviui, neišvykusiam dėl geležinkelio įmonės kaltės, grąžinami visi 
už kelionės bilietą sumokėti pinigai.

Važiavimo sąlygų pakeitimas. Jeigu keleivis, įsigijęs bilietą (išskyrus 
grupės ir terminuotus bilietus), nori išvykti kitą dieną ar kitu traukiniu 
(anksčiau ar vėliau) nei nurodyta biliete, jis turi kreiptis į bet kurią ge-
ležinkelio bilietų kasą. 

Kelionės metu keleivis turi teisę pereiti į aukštesnės klasės vagoną, jei 
jame yra laisvų vietų, sumokėjęs kainų skirtumą traukinio viršininkui ir 
gavęs priemokos kvitą. 

Jeigu keleivis nori tame pačiame traukinyje pratęsti kelionę iki kitos 
nei biliete nurodytos stoties, jis turi apie tai pranešti geležinkelio atsa-
kingam darbuotojui (konduktoriui, traukinio viršininkui) ir įsigyti kitą 
bilietą dar nepasibaigus turimo bilieto galiojimo laikui. 

Kelionės metu dėl techninių gedimų atkabinus vagoną, atsakingas 
darbuotojas (traukinio viršininkas, vagono palydovas) privalo keleiviams 
suteikti vietas to paties traukinio kituose, tos pačios klasės, kuri nuro-
dyta bilietuose, vagonuose. Jeigu tokiuose vagonuose laisvų vietų nėra, 
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keleiviams suteikiamos vietos aukštesnės klasės vagonuose, o jeigu ir 
juose laisvų vietų nėra, keleiviams suteikiamos vietos tuose vagonuose, 
kur jų yra. Už persėdimą į aukštesnės klasės vagonus priemoka neima-
ma. Prireikus, keleiviai nemokamai aprūpinami patalyne. 

Tarptautinio susisiekimo. Į NVS šalis, Latviją ir Estiją. Kelionės bilie-
tai pradedami parduoti likus 45 paroms iki traukinio išvažiavimo die-
nos. Į traukinius, išvykstančius iš Kaliningrado – ne anksčiau kaip prieš 
3 paras iki traukinio išvykimo. 

Perkant bilietus važiuoti miegamuosiuose vagonuose su atskiromis 
kupė, gali būti skiriamos vietos kupė moterims ar kupė vyrams (pagal 
keleivio pageidavimą). 

Į Austriją, Bulgariją, Čekiją, Lenkiją, Makedoniją, Rumuniją, Serbi-
ją, Slovakiją, Slovėniją, Suomiją, Vengriją, Turkiją ir į Vokietijos sostinę 
Berlyną. Vykstantiems į kitas Europos šalis (Belgija, Liuksemburgas, 
Nyderlandai, Prancūzija, Šveicarija), kelionės bilietą galima pirkti iki 
Berlyno, o Berlyne įsigyti bilietą tolimesnei kelionei, gauti papildomos 
informacijos apie kelionės sąlygas ir kelionės bilietus. 

Kelionės bilietai parduodami prieš du mėnesius kelionei į vieną pusę 
ir į abi puses. Kelionė turi baigtis kelionės bilieto galiojimo laiku. Ke-
leiviui, remiantis vežimo sutartimi, išduodamas vienas ar keli kelionės 
dokumentai. 

Bilietų galiojimas. Į NVS šalis, Latviją ir Estiją. Kelionės dokumentai 
galioja vienai kelionei nuo/iki nurodytos stoties nurodytu traukiniu. 

Kelionės dokumento galiojimo laikas pratęsiamas šiais atvejais: 
− kai nesuteikiama vieta traukinyje – iki kito traukinio, kuriame ke-

leiviui vieta bus suteikta, išvykimo; 
− kai į persėdimo vietą vėluoja traukiniai; 
− visam keleivio sugaištam laikui, kol jis galės tęsti kelionę; 
− kai keleivis suserga – visam ligos laikui, pateikus gydymo įstaigos 

pažymą; 
− sustojus kelyje vieną kartą, ne daugiau kaip 10 parų. 
Į Austriją, Bulgariją, Čekiją, Lenkiją, Rumuniją, Makedoniją, Serbi-

ją, Slovakiją, Slovėniją, Suomiją, Vengriją ir į Vokietijos sostinę Berlyną. 
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Vienetinis ir grupės bilietas važiuoti sėdimuosiuose 1 ir 2 klasės vago-
nuose galioja 2 mėnesius. 

Kelionei miegamuosiuose vagonuose su gulimomis vietomis ir sėdi-
muosiuose vagonuose, kuriuose vietos rezervuojamos, kiekvienas kelei-
vis privalo turėti kelionės bilietą (vietos bilietą) atitinkamai vietai užimti. 

Kelionės metu keleivis turi teisę bilieto galiojimo laiku sustoti pake-
linėse geležinkelio stotyse. 

Bilieto galiojimo laiką pratęsti gali AB „Lietuvos geležinkeliai“ atsa-
kingas asmuo, jeigu keleivis negalėjo baigti kelionės dėl ligos, nelaimin-
go atsitikimo ar kitų svarbių priežasčių. Geležinkelių bendrovė pasilieka 
sau teisę spręsti, ar buvo tokia priežastis ir kuriam laikui pratęsti bilietą. 

Keleivis turi teisę atsisakyti kelionės, o bilietą grąžinti. Keleiviui pini-
gai grąžinami šiais atvejais:

− už nepanaudotus kelionės bilietus; 
− keleivis dėl geležinkelio įmonės kaltės važiavo žemesnės kategorijos 

vagone, negu buvo nurodyta kelionės dokumentuose; 
− į grupės kelionę išvyko ne visi keleiviai. 
Pamestas ar sugadintas bilietas nekeičiamas, už jį sumokėti pinigai 

negrąžinami.
Bilietų grąžinimas. Į NVS šalis, Latviją ir Estiją. Pavieniams asme-

nims grąžinant kelionės bilietus iki traukinio išvykimo likus:
− daugiau kaip 24 valandoms, grąžinama 100 proc. vežimo kainos ir 

100 proc. vietos kainos; 
− 24–6 valandoms, grąžinama 100 proc. vežimo kainos ir 50 proc. 

vietos kainos; 
− mažiau kaip 6 valandoms ir ne vėliau kaip po 3 valandų išvykus 

traukiniui – 100 proc. vežimo kainos. 
Grupių bilietus grąžinus iki traukinio išvykimo likus:
− ne mažiau kaip 7 paroms, grąžinama 100 proc. vežimo kainos ir 100 

proc. vietos kainos; 
− mažiau kaip 7, bet ne mažiau kaip 3 paroms – 100 proc. vežimo 

kainos ir 50 proc. vietos kainos; 
− mažiau kaip 3 paroms, bet ne vėliau kaip per 3 valandas išvykus 

traukiniui – 100 proc. vežimo kainos; 
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− praėjus daugiau kaip 3 valandoms nuo traukinio išvykimo – sumo-
kėti pinigai negrąžinami. 

Pinigai už kelionės bilietus, kurie buvo įforminti vienos šalies gele-
žinkelio bilietų kasoje, kitos šalies geležinkelio kasoje grąžinami laikantis 
šios tvarkos:

− keleivis turi pateikti kelionės bilietus geležinkelio įmonei, kad būtų 
perduota kitoms geležinkelio stotims informacija apie laisvas vietas; 

− blanke uždėti spaudą, rodantį, kad rezervuotos vietos grąžintos, 
arba įforminti pagalbinį AVS „Express“ dokumentą, patvirtinantį, 
kad rezervuotos vietos grąžintos; 

− už kelionės bilietus, kurie buvo nepanaudoti, sumokėti pinigai grą-
žinami geležinkelio stotyje, kurioje šie kelionės bilietai buvo įfor-
minti. 

Už nepanaudotus kelionės bilietus, pirktus banko pervedimu, arba už 
grupės, kurios ne visi keleiviai važiavo, sumokėti pinigai grąžinami tik 
išnagrinėjus pateiktą prašymą.

Keleiviui, neišvykusiam dėl geležinkelio įmonės kaltės, grąžinami visi 
už kelionės bilietą sumokėti pinigai.

Į Austriją, Bulgariją, Čekiją, Lenkiją, Rumuniją, Makedoniją, Serbi-
ją, Slovakiją, Slovėniją, Suomiją Vengriją ir į Vokietijos sostinę Berlyną. 
Sumokėtiems pinigams grąžinti pateikiami kelionės bilietai turi būti pa-
tvirtinti atitinkama geležinkelio žyma. 

Vežimo mokestis keleiviui grąžinamas, jeigu: 
− keleivis visiškai nepasinaudojo kelionės bilietu; 
− kelionės bilietu pasinaudota tik iš dalies; 
− dėl geležinkelio įmonės kaltės keleivis važiavo žemesnės klasės ar 

kategorijos vagone. 
Nepanaudojus vienetinio bilieto grąžinama: 
− visa už vežimą ir vietos kainą sumokėta pinigų suma, jeigu nepa-

naudoti kelionės dokumentai pateikiami likus − daugiau kaip 6 va-
landoms iki traukinio išvykimo; 

− visa už vežimą sumokėta pinigų suma, išskyrus vietos kainą, jeigu 
kelionės dokumentai pateikiami likus daugiau kaip 6 valandoms iki 
traukinio išvykimo. 
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Nepanaudojus grupės bilieto grąžinama: 
− visa už vežimą ir visa už vietą sumokėta pinigų suma, jeigu nepa-

naudoti kelionės dokumentai pateikiami likus daugiau kaip parai 
iki traukinio išvykimo; 

− visa už vežimą sumokėta pinigų suma, išskyrus vietos kainą, jeigu 
kelionės dokumentai pateikiami likus mažiau kaip 24 valandoms 
iki traukinio išvykimo. 

Važiavimo sąlygų pakeitimas. Kelionės metu keleivis turi teisę patekti į 
aukštesnės klasės vagoną, jei jame yra laisvų vietų, sumokėjęs kainų skir-
tumą traukinio viršininkui ir gavęs priemokos kvitą. 

Jeigu keleivis nori tame pačiame traukinyje pratęsti kelionę iki kitos 
nei biliete nurodytos stoties, jis turi apie tai pranešti geležinkelio atsa-
kingam darbuotojui (konduktoriui, traukinio viršininkui) ir įsigyti kitą 
bilietą dar nepasibaigus turimo bilieto galiojimo laikui. 

Vietiniai keleivių vežimai. Vietiniai keleivių vežimai Lietuvoje yra orga-
nizuojami pagal Visuomenės aptarnavimo organizavimo aprašą, apibrėžtą 
Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatyme.

Sąvoka „visuomenės aptarnavimo įsipareigojimų vykdymas“ apibrėž-
ta Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekse.

Vietiniai vežimai organizuojami pagal Visuomenės aptarnavimo įsi-
pareigojimų vykdymo geležinkelių sektoriuje sutartį, kurią sudaro užsa-
kovas – Susisiekimo ministerija ir vežėjas – AB „Lietuvos geležinkeliai“ 
(toliau – Sutartis).

AB „Lietuvos geležinkeliai“ pagal Sutartį veža keleivius nustatytais 
geležinkelio maršrutais atitinkamais reisais ir atitinkamo dydžio trau-
kiniais, o Susisiekimo ministerija įsipareigoja kompensuoti keleivių ve-
žimo nuostolius.

Vietiniai keleivių vežimai Lietuvoje, kaip ir kitose šalyse, yra nuosto-
lingi. Nuostolių atsiranda dėl dviejų priežasčių:

− vežami keleiviai, turintys lengvatų;
− vežimo tarifai yra mažesni už vežimų savikainą.
Susisiekimo ministerija pagal Sutartį AB „Lietuvos geležinkeliai“ 

atlygina nuostolius dėl negautų pajamų vežant keleivius lengvatinėmis 
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sąlygomis, taip pat kompensuoja nuostolius, patirtus dėl keleivių vežimo 
vietiniais maršrutais.

AB „Lietuvos geležinkeliai“ keleiviams vežti naudoja vagonus, kurie 
yra pagaminti Rusijoje, Vokietijoje, taip pat vagonus, modernizuotus 
Lenkijoje ir Lietuvoje.

8 lentelėje pateikti Lietuvos geležinkeliuose eksploatuojamų keleivi-
nių vagonų tipai.

Lietuvos geležinkeliuose keleiviniai vagonai skirstomi į tris klases: 
pirmosios, antrosios ir trečiosios. Pasiskirstymą pagal klases lemia mie-
gamųjų ir sėdimųjų vietų skaičius vagone, o jų vidaus suplanavimas ski-
riasi nedaug.

8 lentelė. Lietuvos geležinkeliuose eksploatuojamų keleivinių vagonų tipai

Eil. 
Nr.

Vagono santrumpa
Vagono tipasvietinių 

traukinių
tarptautinių 

traukinių
1 S B Sėdimasis ne kupė; 62, 52 ar 81 vietų
2 SK-8 B Sėdimasis kupė, aštuonvietės kupė; 72 vietų
3 SK-6 A Sėdimasis kupė, šešiavietės kupė; 54 vietų
4 Sk-4 A Sėdimasis kupė, keturvietės kupė; 16 vietų
5 SK-2 A Sėdimasis kupė, dvivietės kupė; 10 vietų
6 P WLB Paprastasis miegamasis; 54 vietų

7 K WLB Miegamasis kupė, keturvietės kupė; 36 
vietų

8 M-3 WLB Miegamasis kupė, trivietės kupė; 30 vietų
9 M-2 WLB Miegamasis kupė, dvivietės kupė; 18 vietų

Trečiosios klasės vagonams priklauso keleivinių elektrinių ir dyzeli-
nių traukinių sėdimieji vagonai. Visi kiti keleiviniai vagonai pagal vietų 
skaičių skirstomi į pirmosios arba antrosios klasės. Daugiausia yra an-
trosios klasės vagonų. Keleivinių vagonų skirstymas į klases parodytas 
9 lentelėje.
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9 lentelė. Keleivinių vagonų klasės

Klasė Vagono rūšis Vietų skaičius 
vagone

I

Sėdimasis kupė, šešiavietės kupė 54
Sėdimasis kupė, keturvietės kupė 16
Sėdimasis kupė, dvivietės kupė 10
Miegamasis kupė, dvivietės kupė 18

II

Sėdimasis ne kupė 62, 52 arba 81
Sėdimasis kupė, aštuonvietės kupė 72
Paprastasis miegamasis 54
Miegamasis kupė, keturvietės kupė 36
Miegamasis kupė, trivietės kupė 30

III Elektrinių ir dyzelinių traukinių sėdimieji vagonai

2008 m. AB „Lietuvos geležinkeliai“ traukiniai važiavo 50 vietinių ir 
8 tarptautiniais maršrutais.

Vietiniais maršrutais kursavo 212 traukinių, tarptautiniais maršru-
tais – 8 AB „Lietuvos geležinkeliai“ formavimo traukiniai.

18 kitų šalių geležinkelių traukinių vyko į Lietuvą ar tranzitu važiavo 
per mūsų šalies teritoriją.

Keleiviniams traukiniams formavimuoti ir keleiviams aptarnauti 
bendrovė naudoja:

− 143 keleivinius vagonus;
− 42 dyzelinius traukinius;
− 13 elektrinių traukinių.
2008 m. didesnis dėmesys buvo skirtas vietinių maršrutų riedmenų 

atnaujinimui:
− parengta riedmenų atnaujinimo studija;
− atlikti 24 keleivių vagonų, 3 elektrinių traukinių kapitalinio remon-

to darbai;
− modernizuoti 1 dyzelinis ir 1 elektrinis traukiniai;
− įsigyti 4 naujos kartos dyzeliniai RA-2 traukiniai, 2008  m. paga-

minti „Metrovagonmaš“ gamykloje (Rusija);
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− įsigytos 2 naujos automotrisės 620 M, 2008 m. pagamintos PESA 
Bydgoščiaus gamykloje (Lenkija);

− įsigyti 2 dviejų aukštų elektriniai traukiniai EJ575, 2008 m. paga-
minti Škoda Vagonka gamykloje (Čekija), kurių vienas jau pradėtas 
eksploatuoti;

− įsigyti 2 miegamieji keturių vietų kupė keleiviniai vagonai, 2008 m. 
pagaminti Tverės vagonų gamykloje (Rusija).

2008 m. į keleivių riedmenų parką AB „Lietuvos geležinkeliai“ inves-
tavo 97,9 mln. Lt.

2008 m. traukiniais vežta 5,1 mln. keleivių, iš jų (29 pav.):
− vietiniais traukiniais – 4,1 mln. keleivių;
− tarptautiniais traukiniais – 1,0 mln. keleivių (AB „Lietuvos geležin-

keliai“ formavimo traukiniais – 377,8 tūkst. keleivių).
Palyginti su 2007 m., 2008 m. keleivių vežta 2,4 proc. mažiau.
Iš keleivių vežimo veiklos bendrovė 2008 m. uždirbo 9,2 proc., arba 

5,9 mln. Lt, pajamų daugiau nei 2007 m.
Keleivių vežimo pajamos kartu su valstybės dotacijomis sudarė 

70,8 mln. Lt (30 pav.).
2008 m. bendrovė atnaujino susisiekimą maršrutais Klaipėda–Šilutė, 

Šiauliai–Mažeikiai, paleido traukinius nauju maršrutu Vilnius–oro uos-
tas, padidino traukinių kursavimo dažnį tarp Kauno ir Kybartų, tarp 
Šiaulių ir Rokiškio bei iš Vilniaus į Kauną, Klaipėdą, Ignaliną, Trakus, 
Varėną, Stasylas ir atgal. 2008  m. kasdien kursuoti pradėjo kas antrą 
dieną tarptautiniu reisu važiavęs traukinys Vilnius–Sankt Peterburgas. 
Sudarytos patogios jungtys traukiniais iš Vakarų Lietuvos: kasdien su 
persėdimu Vilniuje keleiviai gali pasiekti Maskvą ir Sankt Peterburgą 
(taip pat ir sugrįžti atgal).
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2008  m. pradėtas naujos vietų užsakymo ir bilietų pardavimo sis-
temos projekto įgyvendinimas. Ši sistema užtikrins informacijos apie 
paslaugas prieinamumą per visas šiuolaikines priemones (internetą, kitų 
įmonių pardavimo sistemas ir pan.), sudarys patogias sąlygas užsisakyti, 
sumokėti ir įsigyti bilietą (internetu, mobiliojo telefono žinute, naudo-
jant elektroninę piniginę lėšoms nuskaityti). Galutinis projekto tikslas – 
kartu su kitomis Lietuvos transporto įmonėmis sukurti nacionalinio 
masto elektroninio bilieto važiuoti visų rūšių visuomeniniu transportu 
sistemą.
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Traukinių konduktorių-kontrolierių darbą (bilietų pardavimą) palen-
gvino naujos kartos nešiojamieji kasos aparatai, kurių funkcinės gali-
mybės sudaro prielaidas mažesnei klaidos tikimybei, didesnei kontrolei.

Keleivių vežimo specialistai dideles viltis deda į įgyvendinamą „Rail 
Baltica“ projektą: geležinkelis tiesiogiai sujungtų Varšuvą–Kauną–Rygą–
Taliną, kelionės traukiniais taptų patogiausiu susisiekimo būdu su kitomis 
Europos šalimis. Lietuva ir Lenkija turėtų reguliarų tiesioginį susisiekimą 
geležinkeliais su Latvija ir Estija.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, 1992 m. liepos 7 d. Lietuvos ge-
ležinkeliams atvertas langas į Europą: tą dieną atvyko pirmasis tarptau-
tinis traukinys iš Vakarų – iš Suvalkų (Lenkija) į Šeštokus.

Keleivių vežimas oro transportu. Pasaulio, Europos ir Baltijos jūros 
baseino oro bendrovės. Remiantis ICAO duomenimis, 2000 m. pasauly-
je buvo 1 511 oro bendrovių, eksploatuojančių nors vieną lėktuvą, ku-
rio pakilimo masė ne mažesnė kaip 9 t. Apie 380 oro bendrovių atlieka 
reguliariuosius tarptautinius keleivių vežimus, apie 60 – reguliariuosius 
tarptautinius krovinių vežimus. Oro bendrovių yra įvairiausių dydžių ir 
priklausomybės formų, pavyzdžiui, viena iš didžiausių oro bendrovių – 
„American Airlines“ – turi beveik 700 lėktuvų, joje dirba daugiau kaip 
91 tūkst. žmonių, kasmet ji perveža daugiau kaip 80 mln. keleivių; viena iš 
mažiausių – „Druck Air of Bhutan“ – turi du lėktuvus, tačiau taip pat veža 
tarptautiniais maršrutais – per metus ji perveža apie 10 tūkst. keleivių.

Didžiausios pasaulio oro bendrovės yra „American Airlines“, „United 
Airlines“, „Delta“, „Continental“, „Delta Airlines“, „Lufthansa“, „British 
Airways“, „US Air“ ir kt. Pagal lėktuvų parko dydį ir atliktus keleivio 
kilometrus šešios iš dešimties didžiausių oro bendrovių registruotos JAV. 

Dvišalių oro susisiekimo sutarčių panaikinimas ir su tuo susijęs oro 
teisių liberalizavimas (ypač penktoji ir šeštoji skrydžių laisvės) iš esmės 
keičia Lietuvos oro bendrovių konkurencijos sąlygas, nes atsiranda laisva 
konkurencija tame pačiame maršrute. Galima situacija, kad pelningiau-
siuose maršrutuose konkuruos trys ar net daugiau oro bendrovių.

Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, mūsų šalies oro bendroves taip pat 
tiesiogiai palietė aviacinės rinkos liberalizavimas. Tai turėjo tiek teigia-
mų, tiek neigiamų pasekmių.
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Užsienio šalių oro bendrovės taiko naują kainų politiką – leidžiama 
pirkti bilietus į vieną pusę ir atsisakoma vadinamosios sekmadienio tai-
syklės. Taip pat yra mažinamos pačios kainos skrydžiams iš Vilniaus. Oro 
bendrovės taiko veiklos modelį, kurį galima apibūdinti kaip tarpinį vari-
antą tarp mažų sąnaudų ir nacionalinės oro bendrovės.

Rytų ir Vidurio Europos šalyse, taip pat ir Lietuvoje, prognozuo-
jami aukšti ekonomikos plėtros tempai. Tai skatins oro transporto 
paslaugų paklausos augimą, todėl oro linijų bendrovės planuoja di-
dinti pajėgumus ir plėstis į Rytų ir Vidurio Europos rinkas. Daugelis 
Europos oro linijų bendrovių tikisi didelių oro transporto paslaugų 
paklausos augimo tempų tarp naujų Europos Sąjungos šalių, taip pat 
ir Lietuvos, todėl planuoja naujus maršrutus arba skrydžių esamais 
maršrutais didinimą.

2008 m. į šalies oro uostus atvyko ir iš jų išvyko 2,6 mln. keleivių, 
arba 77,4 proc. daugiau nei 2005 m. Vidutinis metinis augimas 2005–
2008 m. sudarė 21,1 proc. (10 lentelė).

Daugiausia keleivių atvyko iš Jungtinės Karalystės ir ten išvyko 
(14,0 proc.), Vokietiją (10,1 proc.), Airiją (9,2 proc.), Daniją (8,6 proc.). 
Palyginti su 2005  m., daugiau keleivių atvyko į Airiją ir ten išvyko  – 
2,5 karto, Jungtinę Karalystę – 62,5 proc., Vokietiją – 40,2 proc., Dani-
ją – 24,2 proc.

10 lentelė. Keleivių vežimas oro transportu

2000 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m.
Vidaus vežimas 1,1 1,1 0,7 0,1 0,0
Tarptautinis vežimas 341,5 673,5 729,1 755,2 1 161,1
Iš viso 342,6 674,6 729,7 755,3 1 161,1

2008 m. Lietuvos oro bendrovių lėktuvais buvo vežta 1,2 mln. kelei-
vių, tai 53,7 proc. daugiau nei 2007 m. Reguliariais skrydžiais keleivių 
buvo vežta 576,4 tūkst., arba 49,6 proc. Daugiausia reguliariais skry-
džiais vežta į Nyderlandus (16,4 proc.), Jungtinę Karalystę (14,8 proc.), 
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Italiją (8,9 proc.), Prancūziją (8,1 proc.). Nereguliariais skrydžiais (584,7 
tūkst., arba 50,4 proc.) daugiausia keleivių vežta į Turkiją (22,1 proc.), 
Egiptą (18,5 proc.) ir Graikiją (6,0 proc.). 

Pirmasis keleivis Vilniaus oro uoste aptarnautas prieš 55 metus (31 pav.).
VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas (TVOU) 2009 m. spalio 22 d. mi-

nėjo atvykimo terminalo pastato 55 metų sukaktį. Šią dieną 1954-aisiais 
terminale skrydžiui buvo aptarnautas pirmasis keleivis. 

31 pav. Pirmasis Vilniaus oro uostas 1932 m.

Pirmasis Vilniaus oro uosto terminalas, kuris, deja, neišlikęs iki šių 
dienų, dabartinėje oro uosto teritorijoje buvo pastatytas 1932 m. Orlai-
viai iš čia skrido reisu Varšuva–Vilnius–Ryga–Talinas.

Per Antrąjį pasaulinį karą oro uostas buvo naudojamas kaip karinis 
aerodromas. Šioje vietoje civilinis oro uostas vėl veikė nuo 1944 m. lie-
pos 17 d. (32 pav.).

32 pav. Vilniaus oro uosto pastatas 1945 m.
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Po karo 1945  m. pradėtas statyti oro uosto pastatas išlikęs iki šių 
dienų. Šiuo metu TVOU veiklos ten nevykdo, savo reikmėms jį naudoja 
oro bendrovės.

1949 m. pradėtas statyti naujas oro uosto pastatas, kuris kaip atvyki-
mo terminalas naudojamas iki šiol. 

1954 m. spalio 4 d. baigtas oro uosto terminalas, kuriame spalio 22-
ąją aptarnautas pirmasis keleivis, vykęs į Maskvą. Į šį pastatą persikėlė 
oro uosto administracija, čia buvo aptarnaujami keleiviai, dirbo įvairios 
tarnybos (33 pav.). 

33 pav. Vilniaus oro uostas 1954 m.

Atvykimo pastatą statė karo belaisviai. Jį projektavo architektai Dmi-
trijus Burdinas ir Genadijus Jelkinas. Pastatas turi 3 korpusus: 3 aukštų 
vidurinį, kuriame šiandien yra atvykimo salė „A“, ir du 2 aukštų šoninius, 
kuriuose įrengtos atvykimo salės „B“ ir „C“. Pastato viduje antrąjį aukštą 
juosia balkonas, ten veikia restoranas. Pirmajame aukšte yra laukimo salės, 
veikia kavinė, automobilių nuomos biurai, policija, bankų skyriai, spaudos 
kioskas. Pastato fasadą puošia arkinės nišos su skulptūromis. Salės viduje 
iki šių dienų išlikusios ornamentais puoštos kolonos, lipdiniais – lubos. 
Nuo terminalo pastatymo dienos išlikęs ir didžiulis sietynas. 
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Nuo 1993 m. pastatas naudojamas tik kaip keleivių atvykimo termi-
nalas. 

Šis pastatas yra įtrauktas į Lietuvos nekilnojamųjų kultūros vertybių 
registrą. 

VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas kaip savarankiška įmonė veikia 
nuo 1991 m. rusėjo 30 d. Oro uosto steigėja – Lietuvos Respublikos su-
sisiekimo ministerija. Tarptautiniame Vilniaus oro uoste dirba daugiau 
kaip 500 darbuotojų. Įmonė užima 326 ha plotą, oro uosto perimetro 
ilgis 10,54 km. Kilimo ir tūpimo tako ilgis 2 515 m; plotis 50 m; PCN83/
F/D/X/T; I tūpimo kategorija, įrengta „Siemens“ žiburių signalinė siste-
ma. Oro uostas įsikūręs Vilniaus pietuose ant plynaukštės. Nuo sostinės 
centro oro uostą teskiria 7 km. 

Nuo 1992 m. VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas yra Tarptautinės 
oro uostų tarybos (ACI Europe) narys, todėl aktyviai dalyvauja tarptau-
tinėje Europos oro uostų veikloje.

Vilniaus oro uosto specialistai nuolat dirba ACI Europe komitetuose: 
Politikos, Aplinkosaugos, Aviacijos saugumo, Ekonomikos, Technikos. 
Aviacijos saugumo, aerodromo, kuro ir elektros tarnybų specialistai mo-
kosi ICAO regioniniame mokymo centre. 

Visų trijų Baltijos valstybių pagrindinių oro uostų – Talino, Rygos ir 
Vilniaus – įvairių sričių specialistai susitinka kiekvienais metais ir apta-
ria aktualius klausimus bei susipažįsta su naujovėmis. 

Be to, oro uostas glaudžiai bendradarbiauja su ES oro linijų bendro-
vėmis, ypač su tomis, kurios turi savo atstovybes Vilniuje: „Lufthansa“, 
„LOT Polish Airlines“, „CSA – Czech Airines“, „Finnair“, „Austrian Ai-
rines“, „airBaltic“. 

Keleivių vežimas vidaus vandens ir jūrų transportu. Vandens trans-
portu pervežama tik apie 0,5 proc. visų vežtų keleivių. Iš jų vidaus van-
denų maršrutais 2008 m. buvo pervežta 91,3 proc., jūrų transportu – 
8,7 proc. (34 pav.).
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Vidaus vežimas
91,3 %

Tarptautinis vežimas
8,7 %

34 pav. Keleivių vežimas vandens transportu vietiniais  
ir tarptautiniais maršrutais 2008 m.

Vidaus vandenų laivybos kelių dinamika ir valstybinės reikšmės vidaus 
vandenų keliai. Lietuvos vidaus vandenų laivybos kelių ilgis 2000–2008 m. 
keitėsi nedaug – 2008 m. sudarė 902 km, iš kurių 441 km reguliariai naudo-
jamas vežimams. Visi šie 441 km kelių yra su signaliniais ženklais.

Kaip matyti iš 11 lentelės duomenų, Lietuvos Respublikos valstybinės 
reikšmės vidaus vandens keliai iš viso sudaro 827,8 km, iš kurių net 
401 km tenka Nemunui, 173,5 km – Neriai, 64,5 km – Kuršių marioms, 
57 km – Nevėžiui, 22 km – Karaliaus Vilhelmo kanalui, 19 km – Minijai, 
1 km – Mituvos kanalui.

11 lentelė. Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės vidaus vandenų keliai

Vandens telkinio 
pavadinimas Ruožo pradžia ir pabaiga Ruožo 

ilgis, km
Nemunas Viršutinė Privalka – Birštonas 173,6
Kauno hidroelektrinės 
vandens saugykla Birštonas – hidroelektrinė 89,8

Nemunas 

Hidroelektrinė – Kauno krovinių 
prieplauka 14,0

Kauno krovinių prieplauka – Jurbarkas ir 
Kauno žiemos uosto akvatorija 87,4

Jurbarkas – Atmatos žiotys ir Kalnėnų bei 
Uostadvario žiemos uostų akvatorijos 126,0

Kuršių marios Atmatos žiotys – Klaipėda 64,5
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Vandens telkinio 
pavadinimas Ruožo pradžia ir pabaiga Ruožo 

ilgis, km
Mituvos 
kanalas

Mituvos kanalo žiotys – Jurbarko krovinių 
prieplauka 1,0

Minija Minijos upės žiotys – Lankupiai 19,0
Neris Neries upės žiotys – Vilnius 173,5
Nevėžis Nevėžio upės žiotys – Kėdainiai 57,0
Karaliaus Vilhelmo 
kanalas Klaipėdos valstybinis jūrų uostas – Minija 22,0
Iš viso 827,8

Yra galimybė vystyti laivybą vidaus vandenų keliais iš Lietuvos į 
Lenkiją ir net į Vokietiją, o iš jos – į Vakarų Europą. Pagrindinė kliū-
tis – iš Lietuvos į Lenkiją reikia plaukti Kaliningrado srities vandeni-
mis  – Deimenos ir Priegliaus upėmis, kurios teka per karinius poli-
gonus. Tai iš karto sudaro daug sunkumų organizuojant tarptautinę 
laivybą. Be to, Kaliningrado srityje neskiriama pakankamai dėmesio 
šių upių priežiūrai. Laivybai trukdo ir tai, jog Kaliningrado srities mi-
litarizavimas apsunkina pasienio bei muitinės formalumų tvarkymo or-
ganizavimą. Tačiau gerėjant santykiams su Rusija visi šie formalumai 
gali būti išspręsti.

Vidaus vandenų keleiviniai uostai. Kauno uostas. Kauno uostas yra 
pagrindinis Lietuvos vidaus vandenų kelių punktas. Jis susideda iš dvie-
jų oficialių terminalų: krovinių terminalo ir keleivių terminalo. Abu jie 
pavaldūs AB „Nemuno laivininkystė“.

Kauno krovinių terminalas išsidėstęs kairiajame Nemuno upės kran-
te, prieš Kauno centrą, prie jo galima privažiuoti ir geležinkeliu. Upių 
uostas pradėjo veikti 1965 m., jis užima 6,5 ha plotą. Krantinės siena – 
atraminė sienutė įrengta 1960–1962 m. Ji yra 205 m ilgio, o minimalus 
vandens gylis prie jos 1,1 m.

Kauno keleivių terminalas (prieplauka) išsidėstęs dešiniajame Nemu-
no krante, maždaug 2 km žemiau krovinių terminalo ir 1 km žemiau 
santakos su Nerimi. Automobilių transportas iš miesto gali patogiai pri-
važiuoti netoli esančiu tiltu.

11 lentelės pabaiga
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Prieplauka pastatyta 1976 m. Joje yra restoranas ir laukiamoji salė. 
Buvo planuota įrengti ir viešbutį (daugiausia turistams iš Rusijos), bet ši 
idėja taip ir nebuvo įgyvendinta. Rusijos turistai keliaudavo į Nidą pro 
Kauną jame nesustodami. Visas kompleksas yra geros būklės.

Jurbarko uostas. Jurbarkas yra dešiniajame Nemuno krante, 187 km 
aukščiau Klaipėdos. Keleivių prieplauką Jurbarke sudaro paprastas pon-
tonas, kurį tiltas jungia su upės krantu. Prieplauka yra maždaug 1 km 
nuo autobusų stoties ir pasiekiama siauru neasfaltuotu takeliu. Keleivių 
aptarnavimo priemonių nėra.

Rusnės uostas. Rusnė yra deltos saloje, esančioje tarp dviejų Nemuno 
šakų, 64 km aukščiau Klaipėdos. Automobilių transporto tiltas per Ne-
muną jungia Rusnę su keliu į Šilutę ir Klaipėdą. Artimiausia geležinkelio 
stotis yra Šilutėje, 9 km nuo gyvenvietės. 

Krovinių krovimo vieta yra maždaug 100 m ilgio betoninė krantinė 
Nemuno šakoje. Šiuo metu ji nenaudojama.

Gyvenvietėje yra keleivių išlaipinimo vieta  – 40 m ilgio krantinės 
siena Nemuno šakoje. Čia nėra nei bilietų kasų, nei informacijos ar kitų 
keleivių aptarnavimo objektų.

Nidos uostas. Keleivių terminalą Nidoje sudaro restoranas ir laukia-
moji salė. Restoranas ilgam išnuomotas privačiam asmeniui. Terminalas 
dirba nuo gegužės iki rugsėjo mėnesio.

Neseniai Nidos uostas buvo privatizuotas ir jam suteiktas tarptautinio 
uosto statusas. Šiuo uostu daugiausia naudojasi privačių laivų savininkai, 
vežiojantys keleivius arba atvažiavusius atostogauti užsienio turistus.

Klaipėdos uostas. Klaipėdoje yra du keleivių aptarnavimo terminalai: 
vienas – Danės upės žiotyse, kitas – Smiltynėje, Neringoje. Abu termi-
nalai jungia žemyną su Neringos pusiasaliu ir leidžia keltais pervežti 
keleivius ir transporto priemones. Jie priklauso AB „Smiltynės perkėla“. 
Danės upės terminale yra laukiamosios salės, restoranas antrame aukšte 
ir dengta pastogė, kur parduodami bilietai. Priešais esančiame Smiltynės 
terminale keleivių aptarnavimo paslaugų teikiama mažiau. Netoli prie-
plaukos esanti autobusų stotis aptarnauja keleivius, keliaujančius į Nidą 
ir Kaliningradą.
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Keleivių vežimų vidaus vandenų transportu dinamika. 12 lente-
lėje yra pateikta keleivių vežimų vidaus vandenų transportu dinamika 
2000–2008 m. Joje pervežtų keleivių skaičius pateiktas įskaitant ir AB 
„Smiltynės perkėla“ pervežtus keleivius iš Klaipėdos į Neringą.

12 lentelė. Keleivių vežimų vidaus vandenų transportu dinamika 2000–2008 m.

Metai Pervežta keleivių,
tūkst. 

Keleivių apyvarta,
mln. kel. km

Keleivių pervežimo 
vidutinis nuotolis, km

2000 1 299,9 1,7 1,3
2005 2 122,8 3 2
2006 2 248,1 3 1
2007 2 331,8 3 1
2008 2 371,6 3 1

Kaip matyti iš lentelės, daugiausia keleivių pervežta 2008  m.  – 
2 371,6 tūkst., mažiausiai – 2005 m. – 2 122,8 tūkst. keleivių. 

2000–2008 m. mažą keleivių pervežimo nuotolį (1–1,3 km) lėmė tai, 
kad didžioji keleivių dalis buvo vežama AB „Smiltynės perkėla“, tai yra 
nedideliu atstumu.

Tarptautiniai jūrų maršrutai. Klaipėdos uostas – labiausiai į šiaurę 
nutolęs neužšąlantis rytinės Baltijos jūros uostas. Tai svarbiausias ir di-
džiausias Lietuvos Respublikos transporto centras, kuriame susijungia 
jūros, sausumos ir geležinkelio keliai iš Rytų ir Vakarų.

Šiuo metu iš Klaipėdos uostų keltai veža keleivius, krovininius automo-
bilius, krovinius ir lengvuosius automobilius į Vokietiją, Daniją ir Švediją.

AB „DFDS LISCO“. 2001 m., reorganizavus AB „Lietuvos jūrų lai-
vininkystė“, buvo įkurta ir Danijos laivybos bendrovės „DFDS Tor Line 
A/S“ privatizuota AB „LISCO BALTIC SERVICE“. Tuomet AB „LISCO 
BALTIC SERVICE“ žinion perėjo dalis senosios laivininkystės sausakrū-
vių laivų ir visi keltai.

2006 m. birželio 1 d. AB „LISCO BALTIC SERVICE“ pavadinimas 
buvo pakeistas į AB „DFDS LISCO“.

AB „DFDS LISCO“ savininkės bendrovės DFDS A/S patirtis, sie-
kianti daugiau kaip 140 metų, davė didelį impulsą bendrovės tolesniam 
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vystymuisi. Laivyno atnaujinimas, paslaugų kokybės gerinimas, naujų 
rinkų paieška ir esamų įtvirtinimas, didelė sinergija, esant pajėgioje 
DFDS bendrovių grupėje, leido AB „DFDS LISCO“ sėkmingai konku-
ruoti išsiplėtusioje Europos Sąjungos erdvėje.

AB „DFDS LISCO“ bendrovių grupėje dirba daugiau kaip 650 dar-
buotojų. Iš jų apie 430 jūrininkų dirba aštuoniuose įmonei priklausan-
čiuose laivuose.

Nuo pat įkūrimo pradžios bendrovė ypač didelį dėmesį skyrė kro-
vinių ir keleivių transportavimo saugumui ir jų aptarnavimo kokybei 
užtikrinti. ISM, ISPS kodekso sertifikatai liudija apie AB „DFDS LIS-
CO“ laivų ir kranto tarnybų atitiktį pasauliniams saugumo standartams. 
Bendrovės agentų padaliniui suteiktas kokybės valdymo sistemos ISO 
9001:2001 sertifikatas užtikrina aukštus klientų aptarnavimo standartus 
ir kokybės kontrolę.

Šiuo metu AB „DFDS LISCO“ valdo keleivių linijas iš Klaipėdos į 
Karlshamną, Kylį ir Zasnicą, iš Zasnico į Baltijską, iš Rygos į Liubeką ir 
„DFDS Tor Line“ krovinių linijas (35 pav.): 

− „ScanBridge“ (Klaipėda–Karlshamnas), 
− „DFDS LISCO Line“ (Klaipėda–Kylis), 
− „RailBridge“ (Klaipėda–Zasnicas–Baltijskas), 
− „BalticBridge“ (Klaipėda–Kopenhaga/Fredericija).

35 pav. Keltų maršrutai iš Klaipėdos
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Nuosekliai laikydamasi pagrindinės bendrovės priimtos laivų atnau-
jinimo strategijos ir kokybės politikos, AB „DFDS LISCO“ per pirmuo-
sius septynerius savo gyvavimo metus įsigijo šešis naujus modernius 
keltus ir pardavė vienuolika bendrovės aptarnavimo standartų neatiti-
kusių laivų. Naujieji keltai LISCO GLORIA, LISCO OPTIMA, LISCO 
PATRIA, LISCO MAXIMA leido ne tik sustiprinti bendrovės pozicijas 
linijose tarp Lietuvos ir Vokietijos bei Lietuvos ir Švedijos, bet ir page-
rinti klientų aptarnavimą.

2009  m. gegužės mėn. keltų linijoje Klaipėda–Kylis pradėjo veikti 
naujas keltas. Laivas plaukioja su Lietuvos vėliava ir gali plukdyti 2 500 
linijinių metrų krovinio bei 515 keleivių. Tai yra daugiausiai keleivių 
galintis gabenti laivas Lietuvos registre.

2009  m. sausį įsigyti 2 Ro-Ro laivai TOR BOTNIA ir TOR FIN-
LANDIA plaukioja DFDS keltų linijomis „ShortBridge“ tarp Roterdamo 
(Olandija) ir Imingemo (Jungtinė Karalystė).

Keltų linijos. Klaipėda–Kylis. Keltų linija Klaipėda–Kylis jungia Lie-
tuvą su Vokietija.

Šiuo maršrutu plaukia keltai LISCO MAXIMA ir LISCO GLORIA. 
Išvykstama 6 kartus per savaitę. Kelionės trukmė 21 val. Registracija 
prasideda 3 val. prieš kelto išvykimą ir baigiasi 1 val. iki kelto išvykimo.

Tris kartus per savaitę keliaujama keltu LISCO MAXIMA. Juo ga-
lima pervežti daugiau kaip 160 000 keleivių per metus. Kelte įrengtos 
2 aukščiausios klasės kajutės su iliuminatoriais, 2 aukščiausios klasės 
vienvietės kajutės su vaizdu į jūrą, 5 aukščiausios klasės dvivietės kajutės, 
6 dviem asmenims skirtos kajutės su iliuminatoriumi, 3 trivietės kajutės 
su iliuminatoriumi, 29 keturvietės kajutės su iliuminatoriumi, 11 dvivie-
čių kajučių be iliuminatoriaus, 56 keturvietės kajutės be iliuminatoriaus, 
taip pat yra erdvus 112,5 m2 sėdimų vietų salonas su iliuminatoriais. Čia 
įrengti minkšti krėslai su reguliuojama padėtimi, yra lentynos daiktams 
susidėti. 

Tris kartus per savaitę keliaujama keltu LISCO GLORIA. Kelte įreng-
tos 5 aukščiausios klasės kajutės. Tai patogios, verslo reikalais keliaujan-
tiems keleiviams skirtos kajutės su vaizdu į jūrą. Kajutėje yra keturios 
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miegamosios vietos viena virš kitos. Yra 34 keturvietės kajutės su iliu-
minatoriumi ir 43 be iliuminatoriaus. Po vieną abiejų tipų kajučių skirta 
keliaujantiems su gyvūnais.

Keltas LISCO GLORIA gali pervežti daugiau kaip 94  000 keleivių 
per metus.

Klaipėda–Zasnicas. Keltų linija Klaipėda–Zasnicas jungia Lietuvą su 
Vokietija.

Šiuo maršrutu plaukia keltas VILNIUS. Išvykstama 2 kartus per sa-
vaitę. Kelionės trukmė 18 val. Registracija prasideda 3 val. prieš kelto 
išvykimą ir baigiasi 1 val. iki kelto išvykimo.

Kelte įrengtos 3 aukščiausios klasės kajutės su iliuminatoriais, 11 dvi-
viečių kajučių su iliuminatoriais, 38 dvivietės kajutės. Dalis šių kajučių – 
be iliuminatoriaus. Aukščiausios klasės keturvietė kajutė su iliuminato-
riumi tinka keliauti šeimai. Ji turi du kambarius. Taip pat yra įrengtas 
24-ių sėdimų vietų salonas su iliuminatoriais.

Keltas VILNIUS gali pervežti daugiau kaip 14 000 keleivių per metus.
Klaipėda–Karlshamnas. Keltų linija Klaipėda–Karlshamnas jungia 

Lietuvą su Švedija.
Šiuo maršrutu vyksta keltai LISCO PATRIA ir LISCO OPTIMA. Iš-

vykstama 6 kartus per savaitę. Kelionės trukmė – 14 val. Registracija 
prasideda 3 val. prieš kelto išvykimą ir baigiasi 1 val. iki kelto išvykimo.

Keltas LISCO PATRIA kursuoja 3–4 kartus per savaitę. Kelte įrengtos 
2 aukščiausios klasės kajutės su iliuminatoriais, 3 vienvietės kajutės su 
vaizdu į jūrą, 6 ištaigingos dvivietės kajutės, 35 dviem žmonėms skirtos 
kajutės su iliuminatoriumi. Viena iš šio tipo kajučių skirta keliaujan-
tiems su gyvūnais. Yra 5 erdvios, su dviem panoraminiais iliuminatoriais 
keturvietės kajutės. Viena iš šio tipo kajučių pritaikyta neįgaliesiems. 20 
dviviečių kajučių ir 14 keturviečių kajučių įrengta be iliuminatoriaus, 
taip pat du erdvūs sėdimų vietų salonai su didžiuliais iliuminatoriais. 

Keltas LISCO PATRIA gali pervežti daugiau kaip 93 000 keleivių per 
metus.

Keltas LISCO OPTIMA kursuoja 3–4 kartus per savaitę. Kelte įreng-
tos 3 ištaigingos, su vaizdu į jūrą aukščiausios klasės kajutės, 6 dvivietės 
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ir 8 keturvietės kajutės su iliuminatoriumi. Viena iš keturviečių kajučių 
skirta keliaujantiems su gyvūnais. 47 keturvietės kajutės be iliumina-
torių. Keletas šio tipo kajučių yra pritaikyta neįgaliesiems. Viena iš šių 
kajučių skirta keliaujantiems su gyvūnais. Taip pat įrengtas erdvus 72-jų 
sėdimų vietų salonas su minkštais reguliuojamais krėslais. 

Keltas LISCO OPTIMA gali pervežti daugiau kaip 101 000 keleivių 
per metus.

Ryga (Latvija) – Liubekas (Vokietija). Keltų linija Ryga–Liubekas jun-
gia Latviją su Vokietija. Šiuo maršrutu plaukia keltas KAUNAS. Išvyks-
tama 2 kartus per savaitę. Kelionės trukmė 34 val. Registracija prasideda 
3 val. prieš kelto išvykimą ir baigiasi 1 val. iki kelto išvykimo.

Kelte įrengta 1 aukščiausios klasės kajutė vienam asmeniui, 4 aukš-
čiausios klasės kajutės dviem asmenims su vaizdu į jūrą, 39 dvivietės 
kajutės su iliuminatoriais. Dvi šio tipo kajutės skirtos keliaujantiems su 
gyvūnais. 30 triviečių kajučių su iliuminatoriais. 

Įrengtas erdvus 63-jų sėdimų vietų salonas su iliuminatoriais. 
Uostai: Vecmilgravis Rygoje, Skandinavienkai Liubeke.
Keltas KAUNAS gali pervežti daugiau kaip 73 000 keleivių per metus.
Keleivių vežimų jūrų transportu dinamika. 13 lentelėje yra pateikta 

tarptautinio keleivių vežimo jūrų transportu dinamika 2000–2008 m. 

13 lentelė. Tarptautinio keleivių vežimo jūrų transportu dinamika 2000–2008 m.

Metai Pervežta keleivių,
tūkst. 

Keleivių apyvarta,
mln. kel. km

Keleivių pervežimo 
vidutinis nuotolis, km

2000 64,2 44 690
2005 149,8 88 590
2006 197,6 116 586
2007 223,5 127 568
2008 226,1 124 547

Kaip matyti iš lentelės, daugiausia keleivių pervežta 2008  m.  – 
226,1 tūkst., mažiausiai 2000 m. – 64,2 tūkst. keleivių. 

2000–2008  m. keleivių pervežimo nuotolis svyravo nuo 547 km 
2008 m. iki 690 km 2000 m.
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