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Transporto sistemą sudaro trys 
pagrindinės dalys: 

� transporto priemonės,

� transporto infrastruktūra ir valdymas,

� vežimo objektai (keleiviai, kroviniai). 

Nesant nors vienos šios sistemos sudedamosios dalies

transporto sistema yra neveiksni.



Vaidmuo. XXI a. transporto sistema 
siejama: 

� su sausumos, vandens ir oro transporto priemonėmis;
� su naftos bei dujų vamzdynais, šilumos ir elektros 

tinklais (kurių perduodamas objektas taip pat  laikomas 
preke);

� su socialine sritimi (suteikiamas darbas tūkstančiams šalies 
gyventojų: vairuotojams, krovikams, geležinkelininkams, 
jūreiviams, terminalų darbuotojams, energetikams ir kt.)

Transporto sistemoje, kiekvienos transporto priemonės
sąveikos tobulinimas yra   sudėtingas, todėl transportas
viena atsakingiausių šalies ūkio šakų. 



Funkcijos. Transporto sistema atlieka keletą funkcijų, kurios 
pavaizduotos schemoje  pagal priklausomybę „gamyba–
apyvarta–vartojimas“:

I – gamyba, II – eksploatacija, saugojimas, krovimas, III – transportas, IV –
ekspedicija, saugojimas, iškrovimas, V - vartojimas



Transporto sistemos uždaviniai

� Sudėtingus transporto sistemos uždavinius 
galima išspręsti, kai jos formavimas, raida ir 
funkcionavimas vyksta vienybės principu –
sujungiant ekonominius, techninius, 
technologinius, organizacinius ir teisinius 
pagrindus. 

� Dėl šios vienybės, sąveikaujant minėtiems 
pagrindams, sistema gali atlikti keletą svarbių 
uždavinių:



Uždaviniai:

� gerinti šalies aprūpinimo patikimumą ir reguliarumą;
� dėl atskirų transporto rūšių tarpusavio sąveikos efektyviau išnaudoti 

kelių laidumo galimybes;
� sumažinti vežimų išlaidas racionaliai paskirstant krovinių ir keleivių 

srautus;
� operatyviai perskirstant įvairias transporto priemones galima apsieiti 

mažesniu jų skaičiumi: atitinkamai galima mažinti ir aptarnaujantį
personalą, perkeliant specialistus  į aptarnavimo, remonto, 
projektavimo ir statybos posistemes;

� nukrypus nuo planinių vežimų, galima didinti eksploatacinį 
manevringumą;

� miesto eismo optimizavimas,  numatant pirmumo teisę 
visuomeniniam transportui, įrengiant dviračių takus.



Transporto rūšių pranašumai ir trūkumai (1)



Transporto rūšių pranašumai ir trūkumai (2)



Transporto rūšių pranašumai ir trūkumai (3)



Transporto sistemos schema 



TRANSPORTO JUDĖJIMO IR TINKLŲ 
INFRASTRUKTŪRA

� Automobilių keliai: magistralės (1784 km.), krašto 
keliai (4864 km.), rajoniniai keliai (14727
km.), vietiniai keliai (42158 km.), miestų gatvės    (4882 
km.);

� Geležinkeliai (2953 km.) ir stotys;
� Upės, kanalai ir prieplaukos;
� Jūrų keliai, uostai;
� Oro koridoriai, aerodromai;
� Elektros tinklai ir pastotės;
� Dujų, šilumos, kuro krovinių vamzdynai.



Pneumatinio transporto schema

� Perspektyvi vamzdynų sistema kroviniams ir keleiviams vežti 
skirta: naudojant orą vežti krovinius, šiukšles; naudojant vandenį 
transportuoti karjeruose, upių baseinuose žvyrą, trąšas, skaldą ir 
panašias netirpias vandenyje statybines ir kitas medžiagas. 

� Vamzdynais galima transportuoti konteinerius ir net jų sąstatus 
� Konteineriuose galima transportuoti bet kokius krovinius 

neribotais atstumais ir greičiais. Praktiškai  Sankt Peterburge 11 
km atstumu 1,22 skersmens vamzdžiu transportuojamos buitinės 
atliekos.

� Padidinus vamzdžių skersmenį (pvz., iki 6 m), tokį vamzdynų 
transportą galima naudoti keleiviams vežti metropolitene . 
Energetinės sąnaudos intensyvaus keleivių vežimo ruožuose 
mažesnės negu aviacijos.



Transporto priemonių  kuras 
ir alternatyvūs energijos šaltiniai
3 E (energetika, ekonomika, ekologija) problemų sprendimas



Ateities transportas: energetika ir ekologija (1)



Ateities transportas: energetika ir ekologija (2)



Transporto energetikos, ekonomikos, ekologijos perspektyvos





Ar atsisakysime automobilių?



Elektromobiliams -106 metai

� 1905-ųjų pradžioje „Siemens – Schuckert“ gamykloje Berlyne sukonstruota 
„Electric Victoria“ tapo pirmuoju elektra varomu automobiliu mieste. 50 tokių 
elektromobilių buvo kasdien naudojami kaip elegantiški viešbučių taksi ir 
bagažo pristatymo priemonės.

� Elektromobiliai galėjo išvystyti iki 30 km/val. greitį, o pilnai įkrautu 
akumuliatoriumi galėjo nuvažiuoti iki 80 km. „Siemens” užsakymu Hubert 
Drescher Karoseriebau rekonstravo šį pirmąjį elektromobilį iki pat smulkiausių 
detalių per dešimt mėnesių.



Europos komisija

� Europos Bendrijos Komisijos parengta Europos netaršių ir 
efektyviai energiją naudojančių transporto priemonių strategija 
numato, kad iki 2050 m. išmetamų anglies junginių kiekis turi būti 
sumažintas 80–95 proc. 

� Europos Komisija paskelbė ketverių metų iniciatyvą „Green 
eMotion“, kuria skatins bei populiarins naudojimąsi 
elektromobiliais ir kitu elektra varomu transportu. Projektui 
vadovaus bendrovė „Siemens“. Projektas apims elektromobilių, 
hibridinių automobilių, elektros autobusų bei dviračių,  varomų 
vien elektra, technologijas. Šios iniciatyvos tikslas – populiarinti 
elektromobilius visame Europos žemyne.

� Siekdama sumažinti oro taršą Europos sąjunga gali ryžtis 
uždrausti važinėti degalais varomais automobiliais visuose 
žemyno didmiesčiuose.



Kaip pasiruošus važinėti 
elektromobiliais Lietuva? 

� Šių metų balandžio mėnesį Kaune 
atidaryta pirmoji Lietuvoje 
elektromobilių įkrovos stotelė, kuri 
atitinka visus europinius standartus. 

� Danijoje šiais metais tikimasi įdiegti 
2 tūkst. elektromobilių įkrovos 
stotelių, tiek pat viešų ir pusiau 
privačių įkrovimo stotelių bus 
pastatyta Kopenhagoje, Borholme, 
Malmės miestuose.

� Pasaulyje per metus dabar 
pagaminama apie 1 mln. 
elektromobilių.



Pirmasis Lietuvoje registruotas elektromobilis

“3E” - Pirmasis Lietuvoje registruotas elektromobilis, 
perdarytas iš "Honda HR-V". Nuvažiuojamas atstumas su 
viena, pilnai įkrauta baterija – 70 Kilometrų, maksimalus 
greitis – 160km/h.



Išvados (1): 

� Transporto sektoriuje ES paramos skirstymas turi apimti 
investicijas į transporto sistemos sudedamąsias 
dalis:transporto priemones ir transporto infrastruktūrą.  

� Paremiant Europos Komisijos paskelbtą  iniciatyvą „Green 
eMotion“, kuri skatina  naudojimąsi elektromobiliais ir kitu 
elektra varomu transportu siūlau:

- pasiūlyti iki 2014 m. savivaldybėms parengti  elektromobilių 
įkrovos stotelių įrengimo specialiuosius planus, o 2014-
2020 m. ES struktūrinėje paramoje numatyti priemones, 
kuriomis pasinaudojant,  galima būtų skirti paramą 
elektromobilių naudojimo infrastruktūros įrengimui;

- remti transporto priemonių parkų formavimą, numatant ES 
parama subsidijuoti elektra varomų transporto priemonių 
įsigyjimą.



Išvados (2): 

� Skirti paramą mokymams ir visuomenės 
švietimui apie ekologiško transporto 
panaudojimo svarbą.  

� Svarstyti galimybę skirti ES paramą 
pneumatiniam transportui įrengti (pvz: 
pneumatinio transporto sistemai įrengti, kuri 
šiukšles transportuotų iš Vilniaus į Kazokiškių 
savartyną)

� Skirti paramą dviračių transporto infrastruktūros 
plėtrai ir populiarinimui. 


