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BVP ĮTAKA BENDROVĖS VEŽIMAMS
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Vežimai mln. t Realus metinis BVP augimas, %Ekonominė plėtra šiuo metu yra 
pagrindinis šalių sėkmės raktas, o 
transporto apimtys apytiksliai 
atspindi ilgalaikį ekonominį 
augimą. Bendrajam vidaus 
produktui (BVP) pasiekus tam tikrą 
lygį, ypač padidėja užsienio 
transporto kiekiai, nes aukšto 
bendrojo vidaus produkto 
generavimui reikia vis didesnio 
užsienyje perkamų žaliavų ir 
komponentų kiekio

AB „Lietuvos geležinkeliai“ paveikė 
ekonominė-finansinė krizė, tačiau 
didelių nuostolių pavyko išvengti ir 
jau nuo 2010 m. stabilizuoti 
krovinių srautų apimtis

Per paskutinius 5 metus ženkliai 
išaugo konkurencija ir kova dėl 
krovinių srautų Sudaryta pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis



RUSIJOS POLITIKA:
„RUSIJOS KROVINIAI – PER RUSIJOS UOSTUS“

• Tęsdama savo transporto 
strategijos realizavimą Rusija 
praėjusiais metais vis daugiau 
krovinių stengėsi nukreipti per 
savo uostus. Šešiuose Rusijos 
uostuose krovinių apyvarta 
2015 m. lyginant su ankstesniais 
metais padidėjo 3,2 %

• Dėl tokio politikos Baltijos šalių 
geležinkeliams ir jūrų uostams 
siekiant išsaugoti ar surasti 
naujų krovinių srautų reikia 
nuolat ieškoti naujų sprendimų 
bei stiprinti konkurencingumo ir 
aptarnavimo lygį

• Per 2015 m. tarp Baltijos šalių 
geležinkelių daugiausiai krovinių 
prarado Estija – (-19,8%), Latvija 
– (-2,4%), Lietuva (-1,9%), 
lyginant su 2014 m. 

Krovinių judėjimas Baltijos jūros rytinės pakrantės 
uostuose, (2014-2015 m., mln. t)

+12,1

+5,9
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-9,6

-1,02 -3,6 -5,8 -1,1

Krovinių srautų judėjimo didėjimas / mažėjimas, mln. t
(Baltijos jūros rytinė pakrantė)

2014 m.

2015 m.

Pokytis

36,4

38,5

+5,8 % 

72,5

68,1

-6,1 %

28,3

22,4

-20,8 % 

223,5

230,7

+3,2 % 

Šaltinis: http://www.portofklaipeda.lt/



DĖL KROVINIŲ SRAUTŲ
REGIONE YPAČ AŠTRI KONKURENCINĖ KOVA

Ryga 

Tranzitiniai kroviniai iš/į NVS 
šalių sudaro apie 60 %  visų 
Lietuvos geležinkelių 
gabenamų krovinių

Pagrindiniai konkurentai NVS 
šalių tranzitiniams 
kroviniams gabenti –
Latvijos, Estijos, Rusijos, 
Baltarusijos, Suomijos,  
Ukrainos geležinkelių 
krovinių vežimo kompanijos, 
logistikos centrai bei jūrų 
uostai



ES TRANSPORTO 
POLITIKOS 

ĮTAKA AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“ KROVINIŲ 
SRAUTŲ FORMAVIMUI



KROVINIŲ VEŽIMO APIMČIŲ 
ES ŠALYSE PALYGINIMAS

2014 m. Krovinių vežimo apimtys 
mln. t

Vagonų parkas
tūkst. vnt.

329
125

110
69

63

60

57

48*

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

89
66

24

26

10

7

8.5 

* Duomenys už 2015 m.  
** Nėra duomenų  

**

Sudaryta pagal UIC duomenis



Europos Sąjungos 
politikos pagrindiniai 
tikslai

Bendros Europos 
transporto erdvės kūrimo 
planas – Konkurencingos 
efektyviu išteklių 
naudojimu grindžiamos 
transporto sistemos 
kūrimas

Pagrindinės transporto priemonių rūšys daro reikšmingą 
įtaką ekonominiam augimui ir pasaulinėms rinkoms. Be 
akivaizdžios naudos, dauguma jų turi ir neigiamą poveikį 
visuomenei:

• spūstis

• kelia triukšmą

• oro taršos

• produktyvumo praradimas dėl mirčių eismo įvykiuose

• transporto poveikio klimato kaitai sąnaudos

„BALTOSIOS KNYGOS TIKSLAS“ –
sukurti standartizuotą, konkurencingą ir gerai 

valdomą geležinkelių tinklą

Iki 2030 m. 
30 % > kaip 300 km keliais vežamų krovinių turėtų būti 
gabenama kitų rūšių transportu – geležinkelių arba 
vandens transportu

Iki 2050 m. 
šis skaičius turėtų viršyti 50 %. Tokį perėjimą turėtų 
palengvinti efektyvūs ekologiški krovinių vežimo koridoriai

„BALTOJI KNYGA“ 

PAGRINDINIAI TRANSPORTO SISTEMOS 
TIKSLAI



AUTOTRANSPORTO IR GELEŽINKELIŲ
PALYGINIMAS

0,1003

0,0067

Lietuva

Nelaimingų atsitikimų sąnaudos 
tenkančios vienam gyventojui,

(tūkst. EUR)

Keliai

Geležinkeliai

Krovinių vežimas geležinkeliu užima 

vidutiniškai penkiomis valandomis daugiau 

nei autotransportu

Šis laiko skirtumas neturi didelės įtakos 

transporto našumui ar efektyvumui; 

autotransporto spūstys Europoje padidina 

pristatymo laiką net keletu dienų

Konteineriniai traukiniai kerta 

Lietuvos/Baltarusijos sieną per 30 min.

0,00285

0,0026

ES vidurkis

Ribinės klimato kaitos sąnaudos,
(EUR/tkm)

Kelių transportas

Geležinkelių transportas



KONTREILERINIŲ TRAUKINIŲ PLĖTROS 
PRIELAIDOS VAKARŲ EUROPOJE 

Daugumoje ES šalių galioja teisės aktais nustatyti automobilių transporto apribojimai, 
lemiantys stabilų kontreilerinio susisiekimo funkcionavimą

Šveicarija

• Eismas uždraustas visoje šalies teritorijoje sekmadieniais ir švenčių dienomis nuo 00.00 iki 24.00 val.

• Nakties metu eismo draudimas galioja nuo 22.00 iki 05.00 val. 

• Kantonuose veikiantis eismo draudimas švenčių dienomis tranzitiniams pervežimams negalioja

Vokietija

• Krovininių automobilių eismas uždraustas visame autokelių tinkle sekmadieniais ir švenčių dienomis, 

šeštadieniais – nuo 00.00 iki 22.00 val.

• Tam tikruose automagistralių ruožuose, pažymėtuose kelio ženklais, draudžiama važiuoti naktį

• Kombinuotasis automobilių/geležinkelio transportas, vykdantis pervežimus nuo uosto iki artimiausio 

geležinkelio krovos punkto arba nuo geležinkelio krovos punkto iki gavėjo ne didesniu kaip 200 km 

atstumu

• šviežio pieno, pieno produktų, šviežios mėsos ir jos gaminių, šviežios, gyvos žuvies ir jos gaminių, vaisių ir 

daržovių pervežimams negalioja

Italija

• Krovininio transporto eismas draudžiamas: sekmadieniais nuo sausio mėn. iki balandžio mėn. ir nuo spalio 

mėn. iki gruodžio mėn. nuo 08.00 iki 22.00 val.

• sekmadieniais ir švenčių dienomis nuo gegužės mėn. iki rugsėjo mėn. nuo 07.00 iki 24.00 val.



KOOPERACIJA: 
TARP GELEŽINKELIŲ IR KELIŲ TRANSPORTO

• Kooperacija tarp skirtingų rūšių transporto, 
maksimaliai išnaudojant kiekvienos transporto 
rūšies privalumus, didina viso transporto sektoriaus 
efektyvumą

• HUPAC sėkmės istorija:

• Nuo 1990 m. Hupac kūrė Europos intermodalinį 
šaudyklinį tinklą su 3 mišraus transporto 
paslaugomis:
• kontinentinės paslaugos: „Nuo terminalo iki terminalo“ transporto jungtys tarp 

Europos stambiausių ekonominių zonų;
• vidaus vandenų paslaugos: vidaus transportas iš/į Viduržemio jūros ir Šiaurės jūros 

uostus, papildomos pristatymo paslaugos, taip pat vadinamos jūros-žemės jungtimi;
• lydimas mišrus transportas: Hupac taip pat siūlo pervežimų traukinio sąstate 

(„Rolling Highway“) paslaugas greitosioms jungtims per Alpes.

Šiandien tarp intermodalinių terminalų kasdien važinėja 

daugiau nei 110 traukinių!



AB „Lietuvos geležinkeliai“
turi kontreilerių vežimų technologiją 
ir patirtį 

• Įteisinti teisinius aktus, reglamentuojančius 
kontreilerių vežimus

• Mokestinėmis bei kitomis valstybinio reguliavimo 
priemonėmis suvienodinti krovinių vežimo per 
Lietuvą geležinkelių transportu ir autotransportu 
veiklos sąlygas

• Vieningo dokumento suderinimas ir patvirtinimas

• Riboti kelių transportą savaitgaliais ir švenčių 
dienomis 

152 
pervežta                                   
kontreilerių
„Nemunas“

su Baltarusijos 
geležinkeliais suderinta 
vežimo technologija

Siekiant toliau 
plėtoti šią 
paslaugą, reikia:

539
pervežta                                   
intermodaliniu traukiniu
„Viking train“



Kontreilerinių
traukinių 
plėtros vizija 



KONTEINERIZACIJOS 
ĮTAKA AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“ 

INTERMODALINIŲ SPRENDIMŲ PLĖTRAI
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Konteinerių pervežimas jūra ir geležinkeliais 
1994 -2015 m., milijonai, TEU

• Pačios vertingiausios prekės yra transportuojamos konteineriais ir kitais 
krovinių vienetais, o efektyviam konteinerių transportui reikia išplėtotos 
infrastruktūros bei paslaugų. Konteineriais pervežamų prekių dalis 
tarptautiniame transporte ženkliai padidėjo

• 2015 m. krito vežimai konteineriais sumažėjo dėl: 
• ES sankcijų Rusijai
• Rusijos rublio nuvertėjimo (rublis nuvertėjo 2,5 karto) 
• Rusijos vartojimo indekso sumažėjimo (vartojimo prekių kainos 

padidėjo +15,5 %)

• Sumažėjo prekyba tarp ES ir Rusijos. Labiausiai nukentėjo ES žemės ūkio ir 
maisto produktų (49%) ir transporto priemonių (45%) eksportas į Rusiją

Vienas iš prioritetu –
intermodalinių vežimų 

plėtra

8 reguliarius 
traukiniai kursuoja per 
Lietuvos teritoriją

Dėl globalizacijos prekių gamybos ir 
vartojimo vietos geografiškai dar labiau 
tols vienos nuo kitų, dėl to didės bendri 
transportavimo atstumai. Nutolimo 
priežastys nebėra susijusios su 
kintančiomis populiacijų vietomis ir 
žaliavomis, o dažniausiai susijusios su 
pigios darbo jėgos vieta



EUROPOS ŽEMĖLAPIS



MŪSŲ ŽEMĖLAPIS



LOGISTIKOS CENTRAI

Logistika tampa globali, pervežami atstumai didesni, 
tarptautinės logistikos kompanijų vaidmuo didės, o 
pagrindiniai transporto srautai bus sukoncentruoti 
transporto centruose

~ 690
logistikos centrų ES erdvėje



MŪSŲ LOGISTIKOS CENTRAI



MŪSŲ LOGISTIKOS CENTRAI



INVESTICIJŲ 
PRIEMONĖS                           

AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“ 
KONKURENCINGUMUI DIDINTI



2015-2018 METŲ INVESTICIJOS, MLN. EUR

Be investicijų į AB „Lietuvos 
geležinkeliai“ veiklą, išgyventi 
aršioje konkurencijos 
aplinkoje vietinėje ir 
tarptautinėje transporto ir 
paslaugų rinkoje, praktiškai 
neįmanoma

120
176

265
221

78
3

12

15

13 47

22

16
18

27

26
5

4

5

4

2015 2016 2017 2018

Infrastruktūros plėtra

Rail Baltica statyba

Keleivių vežimo ūkio plėtra

Krovinių vežimo ūkio plėtra

ITC plėtra

234

Iš viso 2015-2018 m.
bus investuota 

1.07
mlrd. EUR 

249

331

267

68%

17%

12%

3%

Investicijų šaltiniai                
2014-2019 metais

ES parama
Bendrovės lėšos
Paskolos
Valstybės biudžetas



Pagrindiniai 
investiciniai 
projektai

Riedmenų atnaujinimas 
(elektrinių traukinių pirkimas, 
elektrovežių, 2-jų lokomotyvų, 
pritaikytų dirbti 1435 mm vėžėje 
pirkimas

„RAIL BALTICA“ įgyvendinimas

IXB (Kena-Klaipėda)

Antrųjų kelių statyba ir 
pagrindinių stočių plėtra 
IX koridoriuje

transporto koridoriaus elektrifikacija

IT technologijos, klientų 
aptarnavimo kokybė



AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“
ILGALAIKIAI STRATEGINIAI TIKSLAI
• Užtikrinti viešosios geležinkelių infrastruktūros charakteristikas

• Plėtoti krovinių vežimo veiklą, išlaikant esamus klientus ir pritraukiant                                                    
papildomus krovinių srautus

• Integracija į ES geležinkelių erdvę

• Užtikrinti efektyvų bendrovės valdymą

• Užtikrinti gerus partnerystės santykius su Klaipėdos jūrų uostu,                                                             
užsienio geležinkeliais ir kitais ūkio subjektais,                                                                           
dalyvaujančias bendroje logistikos grandinėje

• Riedmenų parko atnaujinimas

• Krovinių vežimo technologijų tobulinimas (e. parašas)

• Gerinti klientų aptarnavimo kokybę



REZIUME

• Praėjusieji metai bendrovei nestokojo reikšmingų įvykių

• Svarbiausieji jų – sėkmingai pradėjęs kursuoti konteinerinis traukinys „Vit ekspres“, duotas startas Vilniaus ir 
Kauno intermodaliniams terminalams, atidaryta atstovybė Kazachstane, sustiprinti ryšiai su Kinija ir pasirašytas 
susitarimas su „China Merchants Group“ dėl bendros ekspedijavimo įmonės steigimo, nutiesta „Rail Baltica“ 
vėžė iki Kauno geležinkelio stoties

• Viliamės, kad veiksniai, kurie nepriklauso nuo bendrovės veiklos, 2016 m. stabilizuosis ir ateityje turės teigiamos 
įtakos Lietuvos geležinkelių veiklos rezultatams

• Savo ruožtu, stengiamės stiprinti visų keturių atstovybių veiklą ieškant naujų klientų, įeinant į naujas rinkas. Ir 
toliau rūpintis „Rail Baltica“ projektu, kuris pasitarnaus tiek keleivių, tiek krovinių sektoriams

• Plėsti konteinerinių traukinių geografiją. Toliau vykdyti bendradarbiavimą su mūsų didžiausiais krovinių 
siuntėjais: Baltarusija, Rusija, Lenkija, Latvija, Kazachstanu, Ukraina, Rytų partnerystės valstybėmis. Ir toliau 
mūsų prioritetu išliks Kinijos, Turkijos, Vakarų Europos, Skandinavijos rinkos, vystysime intermodalinius vežimus 
bei daug dėmesio skirsime generaliniams kroviniams



REZIUME
• Krovininio transporto maršrutų pasirinkimą lems daugiausiai kainų ir paslaugų lygis: transporto rūšių 

greitis bei infrastruktūros lygis, logistikos paslaugų pasiūla, transporto jungčių dažnumas, sienos kirtimo 
operacijų funkcionalumas ir saugumas bei valstybinių institucijų veikla

• Paslaugų lygio paklausa skirtinguose maršrutuose priklauso nuo krovinių tipo. Didėjant logistikos 
paslaugų poreikiui, vis svarbesnis darosi tarptautinio transporto maršrutų našumas

Gamybai, pirkimams ir rinkoms plečiantis pasauliniu mastu, tiekimo grandinės ir logistikos sprendimai 
taip pat taps globalūs. Apskritai, logistikos plėtra:

• padidins vidutinį pervežimo atstumą

• padidins pervežimų skaičių

• padarys jūrų transporto ir intermodalinio transporto 
grandines efektyvesnes

• sukoncentruos pagrindinius transporto srautus į tarptautinius centrus



Ateities logistika 
šiandien!

www.litrail.lt

Saulius Stasiūnas

Direktoriaus pavaduotojas 

AB „Lietuvos geležinkeliai“
Krovinių vežimo direkcija


