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DĖL SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS JUNGIMO Į VIENINGĄ IR NACIONALINIU 
MASTU SKIRTINGAS TRANSPORTO RŪŠIS INTEGRUOJANTĮ TINKLĄ

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija  (toliau – Susisiekimo ministerija)  įvertino

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ 2022 m. rugpjūčio

29 d. siųstą raštą Nr. 19V „Dėl susisiekimo infrastruktūros jungimo į vieningą ir nacionaliniu mastu

skirtingas transporto rūšis integruojantį tinklą“.

Informuojame,  kad vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos 140 ir  141.3

punktų nuostatas, Susisiekimo ministerija įgyvendina atitinkamus veiksmus ir projektus, kurie turės

teigiamą  įtaką  užtikrinant  tolygią  skirtingų  transporto  rūšių  infrastruktūros  plėtrą  ir  integralių

jungčių vystymą:

1. Siekiant mažinti neigiamą poveikį aplinkai, iki 2024 m. planuojama nuosekliai didinti

elektrifikuotų Lietuvos geležinkelių tinklą;

2. Planuojama  reformuoti  tarpmiestinio  susisiekimo  sistemą,  užtikrinant  patogų

susisiekimą  tarp  regionų  centrų  (peržiūrėti  tolimojo  susisiekimo  esamą  tinklą  ir  jį

optimizuoti  (parengti  maršrutų  žemėlapį  /  planą),  tolimojo  susisiekimo  autobusais

maršrutus suderinti su geležinkelio maršrutais ir vietinio susisiekimo sistema);

3.  2022 m.  įdiegta  nauja  traukinių  bilietų  pardavimo sistema,  kuri  sudaro  galimybes

bilietus įsigyti mobiliojoje programėlėje, naujame tinklalapyje ar automatuose. Ateityje

planuojama šią sistemą integruoti su autobusų bilietų pardavimo sistemomis, sudarant

galimybę  keliaujant naudotis su vienu bilietu.

4. Įgyvendinamas projektas „TEN-T tinklo kelio E41 modernizavimas“  , kuriuo siekiama

iki 2023 m. atlikti vidaus vandenų kelio ruožo Nemuno upėje nuo Kauno iki Atmatos

žiočių tvarkymo darbus, rekonstruojant esamas arba pagal poreikį statant naujas bunas

ir sudarant geresnes sąlygas laivybai bei padidinant vidaus vandenimis vežamų keleivių

ir krovinių kiekį.  Taip pat vertinamos infrastruktūros (uostai ir prieplaukos) didesnio

integravimo į bendrą Lietuvos transporto sistemą galimybės;
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5. Rengiami Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo ir kitų susijusių

teisės  aktų  pakeitimo  projektai  bei  tam  reikalingos  techninės  ir  organizacinės

priemonės  elektroninei  kelių  naudotojo  rinkliavos  sistemai,  pagrįstai  principu

„naudotojas / teršėjas moka“, 2023 m. įdiegti;

6. Įgyvendinant  strateginį  geležinkelių  jungties  projektą  „Rail  Baltica“:,  iki  2024  m.

numatoma užbaigti  pagrindinių geležinkelių ruožų teritorijų  planavimo,  geležinkelio

linijos žemės paėmimo ir projektavimo procedūras, geležinkelio linijos statybos darbus

ruože Kaunas–Panevėžys;

7. Iki 2024 m. planuoja įgyvendinti  svarbiausių automobilių kelių jungčių plėtrą („Via

Baltica“ ruožas nuo Marijampolės iki  sienos su Lenkijos  Respublika,  A14 Vilnius–

Utena, Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus); 

8. Siekiama išplėsti oro uostų infrastruktūrą (padidinti keleivių terminalų pajėgumus nuo

5 iki 9 mln. keleivių per metus) – rekonstruoti Vilniaus ir Kauno oro uostų terminalus

ir didinti skrydžių saugą, rekonstruojant Palangos oro uosto kilimo ir tūpimo taką. 

9. Numatyta tęsti Darnaus judumo planų mieste įgyvendinimą, siekiant sudaryti sąlygas

naudotis  netaršiomis  arba  mažiau  taršiomis  transporto  priemonėmis,  sudarant

galimybes keliaujant mieste derinti skirtingas transporto rūšis tarpusavyje;

10.  Atliekami  veiksmai,  susiję  su  bevariklio  transporto  miestų  teritorijose  skatinimu:

rengiamos  dviračių  ir  pėsčiųjų  takų  prie  valstybinės  ir  vietinės  reikšmės  kelių

infrastruktūros plėtros iki 2035 m. gairės.

Susisiekimo viceministrė Agnė Vaiciukevičiūtė 
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