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NUMATOMA VISŲ ORO UOSTŲ PLĖTRA

PAŠTO VEIKLOS STABILIZAVIMO METAI



KOVA UŽ 
SKAIDRUMĄ = 
KOVA UŽ 
VALSTYBĘ

- Valstybės pamatus silpninantis reiškinys;

- Paskata visuomenės nusivylimui;

- Valstybės potencialo neišnaudojimas.

KORUPCIJA:

Būtina sudaryti aplinką kurioje natūraliai būtų mažiau 

paskatų korupcijai

ŽALA VALSTYBEI

4,44
mlrd. Eur

=
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KOVA UŽ 
SKAIDRUMĄ = 
KOVA UŽ 
VALSTYBĘ

Pagrindinis mūsų

komandos principas –

nulinė tolerancija korupcijai

Susisiekimo ministerijoje ir

jos reguliavimo srities

įmonėse bei įstaigose.

2017 m. pasirašyta

Susisiekimo ministerijos ir STT 

bendradarbiavimo sutartis.

Veiksmingų antikorupcinių

iniciatyvų atranka.

Visose ministerijos

reguliavimo srities įmonėse –

specialistai, atsakingi už

korupcijos prevenciją.
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AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“ ATVEJIS

„VALSTYBĖS VALSTYBĖJE“ GRIUVIMAS 

Inicijuotas nepriklausomas bendrovės veiklos ir finansinis

auditas bei įvertinimas nacionalinio saugumo aspektu.

Pradėta viešinti informacija apie paramai skirtas lėšas ir jos

gavėjus.

Atnaujintos visų dukterinių įmonių valdybos.

Pradėta skelbti informacija apie bendrovės vidaus sandorius.

Didinama konkurencija viešuosiuose pirkimuose.

Pokyčių programa „LG efektas“.

Pokyčiai davė lauktų rezultatų.

Per 2017 m., bendrovė uždirbo 11 proc.

daugiau pajamų ir iš viso pervežė

dešimtadaliu daugiau krovinių nei 2016 m.
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KELIŲ PRIEŽIŪRA: ĮMONIŲ PERTVARKA

Reforma, kuriai trūko 

politinės valios du 

dešimtmečius.

2017 m. lapkričio mėn. 11 regioninių kelių priežiūros įmonių buvo sujungtos į vieną –

VĮ „Kelių priežiūra“. 

Centralizavimas 

maksimaliai padidins kaštų 

efektyvumo kontrolę.

Sutaupyti finansiniai 

resursai bus naudojami 

kelių priežiūros kokybei 

gerinti.
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KELIŲ PRIEŽIŪRA: ĮMONIŲ AUDITAS

Susisiekimo ministerija įpareigojo organizuoti visų valstybinės reikšmės kelių

priežiūrą vykdančių įmonių auditą.

VĮ „Automagistralė“ 

AUDITAS:

Neracionalios, neekonomiškos ir neefektyvios veiklos

atvejai.

Viešųjų pirkimų pažeidimai, privačių interesų konfliktai,

neteisėtos išmokos, įtarimai dėl galimo įmonės

vadovybės asmeninės naudos siekimo.

Skaičiuojama, kad įmonei padaryta daugiau nei 200

tūkst. Eur žalos.

Neskaidrius „Automagistralės“ NT pirkimus tiria

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT).
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KELIŲ PRIEŽIŪRA: ĮMONIŲ AUDITAS

Susisiekimo ministerija įpareigojo organizuoti visų valstybinės reikšmės kelių

priežiūrą vykdančių įmonių auditą.

Nustatyta, kad viešieji pirkimai vyko neskaidriai, 

pažeidžiant pagrindinius pirkimų principus ir painiojant

viešuosius ir privačius interesus.

Po audito už šiurkščius pažeidimus darbo neteko trys

VĮ „Utenos regiono keliai“ darbuotojai.

Audito metu nustatyta, kad atliekant statybos ir remonto darbus

Utenos administraciniame pastate ir Molėtų kelių tarnyboje

valstybei padaryta preliminari beveik 89 tūkst. Eur žala.

Dėl padarytos materialinės žalos įmonei ir valstybei kreiptasi

į teisėsaugos institucijas.

VĮ „Utenos regiono

keliai“ AUDITAS:
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KELIŲ KOKYBĖS 

AUDITAS

Tikslas – išsiaiškinti, kodėl nemaža

dalis naujai nutiestų ar rekonstruotų

kelių tarnauja trumpiau nei numatyta

projektuose.

Pradiniam tikrinimo etapui atrinkti 33

naujai nutiestų ar rekonstruotų kelių

projektai įvairiuose šalies regionuose.

Pirmųjų 10 objektų tyrimų rezultatai

pribloškiantys – net devyni iš dešimties

kelių yra nekokybiški.

150
Sumokėta už 3000 tonų

asfaltbetonio, kuris 

niekada nebuvo paklotas
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VEIKLOS EFEKTYVINIMAS

Valstybės įmonių pertvarkymas į akcines bendroves.

„Lietuvos geležinkelių“ pertvarka – į naujas bendroves

atskiriamos keleivių ir krovinių pervežimo bei infrastruktūros

valdymo veiklos.

Valstybės valdomų įmonių valdybos – nepriklausomos nuo

politinės įtakos.

VGI, VKTI ir LSLA sujungta į Lietuvos transporto saugos

administraciją.

Konkursai į 

valdybas sulaukė

didelio

susidomėjimo:

į AB Lietuvos pašto valdybą pretendavo

70 kandidatų

į Lietuvos radijo ir televizijos centro
valdybą pretendavo

43 kandidatai
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NUMATOMA VISŲ ORO UOSTŲ PLĖTRA

PAŠTO VEIKLOS STABILIZAVIMO METAI



SUSISIEKIMO SEKTORIUS SKAIČIAIS

TAI DIDŽIAUSIAIS AUGIMAS PER PASTARUOSIUS PENKERIUS METUS

Pirmą kartą didžiausia Lietuvos transporto paslaugų eksporto rinka tapo Vokietija.

26,8 %

Transporto

paslaugų eksporto 

augimas
Lyginant šių ir 

praėjusių metų 

rezultatus.

19 %

Transporto

paslaugų pajamų 

augimas

8 %

Sektoriuje sukuriama

bendroji pridėtinė

vertė (BVP) padidėjo
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SUSISIEKIMO SEKTORIUS SKAIČIAIS

Padidėjo krovinių vežimas

sausumos transportu*

13,4 %
(iki 126,1 mln. t)

*Išankstiniais duomenimis, šių metų rezultatai, palyginti su praėjusiais metais.

73,4
mln. t

52,6
mln. t

Kelių 

transportu

15,5 %

Geležinkelių 

transportu  

10,5 %
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Subalansuotas augimas ir Lietuvos konkurencinių pranašumų užsitikrinimas. 

SUSISIEKIMO SEKTORIUS SKAIČIAIS

Oro transportu pervežta 12,1 proc.

daugiau krovinių, keleivių srautas šalies

oro uostuose šiais metais padidėjo 9,6

proc.

12,1 %
Daugiau negu

2016 m.

9,6 %
Daugiau negu 2016 m.

2017 m. toliau gerėjo krovos rezultatai

Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste.

7,6 %
Daugiau negu

2016 m.

43,2 mln. t

Iš viso:

15



LIETUVA – „RAIL BALTICA“ 

PROJEKTO LYDERĖ

Projektas „Rail Baltica“ – tarp penkių

svarbiausių Europos infrastruktūros

projektų.

Lietuva iš Baltijos šalių yra toliausiai

pažengusi įgyvendindama projektą.

Vilniaus jungtis pripažinta integralia „Rail

Baltica“ geležinkelio dalimi.

„Rail Baltica“ trasa Lietuvoje galutinai

nustatyta – projektas perėjo iš planavimo

fazės į įgyvendinimo fazę, vyksta žemės

išpirkimo procesai.

Lietuva pirmoji pradėjo antrąjį europinės

geležinkelio vėžės tiesimo etapą – vyksta

žemės išpirkimo procesas.

KAUNAS–VARŠUVA

(~ 400 km) 

7,5 val.

5,5 val.

3 val.

sutaupytų keleivių valandų per metus

5,3 mln. val.



GELEŽINKELIO RUOŽŲ ELEKTRIFIKAVIMAS
Elektrifikuotu geležinkeliu bus pervežama:

Po elektrifikacijos – mažesnės išlaidos energijai, greičiau

pasiekiamas kelionės tikslas, mažiau teršiama aplinka.

Sumažinama CO2 tarša apie 50 tūkst. tonų per metus.

Lietuvoje šiuo metu elektrifikuota vos 7 proc. viso

geležinkelių tinklo.

Siekis – iki 2022 m. elektrifikuoti visą Rytų–Vakarų kryptimi

šalies teritoriją kertančią geležinkelio liniją.

Iš viso bus 

elektrifikuota apie 

350 km

Tinklas bus pritaikytas traukinių greičiui

iki 250 km/h

Planuojama investicija

349,1 mln. Eur

2/3 3/4

Sutaupoma apie 25 tūkst. tonų dyzelino per metus.
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„VIA BALTICA“ – SAUGUS EUROPOS 

TRANSPORTO KORIDORIUS

Lietuvoje nėra kito transporto koridoriaus, kuriuo Šiaurės – Pietų

kryptimis būtų vežami kroviniai tokia apimtimi, kokia jie yra vežami

„Via Baltica“ automagistrale.

2016 m. vidutinis

metinis paros

eismo

intensyvumas

magistraliniuose ir

krašto keliuose
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„VIA BALTICA“ – SAUGUS EUROPOS 

TRANSPORTO KORIDORIUS

2017 m. rekonstruota 11 km magistralės, įrengtos papildomos

sankryžos, eismo saugą ir aplinkosaugą gerinančios

priemonės.

Pradėtas rekonstruoti daugiau kaip 22 km ilgio Panevėžio

aplinkkelis. Jis bus išplatintas nuo dviejų iki trijų eismo juostų,

įrengiant 2+1 tipo kelią.

Iki 2021 metų numatyta rekonstruoti daugiau kaip 100 km

intensyviausių „Via Baltica“ ruožų.

Nuo Marijampolės iki Lenkijos sienos iki 2022-ųjų nusidrieks

keturių eismo juostų magistralė.

Jau kitais metais visas kelias

tarp Kauno ir Marijampolės bus 

keturių eismo juostų.

Kaunas–Marijampolė
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Konkurencingiausias Baltijos jūros uostas.

Klaipėdos uosto maksimalus išvystymas, pastatant ir

išorinį uostą

Klaipėdos uosto plėtra – nauja galimybė Klaipėdos

miestui ir regionui, Klaipėdos žmonėms ir visai

Lietuvai.

KLAIPĖDOS UOSTO PLĖTRA –

BŪTINA LIETUVAI

Ambicija – išlaikyti lyderio poziciją pagal krovinių

apyvartą tarp Baltijos valstybių uostų.

1,5 mlrd. €

investicijų

iki 

2025 m.
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Iki 2020 m. ES valstybių narių sostinės turi

būti susietos tiesioginiais skrydžiais.

Per artimiausius kelerius metus numatoma

visų trijų Lietuvos oro uostų plėtra.

5 %

Lyginant su

2016 m.

10 %

Lyginant su 2016 m.

65 
kryptys

NUMATOMA VISŲ ORO UOTŲ PLĖTRA



Naujai vadovybei užduotis – įvertinti realią įmonės
finansinę būklę;

Naujų technologijų įvedimas.

PAŠTO VEIKLOS STABILIZAVIMO 
METAI

Darbuotojų atlyginimo sprendimas – užtikrinti

šiandieninės darbo rinkos reikalavimus atitinkančias
darbuotojų darbo sąlygas;

Siekis

Įdiegti aukščiausius 

skaidrumo ir korporatyvinio 

valdymo standartus.



LIETUVA – PAŽANGI ŠALIS

ES šalys, taip pat ir Lietuva, įsipareigojo: iki 2030 m. dvigubai sumažinti įprastiniu kuru varomų

automobilių naudojimą miestuose, o iki 2050 m. pasiekti, kad miestuose jų visai nebeliktų.

SIEKIANT SUMAŽINTI TRANSPORTO PRIKLAUSOMYBĘ NUO NAFTOS, PLANUOJAMA:

IKI 2025 M. ĮRENGTI

1
suskystintųjų gamtinių 

dujų degalų papildymo 
punktą.

IKI 2020 M. ĮRENGTI

9
viešai prieinamus 

suslėgtųjų gamtinių

dujų degalų

papildymo punktus. 

28
viešąsias didelės galios elektromobilių 

įkrovimo prieigas šalia automobilių kelių 
TEN-T tinkle.

IKI 2020 M. ĮRENGTI

100
viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų

miestuose ir priemiesčiuose, kur yra 
daugiau kaip 25 tūkst. gyventojų.
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 Jonava

 Tauragė

 Druskininkai

 Mažeikiai

 Visaginas

 Palanga

 Birštonas

 Utena

 Kėdainiai

9 miestai turi

patvirtintus

Darnaus judumo

mieste planus:

DARNAUS JUDUMO MIESTUOSE 

PLĖTRA

ES struktūrinių fondų

lėšomis planuojama

finansuoti 120 ekologiškų

viešojo transporto

priemonių įsigijimą.
120

Darnaus judumo planai – turi skatinti mūsų žmones

džiaugtis gyvenimu mieste.

Siekis – užtikrinti miesto ir priemiesčio įvairių rūšių

viešojo transporto maršrutų suderinamumą ir didesnę jų

sąveiką su privačiu transportu.
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LIETUVOS KELIUOSE 
– SAVIVALDŽIAI 
AUTOMOBILIAI

Patvirtintas lankstus 

savivaldžių automobilių 

naudojimo reglamentavimas

Tikimasi pritraukti savivaldžių 

automobilių gamintojų dėmesį.

Kelyje Vilnius–Kaunas įrengtas 

100 kilometrų ilgio savivaldžiams 

automobiliams pritaikytas kelio 

ruožas

Praėjusių metų lapkričio

mėn. pirmą kartą Lietuvos 

keliuose išbandytas

savivaldis automobilis

Savivaldžiai automobiliai 

padės mažinti 

avaringumą ir spūstis.
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AČIŪ
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