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Pagrindinė Lietuvos transporto paslaugų eksporto rinka – Vokietija.
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Padidėjo krovinių vežimas sausumos transportu*

*Išankstiniais duomenimis, 2019 m. I-III ketv., palyginti su 2018 m. I-III ketv.
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Subalansuotas augimas ir Lietuvos konkurencinių pranašumų užsitikrinimas. 

2019 m. I-III ketv. oro transporto rezultatai2019 m. I-III ketv. krovos rezultatai 

Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste 

Iš viso: 34,9 mln. t

3,7 %
Daugiau negu 2018 m.

3,1 %
Daugiau negu 2018 m.

9,9 %
Daugiau negu 2018 m.
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Svarbiausios šalies transporto sektoriaus plėtros kryptys iki 2050 m.

Užtikrins skirtingų transporto šakų bendradarbiavimą ir  intermodalumą.

Leis sparčiau siekti pažangos, tikslingai planuoti veiklą ir investicijas. 

Lietuvos susisiekimo plėtros strategija 2050



Projektas „Rail Baltica“ – tarp penkių

svarbiausių Europos infrastruktūros projektų.

Lietuva iš Baltijos šalių yra labiausiai

pažengusi įgyvendinant projektą.

Kaunas – daugiarūšio transporto

mazgas ir logistikos vartai.

„Rail Baltica“ prisidės mažinant CO2

išmetimą ir automagistralių apkrovas.

„Rail Baltica“ projektas bus įgyvendintas iki 

2026 m. 

LIETUVA –

„RAIL BALTICA“ 

PROJEKTO LYDERĖ

KAUNAS–

VARŠUVA

(~400 km) 

= 7,5 val.

= 5,5 val.

= 3 val.

mln. val.

5,3
sutaupytų keleivių

valandų per metus



2018 m. atidaryta „Via Baltica“ tarp Kauno ir Marijampolės – saugi keturių eismo juostų automagistralė.

Baigtas rekonstruoti daugiau kaip 22 km ilgio Panevėžio aplinkkelis.

Iki 2025 m. nuo Marijampolės iki Lenkijos sienos nusidrieks keturių eismo juostų magistralė.

„Via Baltica“ rekonstrukcija atneš tiek ekonominę, tiek socialinę naudą.

„VIA BALTICA“ – SAUGUS EUROPOS 

TRANSPORTO KORIDORIUS

Kaunas–Marijampolė
pirmoji automagistralė po daugiau negu 20 metų.



Kaune – naujas tiltas ir 

modernus kelias

Kelias A1 Vilnius–Kaunas 

pertvarkomas į automagistralę

KELYJE A1 VILNIUS–KAUNAS–KLAIPĖDA

LEISTINAS GREITIS IKI 130 KM/VAL.



Kelių direkcijos 

pertvarka į 

valstybės įmonę

E-TOLLING

E-TOLLING 

sistemos 

įdiegimas

TVARAUS KELIŲ FINANSAVIMO MODELIO 

SUKŪRIMAS



2019 m. žvyrkelių asfaltavimui skirti 109 mln. eurų. 

Jau išasfaltuota 1015 km žvyrkelių.

2020 m. numatoma išasfaltuoti apie 509 km. 

2017–2020 m. bus išasfaltuota 1654 km žvyrkelių. 

ŠALIES KELIŲ ŽEMĖLAPYJE NEBELIKS 

PER 1600 KM ŽVYRKELIŲ



Šalies VVĮ uždirbo 1 491,7 mln. eurų pardavimo 
pajamų.

VVĮ uždirbo 122,9 mln. eurų grynojo pelno.

Susisiekimo sektoriaus VVĮ grynasis pelnas augo 19,8 
proc.

Tai sudarė 44,5 proc. viso VVĮ portfelio uždirbto 
grynojo pelno.

Susisiekimo sektoriaus VVĮ lyderystė



Valstybės įmonių pertvarka – didesnė grąža 

visuomenei

Pertvarkų tikslas – efektyviai veikiančios VVĮ, duodančios apčiuopiamą grąžą valstybei ir jos 
piliečiams.

Pertvarkos teigiamas rezultatas apie 50 mln. Eur.



Ambicija – išlaikyti lyderio poziciją tarp Baltijos valstybių uostų pagal krovinių apyvartą.

Pirmą kartą istorijoje parengtas Klaipėdos uosto bendrasis planas.

1 euras, investuotas į infrastruktūros 

plėtrą, paskatina vidutiniškai 2 eurų 

privačias investicijas. 

KLAIPĖDOS UOSTO PLĖTRA –

GYVYBIŠKAI SVARBI LIETUVAI



Lietuva su vienmintėmis ES šalimis siekia:

Stabdyti protekcionizmą Europoje, šalinti kliūtis laisvam 
prekių judėjimui,

Užtikrinti vežėjų konkurencingumą ir sąžiningą ES vidaus 
rinkos veikimą,

Nevaržyti ES vidaus rinkos nereikalingais apribojimais,

Ginti šalies vežėjų interesus, nebloginti įmonių padėties,

Atsisakyti nuostatų, prieštaraujančių ES klimato kaitos 
politikos tikslams.

MOBILUMO PAKETAS



Baigiamos rengti 5G ryšio plėtros gairės.

Spartus 5G technologijos įdiegimas leis Lietuvai išlaikyti lyderės pozicijas ryšių technologijų 

srityje Europoje ir pasaulyje.

Pažangios 5G technologijos 
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