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„Rail Baltica“ vienas iš daugelio TEN-T projektų 

Šaltinis: TEN-T agentūra 

 1996 m. buvo 
patvirtintas pirmasis 
oficialus 14 
prioritetinių TEN-T 
projektų sąrašas 
 

 2001 m. sąrašas 
išsiplėtė iki 20 
prioritetinių TEN-T 
projektų 
 

 2004 m. sąrašas 
išsiplėtė iki 30 
prioritetinių TEN-T 
projektų 
 

 Vienas iš jų – TEN-T 
projektas Nr. 27 „Rail 
Baltica“ geležinkelio 
ašis Varšuva–Kaunas–
Ryga–Talinas–
Helsinkis 
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Kodėl taip svarbu Europai geležinkeliai? 

 
 (2011) Baltoji knyga – 

Kelrodis į vieningą 
Europos transporto 
erdvę – strateginės 
kryptys ir siekiai iki 
2050 m. 
 

 (2009) Tvari ateitis 
transportui 
 

 (2008) „Žaliojo“ 
transporto paketas 
 

 (2007) Logistika: 
išlaikyti Europos 
mobilumą 
 

 (2006) Išlaikyti 
Europos mobilumą – 
tvarus judumas mūsų 
kontinentui 
 

 (2001) Baltoji knyga – 
Metas apsispręsti 

 

Transporto politika Argumentai ir kryptys 

 
 Krovinių vežimų apimčių požiūriu žemyno viduje tarp valstybių Europa 

stipriai pirmauja pasaulyje 
 Žmonių judumas tarp ir viduje ES šalių didėja kasmet ir sparčiai 
 Kelių transportas ir oro transportas varomas iškastiniu kuru, t.y. iš naftos 

gaunamais degalais, tačiau: 
 Nafta Europoje importuojama , tad ES šalys priklausomos nuo šalių 

išgaunančių naftą; 
 Nafta brangsta ilgalaikėje perspektyvoje vertinant; 
 Naftos atsargos pasaulyje senka, ilgalaikėje perspektyvoje ji tiesiog 

baigsis; 
 Iškastiniu kuru varomas transportas yra vienas didžiausių taršos 

šaltinių palyginti su kitais ūkio sektoriais. 

Siūlomas sprendimas – elektrifikuoti geležinkeliai 

 Krovinių vežime geležinkeliai turi dominuoti ilguose ir vidutiniuose 
nuotoliuose, kelių transportas tik aptarnauti „pirmąją ir paskutiniąją 
mylia“; 

 Geležinkelių infrastruktūra turi kaip tinklas padengti visą Europą; 
 Keleivių vežime ypač vidutiniuose ir artimuose nuotoliuose geležinkeliai 

turi būti alternatyva lėktuvams ir autobusams.  
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9 TEN-T pagrindiniai koridoriai – Antrasis kerta Lietuvą 

Šaltinis: TEN-T agentūra 

 
 

 2-asis koridorius jungia 
Suomiją, Estiją, Latviją, 
Lietuvą, Lenkiją, 
Vokietiją, Belgiją ir 
Olandiją. 
 

 Koridorių plėtrai 2014-
2020 m. numatyta 26 
milijardai eurų. 
 

 Pagrindinis tinklas 
sujungs geležinkelių 
jungtimis 94 Europos 
jūrų uostus, 38 
pagrindinius oro uostus, 
tinklas apims 15 tūkst. 
km.  Atnaujintų ar 
naujai nutiestų 
geležinkelių. 
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„Rail Baltica“ sprendžia Lietuvos prijungimą geležinkeliais prie Vakarų Europos  

 

 Lietuvoje nesant Europinės vėžės 
geležinkelių, krovinių ir keleivių 
vežimas į vakarus yra artimas nuliui; 

 Aširačių pločio keitimo keitimo 
mechanizmas egzistuoja, tačiau 
tam reikia turėti specialius vagonus, 
kas išbrangina ir labai apsunkina 
visą vežimą; 

 Yra galimybė perkrauti krovinius, 
perlipti keleiviams į kitą traukinį kur 
keičiasi vėžės plotis, tačiau tai 
sukelia nepatogumų, gaišaties ir 
vartotojai tuo nesinaudoja; 

 Tuo tarpu jungtys su rytų kaimynais 
egzistuoja, reikšmingi krovinių 
srautai vežami į tarp Lietuvos ir 
Rusijos, Ukrainos, Baltarusijos, 
Kazachstano, netgi Kinijos. 
Keleivinis susisiekimas traukiniais 
yra paklausus į Maskvą, Sankt 
Peterburgą, Minską. 

 Tačiau negalime konkurencingai 
vežti krovinių geležinkeliais į 
Vokietiją, Italiją, Prancūziją, 
keleiviams pasiekti Berlyną, 
Briuselį, ar Romą. 

 

 
Šaltinis: Smart Continent  

1435 mm 

1520 mm 
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„Rail Baltica“ sprendžia Lietuvos prijungimą geležinkeliais prie Vakarų Europos  

 

 Lietuvoje nesant Europinės vėžės 
geležinkelių, krovinių ir keleivių 
vežimas į vakarus yra artimas nuliui; 

 Aširačių pločio keitimo keitimo 
mechanizmas egzistuoja, tačiau tam 
reikia turėti specialius vagonus, kas 
išbrangina ir labai apsunkina visą 
vežimą; 

 Yra galimybė perkrauti krovinius, 
perlipti keleiviams į kitą traukinį kur 
keičiasi vėžės plotis, tačiau tai 
sukelia nepatogumų, gaišaties ir 
vartotojai tuo nesinaudoja; 

 Tuo tarpu jungtys su rytų kaimynais 
egzistuoja, reikšmingi krovinių 
srautai vežami į tarp Lietuvos ir 
Rusijos, Ukrainos, Baltarusijos, 
Kazachstano, netgi Kinijos. Keleivinis 
susisiekimas traukiniais yra 
paklausus į Maskvą, Sankt 
Peterburgą, Minską. 

 Tačiau negalime konkurencingai 
vežti krovinių geležinkeliais į 
Vokietiją, Italiją, Prancūziją, 
keleiviams pasiekti Berlyną, Briuselį, 
ar Romą. 

 

 Šaltinis: AB „Lietuvos geležinkeliai“  
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„Rail Baltica“ sprendžia Lietuvos prijungimą geležinkeliais prie Vakarų Europos  

 

 Lietuvoje nesant Europinės vėžės 
geležinkelių, krovinių ir keleivių 
vežimas į vakarus yra artimas nuliui; 

 Aširačių pločio keitimo keitimo 
mechanizmas egizstuoja, tačiau tam 
reikia turėti specialius vagonus, kas 
išbrangina ir labai apsunkina visą 
vežimą; 

 Yra galimybė perkrauti krovinius, 
perlipti keleiviams į kitą traukinį kur 
keičiasi vėžės plotis, tačiau tai 
sukelia nepatogumų, gaišaties ir 
vartotojai tuo nesinaudoja; 

 Tuo tarpu jungtys su rytų kaimynais 
egzistuoja, reikšmingi krovinių 
srautai vežami į tarp Lietuvos ir 
Rusijos, Ukrainos, Baltarusijos, 
Kazachstano, netgi Kinijos. Keleivinis 
susisiekimas traukiniais yra 
paklausus į Maskvą, Sankt 
Peterburgą, Minską. 

 Tačiau negalime konkurencingai 
vežti krovinių geležinkeliais į 
Vokietiją, Italiją, Prancūziją, 
keleiviams pasiekti Berlyną, Briuselį, 
ar Romą. 

 

 

Krovinių srautai geležinkeliuose 

Šaltinis: Smart Continent 
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„Rail Baltica“ sprendžia Lietuvos prijungimą geležinkeliais prie Vakarų Europos  

 

 Lietuvoje nesant Europinės vėžės 
geležinkelių, krovinių ir keleivių 
vežimas į vakarus yra artimas nuliui; 

 Aširačių pločio keitimo keitimo 
mechanizmas egizstuoja, tačiau tam 
reikia turėti specialius vagonus, kas 
išbrangina ir labai apsunkina visą 
vežimą; 

 Yra galimybė perkrauti krovinius, 
perlipti keleiviams į kitą trauinį kur 
keičiasi vėžės plotis, tačiau tai 
sukelia nepatogumų, gaišaties ir 
vartotojai tuo nesinaudoja; 

 Tuo tarpu jungtys su rytų kaimynais 
egzistuoja, reikšmingi krovinių 
srautai vežami į tarp Lietuvos ir 
Rusijos, Ukrainos, Baltarusijos, 
Kazachstano, netgi Kinijos. Keleivinis 
susisiekimas traukiniais yra 
paklausus į Maskvą, Sant 
Peterburgą, Minską. 

 Tačiau negalime konkurencingai 
vežti krovinių geležinkeliais į 
Vokietiją, Italiją, Prancūziją, 
keleiviams pasiekti Berlyną, Briuselį, 
ar Romą. 

 

 Šaltinis: Smart Continent 
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„Rail Baltica“ 1 maršruto reikšmė Lietuvai 

Progresas 

Reikšmė 

Šaltinis: Smart Continent 

 Modernus  geležinkelis Rail Baltica1 tiesiamas 
nuo Lenkijos ir Lietuvos valstybių  sienos iki 
Kauno.  

 Šioje atkarpoje kurios ilgis 123 km, 
rekonstruojama esama rusiško standarto vėžė ir 
šalia tiesiama europinio standarto vėžė.  

 Rangos darbus numatoma baigti iki 2015 m. 
pabaigos. 

 Nuo Lenkijos sienos iki Mockavos šiuo metu 
tiesiama nauja europinė vėžė.  

 Nuo Mockavos iki Šeštokų eina sugretintos 
rusiško ir europinio standarto vėžės. 

 Nuo Šeštokų per Marijampolę iki pat Kauno bus 
rekonstruota rusiška ir nutiesta nauja europinė 
vėžė 

 Vakarų Europos pramonės distribucija; 
 Krovinių į vakarus ir iš jų srauto  perkėlimas iš 

kelių į geležinkelius (modal shift). 
 Nauji, verslai, darbo vietos. 
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„Rail Baltica“ 1 maršrutas – fragmentas sudvejintos vėžės 

1435 mm 

1520 mm 

Priežastys 

 Suplanuota „Rail Baltica“ trasa 
turėjo būti nesudvejinta, nauja ir 
tiesi trajektorija, projektavimas ir 
statybos startuoti 2007 metais, 
tačiau trasai reikiama žemė jau 
priklausė privatiems asmenims, o 
išpirkimas „užstrigo“. 
 

 Vienintelis būdas, kad ir vėluojant, 
bet spėti patiesti europinę vėžę 
buvo dalyje atkarpų  pasinaudoti 
esamu pylimu, ant kurios yra 1520 
mm pločio vėžė. 

Rezultatai 

 Greitis yra mažesnis, nei galėjo 
būti tiesiant tiesias trajektorijas, 
tačiau krovinių vežimas nėra 
vykdomas dideliais greičiais. 

 Tai lemia pagrindinį „Rail Baltica 
1” fokusą į krovinių vežimą 

 

Šaltinis: AB Lietuvos geležinkeliai 
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„Rail Baltica“ 2 reikšmė Lietuvai 

1435 mm 

1520 mm 

Reikšmė 

Progresas 

 Greito keleivinio susiekimo tarp 
trijų Baltijos šalių sostinių 
užtikrinimas – energetiškai 
efektyvesnė alternatyva naftos 
produktais varomam transportui . 

 Krovinių srautų perkėlimas iš kelių 
į geležinkelius. 

 Geležinkelio linija, kuria galima 
„išeiti“ į vakarų Europos rinkas turi 
katalizuoti regionų plėtrą, užsienio 
investicijų pritraukimą, darbo 
vietų kūrimąsi. 

 

 Reikalingi techniniai sprendimai, 
ekonominiai skaičiavimai, žemės 
nuosavybės klausimų sprendimai. 

 Vyksta diskusijos su kitomis 
projekte dalyvaujančiomis 
valstybėmis. 

 



12 Economics Advice Services and Analytics 

Kontaktai 

Smart Continent LT UAB 
 
Adresas: 
Kareivių g. 19-165 
09133, Vilnius 
Lietuva 
 
Telefonas: +370 5 2196679 
Faksas: +370 5 278465 
El. paštas: lt@smartcontinent.com 
www.smartcontinent.com 
 
 

mailto:lt@smartcontinent.com
http://www.smartcontinent.com/

