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SANTRAUKA 

 

Vertinimo pavadinimas: ES struktūrinių fondų lėšų, skirtų kelių sektoriaus projektams įgyvendinti, 

planavimo ir panaudojimo efektyvumo vertinimas. 

Užsakovas: LR susisiekimo ministerija. 

Vertinimą atliko: UAB „BGI Consulting“, 2012–2013. 

 

Vertinimo tikslas, uždaviniai, apimtis, metodika ir informacijos šaltiniai 

 

Tikslas – tobulinti ES lėšų, skirtų kelių sektoriaus projektams įgyvendinti, panaudojimą, įvertinant jų 

planavimo tinkamumą, tikslų ir uždavinių pasiekimo mastą, panaudojimo efektyvumą ir poveikį. 

Uždaviniai: 

- Atsižvelgiant į pasikeitusią ekonominę situaciją, įvertinti kelių sektoriuje nustatytų tikslų, 

uždavinių, priemonių ir suplanuotų projektų jiems pasiekti tinkamumą. 

- Įvertinti, ar įgyvendinti projektai (fizinė apimtis ir finansavimas) buvo pakankami nustatytiems 

tikslams, uždaviniams pasiekti, ar lėšos, panaudotos šiems projektams, buvo panaudotos 

efektyviai. 

- Įvertinti kelių sektoriaus projektams įgyvendinti skirtų ES struktūrinių fondų lėšų poveikį 

visuomenei, ekonomikai, verslui. 

- Pateikti gerosios užsienio šalių praktikos atvejus, planuojant ES struktūrinių fondų lėšas kelių 

sektoriaus projektams ir juos įgyvendinant (pvz., finansavimo tipai, įgyvendinimo procedūros ir 

pan.). 

- Atsižvelgiant į vertinimo rezultatus, pateikti rekomendacijas dėl kelių sektoriaus plėtros 

prioritetų ir priemonių 2014–2020 m. 

Vertinimo apimtis: 

Vertintos pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programą įgyvendinamos kelių sektoriaus 

priemonės: 

- VP2-4.3-SM-01-V „Kelių ir geležinkelių tinklo tobulinimas gerinant saugų eismą ir mažinant 

neigiamą poveikį aplinkai“ 

- VP2-4.4-SM-01-V „Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių 

parametrų gerinimas“ 

- VP2-4.4-SM-02-R „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ 

- VP2-5.1-SM-01-V „Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo 

didinimas, techninių parametrų gerinimas“ 
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- VP2-5.4-SM-01-V „Saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimas, miestų 

aplinkkelių tiesimas“ 

Vertinimo metodika ir informacijos šaltiniai: 

Vertinimo klausimai buvo sugrupuoti pagal vertinimo kriterijus: tinkamumas, rezultatyvumas, 

efektyvumas, tvarumas ir poveikis.  

Atsižvelgiant į pasikeitusią ekonominę situaciją, įvertintas kelių sektoriuje nustatytų tikslų, uždavinių, 

priemonių ir suplanuotų projektų jiems pasiekti tinkamumas. Tinkamumas vertintas dviem kryptimis – 

socialinės-ekonominės aplinkos ir strateginių dokumentų pokyčių kontekste. Atlikta intervencijos 

logikos nuoseklumo analizė.  

Įvertintas paramos skyrimo procedūrų tinkamumas, daugiausiai dėmesio skiriant projektų idėjų 

identifikavimo metu taikomiems kriterijams. Taip pat atlikta užsienio šalių projektų idėjų 

identifikavimo ir projektų atrankos patirties analizė. 

Rezultatyvumo kriterijaus taikymas leido atsakyti, ar pasiekta tai, kas planuota. Naudojant 

rezultatyvumo vertinimo duomenis, įvertinta, ar pagal nustatytus įgyvendinimo rodiklius kelių 

sektoriaus projektams skirta pakankamai lėšų. Rezultatyvumo analizei atlikti naudoti investicijų 

finansiniai duomenys ir įgyvendinimo stebėsenos rodikliai. 

Vertinant, ar tikslai ir uždaviniai buvo pasiekti mažiausiomis sąnaudomis, ir ar tomis pačiomis lėšomis 

galima pasiekti geresnių rezultatų, taikytas efektyvumo kriterijus. Apskaičiuoti santykiniai rodikliai 

(vieno vieneto vidutinės kainos) ir atliktas palyginimas su užsienio šalyse vykdytų atitinkamų 

investicijų santykiniais rodikliais. Palyginimui naudojami prieinami Latvijos, Vengrijos, Lenkijos ir 

Čekijos duomenys. Taip pat atlikta viešųjų pirkimų analizė, siekiant išsiaiškinti, ar pasireiškė 

konkurencija tarp paslaugų teikėjų ir tokiu būdu susidarė sąlygos mažiausioms galimoms kainoms.  

Investicijomis sukurtų rezultatų tvarumas vertinime suprantamas kaip naudojimasis rezultatais ateityje 

ir jų sukurtų socialinių-ekonominių naudų išlikimas pasibaigus programai.  

Poveikio vertinimui taikytas makroekonominis modeliavimas, kuris grindžiamas bazinio scenarijaus 

(kontrafaktinės situacijos) naudojimu. Vertinimui buvo panaudotas HERMIN modelis, kuris yra vienas 

geriausiai žinomų modelių Europos Sąjungoje ir plačiai naudojamas Europos Parlamento ir Europos 

Komisijos užsakymu atliktose ir atliekamose studijose. Makroekonometrinio modeliavimo rezultatai 

papildyti pabaigtų įgyvendinti projektų paskesniosios (angl. ex-post) sąnaudų ir naudos analizės 

rezultatais, kurie atskleidžia atliktų investicijų teikiamą socialinę ir ekonominę naudą. 

Įvardinti vertinimo šaltiniai papildyti interviu su LR susisiekimo ministerija, Transporto investicijų 

direkcija ir Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos medžiaga.  

 

Pagrindiniai vertinimo rezultatai 

Tinkamumas. Kelių sektoriaus investicijoms keliami tikslai yra ilgalaikiai, todėl daugiausia 

ekonomikos nuosmukio nulemti pokyčiai reikšmingos įtakos tikslų tinkamumui neturi ir naujų poreikių 

sektoriui nesuformuoja. Suplanuotų investicijų, skirtų kelių tinklo infrastruktūros būklės gerinimui, 

pralaidumo didinimui, aktualumas išlieka ir toliau. Didelis kelių eismo įvykių bei juose žuvusių asmenų 

skaičius yra viena didžiausių sektoriaus problemų ir iššūkių. Nors pasiekta reikšminga pažanga 
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mažinant eismo įvykių ir juose žuvusiųjų skaičių, tačiau ši pažanga  nepakankama, eismo saugumo 

problematika išlieka itin reikšminga.  

Atlikta intervencijos logikos nuoseklumo analizė parodė, kad tikslai, uždaviniai, priemonės ir remiamos 

veiklos suplanuotos tinkamai. 

Veikiantis paramos kelių sektoriui planavimo ir projektų atrankos mechanizmas leidžia suderinti 

nacionalinio ir ES strateginio planavimo kelių sektoriuje nuostatas ir konkrečių kelių būklės stebėsenos 

duomenis (eismo intensyvumo, eismo saugumo, suminio kelio dangos suirimo laipsnio, kt.) ir padeda 

užtikrinti tinkamų projektų atranką. 

Atlikta užsienio šalių – Airijos, Vokietijos ir Škotijos – patirties analizė rodo, kad kelių sektoriaus 

projektų idėjos formuojamos kelių tinklo strateginių tikslų ir esamos tinklo problematikos kontekste. 

Todėl pirmiausia, identifikuojant galimas projektų idėjas, atsižvelgiama į nacionalinę strateginę 

darbotvarkę, kelių tinklo plėtrai keliamus tikslus bei analizuojamos problemos ir iššūkiai, kylantys 

sektoriuje. Tokia projektų atrankos praktika taikoma ir Lietuvoje. Tolimesniuose projektų atrankos 

etapuose užsienio šalys taiko sąnaudų ir naudos analizės bei multikriterinės analizės metodus.  

Rezultatyvumas. Penkioms kelių sektoriaus priemonėms EAVP iš viso suplanuota beveik 3,2 mlrd. litų 

parama iš ES fondų, o bendra suplanuota projektų vertė – apie 3,9 mlrd. litų. Iki 2012 m. pabaigos 

kontraktuota 99,4 proc. planuotų lėšų. Sutarčių sudarymo ir projektų įgyvendinimo duomenys rodo, 

kad priemonėms VP2-4.3-SM-01-V „Kelių ir geležinkelių tinklo tobulinimas gerinant saugų eismą ir 

mažinant aplinkai neigiamą poveikį“, VP2-4.4-SM-02-R „Savivaldos transporto infrastruktūros 

modernizavimas ir plėtra“ ir VP2-4.4-SM-01-V „Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių 

infrastruktūros techninių parametrų gerinimas“ buvo galima suplanuoti ambicingesnes produktų 

rodiklių reikšmes. Priemonės VP2-5.1-SM-01-V „Transeuropinės reikšmės automobilių kelių 

infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas“ produkto planui pasiekti buvo 

numatytos šiek tiek (apie 8 proc.) per mažos lėšų apimtys. Priemonei VP2-5.4-SM-01-V „Saugų eismą 

gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimas, miestų aplinkkelių tiesimas“ lėšų buvo skirta 

pakankamai. 

Vertintas produkto ir rezultato planinių reikšmių pasiekimas. Produkto reikšmių pasiekimas iki 2012 

metų pabaigos vertintinas pozityviai. Faktinis priemonių įgyvendinimas rodo, kad, panaudojant 

suplanuotas lėšas, pasiekiamos didesnės nei planuota produktų rodiklių reikšmės, išskyrus vieną 

priemonę – VP2-5.1-SM-01-V „Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo 

didinimas, techninių parametrų gerinimas“. Šios priemonės planuota produkto rodiklio reikšmė bus 

pasiekta, tačiau tam bus panaudota iki 11 proc. daugiau lėšų (šis procentas gali būti mažesnis, jeigu 

dalis lėšų įgyvendinimo metu bus sutaupyta). 

Sunkumų kyla siekiant rezultato rodiklio „Sutrumpėjęs kelionės rekonstruotais automobilių keliais 

laikas“ (priemonė VP2-4.4-SM-01-V „Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros 

techninių parametrų gerinimas“). Pagal priemonę suplanuoti kelių sektoriaus projektai jau yra baigti, 

tačiau rezultato rodiklio reikšmė planuota apimtimi gali būti nepasiekta (8 projektų faktiniai rezultatai 

dar neįvertinti; remiamasi kontraktavimo situacija). Šiuo metu nėra aišku, ar bus pasiekti rezultato 

rodikliai pagal priemones VP2-5.1-SM-01-V „Transeuropinės reikšmės automobilių kelių 

infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas“ ir VP2-5.4-SM-01-V „Saugų 
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eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimas, miestų aplinkkelių tiesimas“. VGTU atlikta 

studija abiejų priemonių planiniams rodikliams siūlo korekcijas. 

Tose priemonėse, kurių rezultatų rodiklių pasiekimas nėra aiškus, planų pasiekimo negalima sieti su 

skirtų lėšų apimtimis. Kelių tiesimui ir rekonstrukcijai buvo skirta pakankamai lėšų, tačiau rezultato 

rodiklių pasiekimą lemia įvairūs, ne tik nuo kelių būklės priklausantys, veiksniai (ekonominė situacija 

šalies viduje, ekonominė situacija eksporto rinkose, kt.). 

Efektyvumas. Sąnaudų palyginimui naudotų šalių kontekste (Latvija, Lenkija, Vengrija, Čekija) Lietuvos 

investicijų į kelius efektyvumas atrodo teigiamai. Daugumos priemonių atveju suplanuoti tikslai ir 

uždaviniai pasiekiami santykinai mažesnėmis sąnaudomis. Pavyzdžiui, pagal priemonę VP2-4.4-SM-01-

V „Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių parametrų gerinimas“ 

asfaltuojami žvyrkeliai ir rekonstruojami valstybinės reikšmės keliai, nepriklausantys TEN-T tinklui. 

Vieno žvyrkelio kilometro asfaltavimo planinė kaina sudaro apie 0,3 mln. eurų, o kelio rekonstrukcija – 

apie 0,9 mln. eurų. Pateikti užsienio šalių tikslius analogus, kurie būtų identiški pagal investicijų 

techninius parametrus, yra sudėtinga. Tačiau turimi pavyzdžiai iš Latvijos, Vengrijos, Lenkijos ir Čekijos 

rodo, kad vieno kilometro rekonstrukcijos bei naujų kelių tiesimo vidutinės kainos prasideda maždaug 

nuo 1 mln. eurų (1 kilometrui) ir siekia iki kelių milijonų eurų vienam kilometrui. 

Tačiau sudėtingiausių projektų ruožai, sulaukiantys daugiausiai investicijų, Lietuvoje kainuoja 

santykinai brangiau, negu brangiausi kelių ruožai kitose nagrinėtose šalyse. Žinoma, reikia atkreipti 

dėmesį į tai, kad tarptautinis palyginimas yra apribotas investicijų techninių skirtumų, taip pat 

metodikų, kaip apibrėžiamas projektas ir skaičiuojami investicijų kilometrai. 

LAKD duomenimis, vidutinis pasiūlymų skaičius valstybinės reikšmės kelių projektų pirkimuose 2009–

2011 metais buvo 2,975 pasiūlymai. Regioninės reikšmės kelių projektų pirkimuose nustatytas didesnis 

vidutiniškai gaunamų pasiūlymų skaičius, nei valstybinės reikšmės kelių projektuose. Bendras 

regioninės reikšmės kelių projektų pirkimų vidurkis sudaro vidutiniškai 3,9 pasiūlymo. Santykinai 

mažesnis gautų pasiūlymų skaičius valstybinės reikšmės kelių projektų pirkimuose paaiškinamas 

stambesne darbų apimtimi, skirtingu objektų inžineriniu sudėtingumu. Įprastai regionų investiciniai 

objektai yra mažesni, nei valstybinės reikšmės kelių projektų. Pakankamas konkurencijos lygis tarp 

darbų ir paslaugų teikėjų yra būtina sąlyga efektyviam investicijų į kelius lėšų panaudojimui. Todėl 

aktualu reguliariai stebėti ir analizuoti konkurencijos lygį kelių sektoriaus pirkimuose.  

Poveikis. Investicijų ilgalaikius socialinius ir ekonominius padarinius bei jų naudą geriausiai atspindi 

BVP, kuris yra visuotinai priimtinas gerovės rodiklis, taip pat kiti nacionalinių sąskaitų rodikliai, tokie 

kaip našumas, užimtumas ar darbo užmokesčio dydis. Vertinimo metu atlikto makroekonometrinio 

modeliavimo rezultatai rodo, kad dėl analizuojamų investicijų į kelių sektorių 2007–2020 m. sukurtas 

papildomas BVP 2,3 karto viršija pačias investicijas (iš visų finansavimo šaltinių, išreikštas proc. nuo 

BVP). Tai rodo, kad investicijos į kelių sektoriaus projektus atsipirks. Veiksmų programos įgyvendinimo 

metais dominuoja paklausos pusės sąlygotas teigiamas poveikis (kelius tiesiančios statybos bendrovės 

gauna pajamas, perka medžiagas, moka darbo užmokestį, samdo subrangovus, todėl didėja tiek statybos 

sektoriaus ir jį aprūpinančių verslų pridėtinė vertė, tiek apskritai vartojimas), o pasibaigus veiksmų 

programos įgyvendinimui išlieka pasiūlos pusės sąlygojamas ilgalaikis teigiamas poveikis dėl 

pagerintos kelių infrastruktūros (t. y. dėl sumažintų transportavimo sąnaudų padidėja Lietuvos įmonių 

tarptautinis konkurencingumas ir tuo pačiu produkcijos apimtys). 2010 metais, kai finansinė injekcija 

buvo didžiausia, dėl pasireiškusio paklausos pusės poveikio BVP lygis buvo apie 1,9 proc. didesnis, 
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lyginant su scenarijumi „be investicijų“, o pasibaigus veiksmų programos įgyvendinimui išlieka kuklus, 

bet ilgalaikis poveikis, dėl kurio BVP lygis yra apie 0,4 proc. didesnis, lyginant su scenarijumi „be 

investicijų“. 

Analizuojamų investicijų padarinių visuomenei, ekonomikai ir verslui teikiamą naudą atspindi ir kiti 

gerėjantys ekonominiai rodikliai. Visuomenei ši nauda pirmiausia pasireiškia per didesnį, lyginant su 

baziniu scenarijumi („be investicijų“) užimtumą ir darbo užmokestį. Didžiausias poveikis užimtumui 

pasireiškė 2010 metais (kai projektų išlaidos buvo didžiausios) ir sudarė 22,5 tūkst. užimtųjų, t. y. tiek 

užimtųjų 2010 metais buvo daugiau nei būtų buvę nesant investicijų (po 2015 metų pasibaigus 

paklausos pusės poveikiui, toliau išlieka ilgalaikis pasiūlos pusės sąlygotas užimtųjų prieaugis, 

sudarantis apie 1,7 tūkst.). Vidutinis metinis papildomas užimtųjų skaičius 2007–2015 m. laikotarpiu 

sudarė 6 930. Didžiausias poveikis darbo užmokesčiui pasireiškė 2011 metais, kai dėl atliktų investicijų 

darbo užmokestis buvo 2,36 proc. didesnis, nei būtų buvęs be analizuojamų investicijų. Tuo tarpu 

analizuojamų investicijų verslui teikiama nauda ilguoju laikotarpiu pasireiškia per mažėjančias 

pervežimų sąnaudas ir augantį našumą, šių veiksnių nulemtą Lietuvos įmonių tarptautinio 

konkurencingumo ir produkcijos apimčių augimą. 

 

Vertinimo rekomendacijos  

Suformuotos šios vertinimo rekomendacijos: 

- Rekomenduojame prioritetą teikti tiems kelių sektoriaus projektams, kurie kuria didžiausią 

socialinę ir ekonominę naudą. 

- 2014–2020 m. rekomenduojame numatyti lėšas inovacijų ir MTEP veiklų įgyvendinimui kelių 

sektoriuje (intelektinės transporto sistemos ir paslaugos, inovacijos, susijusios su kelių 

dangomis, sistemų optimizavimo tyrimai, kt.) 

- 2014–2020 m. rekomenduojame toliau investuoti į infrastruktūrines eismo saugos priemones, 

didelį dėmesį taip pat skiriant vairuotojų elgsenos keitimui bei kitoms organizacinėms 

priemonėms. 

- Siekiant tinkamai pasirengti 2014–2020 m. finansinei perspektyvai ir užtikrinti pakankamą 

projektų parengtumą, rekomenduojame kuo anksčiau pradėti 2014–2020 m. galimų projektų 

techninės ir kitos dokumentacijos rengimą bei nuosavybės klausimų sprendimą. Vis dėlto, 

projektų parengtumo lygis neturėtų tapti pirminiu veiksniu priimant sprendimą dėl 

finansavimo skyrimo, taip pat yra būtina užtikrinti, kad projektas atitiktų strateginę transporto 

politikos darbotvarkę. 

- Siekiant sustiprinti tinkamiausių projektų identifikavimo procesą rekomenduojame tobulinti ir 

(arba) atnaujinti naudojamą dangų valdymo sistemą, kuri padėtų tiksliau identifikuoti ruožus, 

kuriuose reikalinga rekonstrukcija ar kiti darbai. 

- Stiprinti regionų atrenkamų kelių projektų ekonominį pagrįstumą. 

- Planuojant kelių sektoriaus naujų projektų terminus, atsižvelgti į pasikeitusią statybos 

užbaigimo procedūrų tvarką ir atitinkamai planuoti projektų pabaigos terminą. 
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- Rekomenduojama reguliariai stebėti ir analizuoti konkurencijos lygį kelių sektoriaus 

pirkimuose. Nustačius neigiamas tendencijas, rekomenduojama peržiūrėti darbų ir paslaugų 

teikėjams keliamus kvalifikacinius reikalavimus ir pirkimo objektų sudarymo praktiką.   

- Rengiant 2014–2020 m. kelių sektoriaus priemones, rekomenduojame iš anksto aiškiai 

apibrėžti ir paskelbti naudojamų stebėsenos rodiklių skaičiavimo metodikas. Siekiant vienodo 

rodiklių reikšmių skaičiavimo projektų lygmenyje, rekomenduojame su rodiklių skaičiavimo 

metodikomis supažindinti pareiškėjus. 

- 2014–2020 m. rekomenduojame apsvarstyti galimybes vietoje rodiklio „padidėjęs automobilių 

keliais gabentų krovinių kiekis“ naudoti labiau nuo investicijų į kelius priklausančius rezultato 

rodiklius, pavyzdžiui „transporto priemonės sutaupytas laikas“, „vidutinis greičio pokytis“, 

„pasikeitęs kelio pralaidumas“ ar kt. 
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ĮVADAS 

 

Vadovaujantis 2012 m. rugsėjo 26 dienos Paslaugos pirkimo sutarties Nr. 1F-226 (toliau – Sutartis) 

punktu 18 ir Sutarties techninės specifikacijos punktu 12.1.4, teikiama ES struktūrinių fondų lėšų, 

skirtų kelių sektoriaus projektams įgyvendinti, planavimo ir panaudojimo efektyvumo galutinė 

vertinimo ataskaita.  

Galutinėje vertinimo ataskaitoje integruoti pakoreguotų tarpinių ataskaitų rezultatai ir atsakyta į visus 

vertinimui iškeltus uždavinius. Galutinę ataskaita sudaro šios dalys: vertinimo objektas ir uždaviniai, 

vertinimo metodika ir vertinimo informacijos šaltiniai, tinkamumo vertinimas, rezultatyvumo 

vertinimas, efektyvumo vertinimas, poveikio vertinimas, vertinimo išvados ir rekomendacijos bei 

priedai.  

Vertinimo metu vyko konstruktyvus bendradarbiavimas su suinteresuotomis institucijomis. Už pateiktą 

informaciją susitikimų ir interviu metu bei už teiktus duomenis dėkojame LR susisiekimo ministerijai, 

Transporto investicijų direkcijai, Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos, 

Transporto ir kelių tyrimo institutui.  

Vertinimo ataskaitą redagavo lietuvių kalbos redaktorė Daina Julija Lyderienė. 
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1. VERTINIMO OBJEKTAS IR UŽDAVINIAI 

 

Pastaraisiais metais kelių sektoriaus projektų įgyvendinimas buvo intensyviai finansuojamas ES 

finansinės paramos instrumentų lėšomis: iš pradžių ISPA finansinio instrumento, vėliau – Sanglaudos 

fondo ir Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšomis. Kelių sektoriaus projektų finansavimui teiktą 

ES paramą galima skirstyti taip: 

 Lietuvai 2000–2006 m. numatyta Sanglaudos fondo parama (įskaitant ISPA lėšas); 

 Lietuvos 2004–2006 m. bendrasis programavimo dokumentas (kelių sektoriaus projektai, 

finansuoti iš ERPF); 

 ES struktūrinė parama 2007–2013 m. (kelių sektoriaus projektai, finansuojami tiek iš 

Sanglaudos fondo, tiek iš ERPF). 

Vis dėlto, dar prieš prasidedant 2007–2013 m. programavimo laikotarpiui, nacionalinėje bendrojoje 

strategijoje (Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo 

strategijoje konvergencijos tikslui įgyvendinti) pažymėta1, kad kelių (ypač valstybinės ir vietinės 

reikšmės) infrastruktūra savo techniniais parametrais dar gerokai atsilieka nuo ES šalių senbuvių lygio, 

taip pat pastebėta, kad didėja kelių transporto (ypač lengvųjų automobilių) avaringumas, oro 

užterštumas ir žuvusiųjų keliuose skaičius. Pagal saugaus eismo priemonių kiekį ir jų diegimo tempus 

Lietuva taip pat atsilieka nuo Vakarų Europos valstybių. Strategijoje pažymėta, kad, atsižvelgiant į šalies 

geografinės padėties teikiamus privalumus, daugiausia dėmesio tenka subalansuoto transporto 

infrastruktūros tinklo, atitinkančio mobilumo poreikius bei sudarančio palankias sąlygas tranzitui, 

plėtrai. Todėl buvo numatyta2, tęsiant 2004–2006 m. Sanglaudos fondo strategijoje suformuluotų TEN-

T tinklo Lietuvoje modernizavimo prioritetų įgyvendinimą, toliau tobulinti susisiekimo įvairiomis 

transporto rūšimis sąlygas, plėtoti nepakankamas sausumos transporto jungtis su kitomis ES 

valstybėmis ir trečiųjų šalių transporto tinklais (pvz., Via Baltica). Taip pat buvo numatyta investuoti į 

kitus tarptautinės ir regioninės reikšmės automobilių kelių objektus bei gerinti saugų eismą, mažinti 

neigiamą transporto poveikį aplinkai. Be to, skiriama dėmesio ir efektyviai tarpusavio sąveikai tarp 

atskirų transporto rūšių. 

Atitinkamai, 2007–2013 m. laikotarpiu į Ekonomikos augimo veiksmų programą įtrauktos šios 

intervencijos į kelių sektorių: 

 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ 2 veiksmų grupė „Transporto tinklas“, kurioje 

kelių sektoriaus projektai prisideda prie šių uždavinių: 

o 1. Eismo saugos inžinerinių priemonių diegimas; 

o 2. Valstybinės ir regioninės reikšmės transporto infrastruktūros techninių parametrų 

gerinimas. 

                                                             

1 Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategija konvergencijos 

tikslui įgyvendinti, 13 p. 
2 Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategija konvergencijos 

tikslui įgyvendinti, 34 p. 
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 5 prioritetas „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“, kuriame kelių sektoriaus projektai 

prisideda prie šių uždavinių: 

o 1. Nepakankamų sausumos transporto infrastruktūros jungčių su kitomis ES 

valstybėmis ir trečiųjų šalių transporto tinklais išplėtojimas, TEN-T tinklo pritaikymas 

augančiam eismo intensyvumui; 

o 4. Transporto avaringumo ir grūsčių TEN-T tinkle mažinimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iki 2013 metų pradžios jau yra panaudota 75,7 proc. vertinamoms priemonėms skirtų lėšų. Todėl 

visuomenė, atsakingos institucijos ir kitos suinteresuotos šalys nori žinoti, ar lėšos kelių sektoriui buvo 

tinkamai suplanuotos, ar pasiekti užsibrėžti tikslai, uždaviniai ir rezultatai, kokią naudą tai davė 

visuomenei, ekonomikai, verslui, kokios pamokos aktualios rengiantis naujam finansinės paramos 

programavimo laikotarpiui. Vertinimo aktualumą didina kelių sektoriaus projektams skirtos lėšos bei 

tuo pačiu laukiama didelė grąža, o taip pat vertinimas aktualus ir dėl pasikeitusios ekonominės 

situacijos (Ekonomikos augimo veiksmų programa buvo rengiama 2006 m., kai Lietuvos ekonomika 

sparčiai augo ir buvo tikimasi tolesnio ilgalaikio spartaus augimo). 

Nacionalinėje reformų darbotvarkėje, kuriai pritarta 2011 m. balandžio 27 d. LRV nutarimu Nr. 491, 

išreikštas susirūpinimas, kad nepakankamai išplėtota ir modernizuota Lietuvos transporto 

infrastruktūra pagal savo techninius parametrus ir teikiamų paslaugų kokybę ateityje taip pat negalės 

užtikrinti palankių sąlygų Lietuvos ekonomikos plėtrai, nebus iki galo išnaudojamos Lietuvos, kaip 

tranzitinės valstybės, galimybės. Kaip probleminė sritis nurodytas ir kelių transportas. Atitinkamai, 

Ilgalaikėje (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos strategijoje išdėstytos numatomos įgyvendinti 

priemonės. Be to, kelių infrastruktūros gerinimas yra numatytas kaip viena prioritetinių veiksmų 

Vertinimo objektas 
 
4 PRIORITETAS „Esminė ekonominė infrastruktūra“, Veiklų grupė: „Transporto tinklas“: 

VP2-4.3-SM-01-V PRIEMONĖ „Kelių ir geležinkelių tinklo tobulinimas gerinant saugų eismą ir 

mažinant neigiamą poveikį aplinkai“ 

VP2-4.4-SM-01-V PRIEMONĖ „Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros 

techninių parametrų gerinimas“ 

VP2-4.4-SM-02-R PRIEMONĖ „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ 

5 PRIORITETAS „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“: 

VP2-5.1-SM-01-V PRIEMONĖ „Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros 

pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas“ 

VP2-5.4-SM-01-V PRIEMONĖ „Saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimas, 

miestų aplinkkelių tiesimas“ 
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krypčių energijos vartojimo efektyvumui didinti. Kadangi tikėtina, kad planuojami projektai ir toliau 

bus finansuojami ES lėšomis, išlieka aktualus ES lėšų, skirtų kelių sektoriaus projektams įgyvendinti, 

panaudojimo tobulinimas. 

 

 

 

 

 

Vertinimas yra orientuotas į pagrindinius vertinimo kriterijus – tinkamumą, rezultatyvumą, efektyvumą 

ir poveikį (iš vertinimo klausimų taip pat matyti, kad tam tikros vertinimo veiklos bus orientuotos į 

tvarumo kriterijų). Vadovaujantis 2007 m. spalio 17 d. LRV nutarimu Nr. 1139 (Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 938 redakcija) patvirtintų taisyklių 7.8. punkto 

nuostatomis, LR susisiekimo ministerija teikia vadovaujančiajai institucijai pasiūlymus dėl Reglamento 

Nr. 1083/2006 48 straipsnio 3 dalyje nustatytų ES struktūrinės paramos vertinimų organizavimo, 

organizuoja struktūrinės paramos vertinimus. Todėl šis vertinimas yra tiesiogiai susijęs su LR 

susisiekimo ministerijai LRV nutarimu Nr. 1139 patvirtintomis taisyklėmis priskirtų funkcijų vykdymu, 

o vertinimo metu pateiktos rekomendacijos sudarys prielaidas tobulinti ES lėšų panaudojimą ir bus 

ypatingai naudingos planuojant 2014–2020 m. programavimo laikotarpio paramos priemones ir 

remiamas veiklas bei rengiant paramos skyrimo procedūras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sutarties techninėje užduotyje įvardytas vertinimo tikslas detalizuotas vertinimo uždaviniais. Lentelėje 

pateikiama sąsaja tarp vertinimo klausimų, uždavinių ir vertinimo kriterijų. 

 

Sutarties techninėje specifikacijoje įvardytas vertinimo tikslas – tobulinti ES lėšų, skirtų kelių 

sektoriaus projektams įgyvendinti, panaudojimą, įvertinant jų planavimo tinkamumą, tikslų ir 

uždavinių pasiekimo mastą, panaudojimo efektyvumą ir poveikį. 

 

Sutarties techninėje specifikacijoje nurodyti vertinimo uždaviniai: 

1 uždavinys. Atsižvelgiant į pasikeitusią ekonominę situaciją, įvertinti kelių sektoriuje nustatytų 

tikslų, uždavinių, priemonių ir suplanuotų projektų jiems pasiekti tinkamumą. 

2 uždavinys. Įvertinti, ar įgyvendinti projektai (fizinė apimtis ir finansavimas) buvo pakankami 

nustatytiems tikslams, uždaviniams pasiekti, ar lėšos, panaudotos šiems projektams, buvo 

panaudotos efektyviai. 

3 uždavinys. Įvertinti kelių sektoriaus projektams įgyvendinti skirtų ES struktūrinių fondų lėšų 

poveikį visuomenei, ekonomikai, verslui. 

4 uždavinys. Pateikti gerosios užsienio šalių praktikos atvejus, planuojant ES struktūrinių fondų lėšas 

kelių sektoriaus projektams ir juos įgyvendinant (pvz., finansavimo tipai, įgyvendinimo procedūros ir 

pan.). 

5 uždavinys. Atsižvelgiant į vertinimo rezultatus, pateikti rekomendacijas dėl kelių sektoriaus plėtros 

prioritetų ir priemonių 2014–2020 m. 
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Lentelė 1. Vertinimo klausimai 

Kriterijai Vertinimo klausimai 

Tinkamumas 
11.1.1. Ar nustatyti tinkami tikslai, uždaviniai? (1 uždavinys) 

11.1.2. Ar tikslams, uždaviniams pasiekti numatytos tinkamos priemonės ir 

paramos skyrimo procedūros? (1 uždavinys) 

11.1.3. Ar tikslams, uždaviniams pasiekti suplanuoti ir įgyvendinti 

tinkamiausi projektai? (1 uždavinys) 

11.1.4. Ar nustatytos tinkamiausios remiamos veiklos? (1 uždavinys) 

Efektyvumas 
11.2.2. Ar nustatyti tikslai ir uždaviniai pasiekti mažiausiomis sąnaudomis? 

(2 uždavinys) 

11.2.3. Ar tomis pačiomis lėšomis buvo galima pasiekti geresnių rezultatų? (2 

uždavinys) 

Rezultatyvumas 

Tinkamumas 

 

11.2.1 Ar pagal nustatytus įgyvendinimo rodiklius kelių sektoriaus 

projektams skirta pakankamai / nepakankamai lėšų? (2 uždavinys) 

11.2.4 Ar pasiekta tai, kas buvo planuota? Kokios priežastys projektų ir 

priemonių lygiais lėmė rodiklių pasiekimą / nepasiekimą? (2 uždavinys) 

Tvarumas  
11.2.6. Kaip sukurtais rezultatais bus naudojamasi ateityje? (2 uždavinys) 

Poveikis 
11.3.1 Kokie yra (bus) ilgalaikiai kelių sektoriaus projektų, įgyvendinamų ES 

struktūrinių fondų lėšomis, socialiniai ir ekonominiai padariniai? (3 

uždavinys) 

11.3.2. Kokią naudą šie padariniai teikia visuomenei, ekonomikai ir verslui? 

(3 uždavinys) 

11.3.3. Kaip projektų įgyvendinimas prisidėjo prie transeuropinių transporto 

tinklų plėtros? (3 uždavinys) 

11.2.5. Kokią įtaką investuotos lėšos turi horizontaliųjų prioritetų 

įgyvendinimui? (2 uždavinys) 

Tinkamumas 
11.4.1. Kokia yra kitų ES šalių gera patirtis planuojant ir įgyvendinant kelių 

sektoriaus projektus ES struktūrinių fondų lėšomis? (4 uždavinys) 

11.4.2. Kokie sprendimai padeda įgyvendinti kelių sektoriaus projektus 

greičiau, efektyviau? (4 uždavinys) 

11.4.2. Ko iš jų galima pasimokyti? (4 uždavinys) 

Tinkamumas 

Efektyvumas 
11.5.1. Kokias kelių sektoriaus projektų įgyvendinimo ir paramos planavimo 
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Kriterijai Vertinimo klausimai 

Rezultatyvumas 

Tvarumas 

Poveikis 

 

bei administravimo pamokas galima išskirti? (5 uždavinys) 

11.5.2. Kaip reikėtų ateityje tobulinti ES struktūrinių fondų lėšų skyrimo 

procedūras kelių sektoriui? (5 uždavinys) 

11.5.3. Kokie turėtų būti ateities prioritetai kelių sektoriuje? (5 uždavinys) 

 

Vertinimo išvados ir rekomendacijos bus naudojamos siekiant efektyviau panaudoti kelių sektoriui 

skirtas 2007–2013 metų ES lėšas bei ruošiantis 2014–2020 metų finansinės perspektyvos 

atitinkamoms investicijoms. 
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2. VERTINIMO METODIKA IR INFORMACIJOS ŠALTINIAI 

 

Detali vertinimo metodika su Užsakovu buvo suderinta įvadinėje vertinimo ataskaitoje. Galutinėje 

vertinimo ataskaitoje pateikiama šios metodikos santrauka. 

Vertinimo klausimai buvo sugrupuoti pagal vertinimo kriterijus: 

 Tinkamumas; 

 Rezultatyvumas; 

 Efektyvumas; 

 Tvarumas; 

 Poveikis. 

 

Tinkamumo vertinimas 

 

Tinkamumo vertinimas atliktas įgyvendinant vertinimo uždavinį – „Atsižvelgiant į pasikeitusią 

ekonominę situaciją, įvertinti kelių sektoriuje nustatytų tikslų, uždavinių, priemonių ir suplanuotų 

projektų jiems pasiekti tinkamumą“. Tinkamumas vertintas dviem kryptimis – socialinės-ekonominės 

aplinkos ir strateginių dokumentų pokyčių kontekste. 

Analizuoti šie pagrindiniai strateginiai dokumentai ir jų pokyčiai: 

 Baltoji knyga. Bendros Europos transporto erdvės kūrimo planas. Konkurencingos efektyviu 

išteklių naudojimu grindžiamos transporto sistemos kūrimas, Europos Komisija, KOM(2011) 

144, 2011; 

 Komisijos komunikatas „Darnusis ateities transportas. Siekis sukurti integruotą, technologiškai 

pažangią ir vartotojams patogią transporto sistemą“, KOM(2009) 279, 2009; 

 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų 

komitetui ir regionų Komitetui „Kuriama saugi Europos kelių eismo erdvė. 2011–2020 m. kelių 

eismo saugos politikos kryptys“, COM (2010) 389/3, 2010; 

 Pasiūlymas: Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl Sąjungos transeuropinio 

transporto tinklo plėtros gairių, 2011/0294 (COD); 

 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl kelių transporto ir jo sąsajų su kitų rūšių 

transportu srities intelektinių transporto sistemų diegimo sistemos, 2010/40/ES, 2010; 

 LRV 2005 m. birželio 23 d. nutarimas nr. 692 „Dėl ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto 

sistemos plėtros strategijos patvirtinimo“; 

 LRV nutarimo projektas „Dėl nacionalinės susisiekimo plėtros programos patvirtinimo“. 

Socialinės-ekonominės aplinkos analizei pasirinkti kelių transporto priemonių skaičiaus, eismo 

intensyvumo, avaringumo, krovinių ir keleivių pervežimų rodikliai. Šie rodikliai pasirinkti kaip 
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reikšmingi kelių sektoriui ir geriausiai atspindintys sektoriaus situaciją bei pokyčius. Šių rodiklių kaitos 

kontekste vertintas įgyvendinamų investicijų aktualumas. 

Siekiant įvertinti tikslų, uždavinių, priemonių, remiamų veiklų ir projektų tinkamumą, atlikta 

intervencijos logikos nuoseklumo analizė. Intervencijos logikos nuoseklumo analizė atlikta remiantis 

principu „iš viršaus į apačią“, pirmiausia apibrėžiant prioriteto tikslus ir uždavinius, tada pereinant į 

priemonių bei remiamų veiklų lygmenį ir nustatant priemonių prisidėjimą prie siekiamų tikslų ir 

uždavinių bei galiausiai nustatant, ar įgyvendinami projektai prisideda realizuojant priemonių tikslus. 

Šiuo tikslu išanalizuoti ES struktūrinės paramos planavimo dokumentai ir pasirinktų projektų 

dokumentai. Kadangi atskirų priemonių projektai ir jų metu įgyvendinamos veiklos yra gana 

homogeniški, gilesnei analizei buvo atrinkta po 2 reprezentuojančius projektus iš kiekvienos 

priemonės. 

Vertinant pagal priemones remiamų veiklų ir įgyvendinamų projektų tinkamumą, taip pat atlikta 

alternatyvų analizė – remiantis kitų šalių patirtimi ir atliktomis studijomis nagrinėjama, kokiais būdais 

galėtų būti sprendžiami keliami iššūkiai, kokios veiklos galėtų būti įgyvendinamos ir kurios iš jų 

veiksmingiausios, siekiant apibrėžtų tikslų. 

Vertinant paramos skyrimo procedūrų tinkamumą buvo atlikta paramos skyrimo procedūrų analizė, 

daugiausiai dėmesio skiriant projektų idėjų identifikavimo metu taikomiems kriterijams. Taip pat 

atlikta užsienio šalių projektų idėjų identifikavimo ir projektų atrankos patirties analizė. 

 

Poveikio vertinimas 

 

Poveikio vertinimui panaudoti šie metodai: 

 Makroekonometrinis modeliavimas 

 Paskesnioji sąnaudų ir naudos analizė 

 Lyginamoji analizė 

 Dokumentų ir stebėsenos rodiklių analizė 

Makroekonometrinis modeliavimas yra grindžiamas bazinio scenarijaus (kontrafaktinės situacijos) 

naudojimu3. Vertinimui buvo panaudotas HERMIN modelis, kuris yra vienas geriausiai žinomų modelių 

Europos Sąjungoje ir plačiai naudojamas Europos Parlamento ir Europos Komisijos užsakymu atliktose 

ir atliekamose studijose4. 

                                                             

3Europos Komisijos Socialinės ir ekonominės plėtros vertinimo vadovas (EVALSED). 
4
 Pvz., The Economic Return of Cohesion Expenditure for Member States. Study Number PE 419.106. – European 

Parliament, Directorate-General for Internal Policies, Policy Department B, Structural and Cohesion Policies, 2009 
(http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/regi/dv/pe419106_/pe419106_en.pdf), 
Analysis of EU Cohesion Policy 2000-2006 using the CSHM: Aggregate impacts and inter-country comparisons. – 
Final Report. – November 11, 2009 
(http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/expost2006/wp3_hermin_aggregate.pdf
), taip pat HERMIN modeliu atlikto modeliavimo rezultatai yra pristatyti Europos Komisijos Penktojoje 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/regi/dv/pe419106_/pe419106_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/expost2006/wp3_hermin_aggregate.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/expost2006/wp3_hermin_aggregate.pdf
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Modeliavimas tokiais modeliais kaip HERMIN yra labai naudingas vertinant viešosios politikos 

intervencijų socialinį ir ekonominį poveikį. Pagrindinis HERMIN tipo modelių privalumas yra tas, kad 

HERMIN modeliai analizuoja visus pagrindinius ekonomikoje veikiančius mechanizmus vienoje 

sistemoje. Ekonomikos reakcija į finansines viešosios politikos intervencijas, tokias kaip ES struktūrinė 

parama kelių sektoriaus projektams, galima skirti į dvi dalis, t. y. atliktas modeliavimas atskleidė 

investicijų į kelių infrastruktūrą trumpalaikį ir ilgalaikį poveikį ekonomikai. 

Makroekonometrinio modeliavimo rezultatai papildyti pabaigtų įgyvendinti projektų paskesniosios 

(angl. ex-post) sąnaudų ir naudos analizės rezultatais, kurie atskleidžia atliktų investicijų teikiamą 

socialinę ir ekonominę naudą. 

Sąnaudų ir naudos analizei buvo atrinkti trys projektai, kurie ne tik pasižymi tinkama pabaigos data, 

tačiau taip pat tinkamai reprezentuoja projektų populiaciją tiek projekto dydžio, tiek kelio svarbos 

prasme. 

Lyginamoji ir dokumentų bei stebėsenos rodiklių analizė panaudota atliekant investicijų prisidėjimo 

prie transeuropinio transporto tinklo plėtros vertinimą, vertinant poveikį horizontaliesiems 

prioritetams ir atliekant rekonstruoto ir nerekonstruoto kelio atvejo analizę. 

 

Rezultatyvumo vertinimas 

 

Rezultatyvumo kriterijaus taikymas leidžia atsakyti, ar pasiekta tai, kas planuota. Naudojant 

rezultatyvumo vertinimo duomenis, įvertinta, ar pagal nustatytus įgyvendinimo rodiklius kelių 

sektoriaus projektams skirta pakankamai lėšų. 

Rezultatyvumo analizei atlikti naudojami investicijų finansiniai duomenys ir įgyvendinimo stebėsenos 

rodikliai. 

Norint vertinti planų vykdymą laiko atžvilgiu, remiamasi Ministerijos pateiktais dokumentais 

„Įsipareigojimų dėl projektams skiriamo finansavimo bei pareiškėjų ir partnerių lėšų ir šių lėšų 

išmokėjimo bei naudojimo detalizavimo einamaisiais ir ateinančiais metais planai“. Juose priemonių 

detalumu numatomos planuojamų prisiimti įsipareigojimų, planuojamų išmokėti lėšų iš valstybės iždo 

sąskaitos ir planuojamų pripažinti deklaruotinomis išlaidų sumos. 

Suplanuoti programos įgyvendinimo rodikliai ir priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodikliai, aktualūs 

kelių sektoriui, pateikti ataskaitos prieduose. 

 

Efektyvumo vertinimas 

 

Vertinant, ar tikslai ir uždaviniai buvo pasiekti mažiausiomis sąnaudomis, ir ar tomis pačiomis lėšomis 

galima pasiekti geresnių rezultatų, taikytas efektyvumo kriterijus. Efektyvumas įvertintas dviem būdais: 

                                                                                                                                                                                                             

ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos ataskaitoje 
(http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion5/pdf/5cr_lt.pdf). 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion5/pdf/5cr_lt.pdf
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 Efektyvumo vertinimas, remiantis tarptautiniu palyginimu. Apskaičiuoti santykiniai rodikliai 

(vieno vieneto vidutinės kainos) ir atliktas palyginimas su užsienio šalyse vykdytų atitinkamų 

investicijų santykiniais rodikliais. Palyginimui naudojami prieinami Latvijos, Vengrijos, Lenkijos 

ir Čekijos duomenys (detalesnė šalių informacija pateikiama prieduose). Tarptautinis 

palyginimas yra apribotas investicijų techninių skirtumų, o taip pat metodikų, kaip 

apibrėžiamas projektas ir skaičiuojami kilometrai. 

 Efektyvumo vertinimas, remiantis viešųjų pirkimų analize. Atlikta viešųjų pirkimų analizė, 

siekiant išsiaiškinti, ar pasireiškė konkurencija tarp paslaugų teikėjų ir tokiu būdu susidarė 

sąlygos mažiausioms galimoms kainoms. Analizuojamas pirkimų metu gautų pasiūlymų 

skaičius. 

 

Tvarumo vertinimas 

 

Viešosios programos investicijomis paprastai siekiama užtikrinti ilgalaikius pokyčius, tolesnę plėtrą, 

todėl labai svarbus sukurtų rezultatų ir jų teigiamo poveikio tvarumas. Investicijomis sukurtų rezultatų 

tvarumas vertinime suprantamas kaip naudojimasis rezultatais ateityje ir jų sukurtų socialinių-

ekonominių naudų išlikimas pasibaigus programai. Kuriami rezultatai suprantami kaip visų projektų 

veiklų sukurti produktai. 

Vertinant naudojimąsi sukurtais rezultatais, buvo identifikuoti sektoriaus plėtros poreikiai, ypač 

atkreipiant dėmesį į besikeičiančią socialinę ir ekonominę situaciją, ir nustatyta, ar investicijos atitinka 

šiuos poreikius. 

Siekiant nustatyti, ar investicijos atitinka identifikuotus kelių sektoriaus poreikius, buvo atlikta 

priemonių, remiamų veiklų bei pasirinktų įgyvendinamų projektų ir jų veiklų analizė. 

 

Interviu su institucijomis 

 

Vertinimo metu atlikti šie interviu su institucijomis: 

 2012-12-19 interviu su LR susisiekimo ministerija; 

 2013-03-27 interviu su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos; 

 2013-04-02 interviu su Transporto investicijų direkcija. 
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3. TINKAMUMO VERTINIMAS 

 

3.1. Tikslų ir uždavinių tinkamumas 

 

Investicijos į kelių sektorių realizuoja trečiąjį EAVP tikslą – efektyvinti ekonominę infrastruktūrą. Joms 

suformuluoti šie uždaviniai: 

 Eismo saugos inžinerinių priemonių diegimas; 

 Valstybinės ir regioninės reikšmės transporto infrastruktūros techninių parametrų gerinimas; 

 Nepakankamų sausumos transporto infrastruktūros jungčių su kitomis ES valstybėmis ir 

trečiųjų šalių transporto tinklais išplėtojimas, TEN-T tinklo pritaikymas augančiam eismo 

intensyvumui; 

 Transporto avaringumo ir grūsčių TEN-T tinkle mažinimas. 

Šių tikslų ir uždavinių tinkamumas vertinamas dviem kryptimis – socialinės-ekonominės aplinkos ir 

strateginių dokumentų pokyčių kontekste. 

 

Tikslų ir uždavinių tinkamumas socialinių ir ekonominių pokyčių kontekste 

 

Besikeičiančios socialinės-ekonominės aplinkos sąlygos gali formuoti naujus poreikius arba mažinti 

suplanuotų intervencijų aktualumą, todėl svarbus suplanuotų intervencijų peržiūrėjimas įvertinant jų 

aktualumą pasikeitusioje socialinėje ir ekonominėje aplinkoje. Intervencijų aktualumas ir atitiktis 

socialinei-ekonominei aplinkai veiksmų programų rengimo metu nėra kvestionuojama – laikoma, kad 

planuojant investicijas ir rengiant priemones, atliekant išankstinius vertinimus ir pan., buvo apibrėžta 

objektyvi to laiko situacija ir suplanuotos tinkamiausios investicijų kryptys. Todėl analizuoti tie 

socialinės-ekonominės aplinkos pokyčiai, kurie įvyko jau veiksmų programų įgyvendinimo metu. 

Turint omenyje veiksmų programų įgyvendinimo metu vykusius reikšmingus socialinius-ekonominius 

pokyčius, tokius kaip ūkio nuosmukis ir jo padariniai, atlikta socialinės ir ekonominės aplinkos pokyčių, 

kurie turi ar gali turėti reikšmingos įtakos kelių sektoriui bei investicijoms į sektorių, analizė. Siekiant 

identifikuoti socialinės ir ekonominės situacijos pokyčius, pirmiausia buvo analizuoti tie rodikliai, kurie 

apibrėžti kaip reikšmingi sričiai planuojant investicijas. Šiuo tikslu analizuota EAVP pateiktos socialinės 

ir ekonominės aplinkos rodiklių kaita 2007–2012 m. bei nustatomi pokyčiai, darantys poveikį 

suplanuotų investicijų aktualumui. Be to, atsižvelgta į pokyčius pačiame kelių transporto sektoriuje bei 

kitus rodiklius, kurie gali būti svarbūs. Atsižvelgiant į nustatytas besikeičiančias tendencijas, vertinamas 

investicijų į kelių sektorių aktualumas. 

Planuojant investicijas, EAVP akcentuota keletas pagrindinių kelių sektoriaus tendencijų. Visų pirma, 

augantys eismo srautai. Transporto priemonių skaičius nuolat augo nuo 1995 m., ši tendencija nesikeitė 

ir VP įgyvendinimo metu: transporto priemonių parkas nuo 2000 iki 2005 m. išaugo beveik 

penktadaliu, o nuo 2005 iki 2011 m. – dar ketvirtadaliu. 
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Kai kurios tendencijos kito priešingai nei VP rengimo metu buvo prognozuojama, pvz., krovinių ir 

keleivių vežimo kelių transportu apimtys VP įgyvendinimo metu smuko. Krovinių vežimo kelių 

transportu apimtys augo 2000–2007 m., tačiau 2008 m. pradėjo mažėti, o 2009 m. susitraukė 

ketvirtadaliu. Tam įtakos turėjo ekonomikos nuosmukis – sumažėjo ne tik kelių transportu vežamų 

krovinių apimtys, bet ir visomis kitomis transporto rūšimis vežamų krovinių apimtys. Kita vertus, 

2010–2011 m. krovinių vežimas nežymiai didėjo – tikėtina, kad augimo tendencija išsilaikys ir toliau. 

Analogiškos tendencijos pastebimos ir analizuojant keleivių vežimo apimtis – 2009 m., lyginant su 2008 

m., smuko 17 proc., tačiau 2010–2011 m. vėl nežymiai didėjo. Panašiomis tendencijomis kito bendras 

eismo intensyvumas valstybiniais keliais, tačiau sumažėjimas ekonomikos nuosmukio metais nebuvo 

toks reikšmingas, lyginant su kitais rodikliais. 

 

Lentelė 2. Su kelių sektoriumi susijusių rodiklių kaita 

Rodiklis 2005 2007 2011 Pokytis 

2000–

2005, 

proc. 

Pokytis 

2005–

2011, 

proc. 

Kelių transporto priemonių skaičius 1 658 068 1.838.385 1 986 050 ↑ 24,2 ↑ 19,8 

Keleivių vežimas autobusais, tūkst. 306 010,6 317.920,8 274 822,3 ↑ 18,5 ↓ 10,2 

Krovinių vežimas, tūkst. t 55 333,5 62.155,7 46 019,1 ↑ 22,9 ↓ 16,8 

Bendras eismo intensyvumas valstybinės 

reikšmės keliuose, automobiliai per parą 

1 092 1 377 1 308 ↑ 22,0 ↑ 19,8 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Transporto ir kelių tyrimo institutas 

 

Visgi, reikia pažymėti, kad šie pokyčiai investicijoms į kelių sektorių įtakos neturi. Nepaisant to, kad 

kai kurie rodikliai, tokie kaip krovinių ar keleivių pervežimai, kito priešingai nei buvo tikimasi rengiant 

VP, tačiau tokia kaita buvo nulemta ekonomikos nuosmukio ir ilgalaikėje perspektyvoje pervežimai 

turėtų vėl didėti. Transporto sektorius yra kompleksiškas ir priklausantis nuo daugelio veiksnių, tokių 

kaip urbanistinė plėtra, bendras ekonomikos vystymasis. Tai lemia ilgalaikius transporto sektoriaus 

poreikius, kurie nesusiformuoja per trumpą laiko tarpą. Todėl trumpalaikiai pokyčiai ar svyravimai 

ekonominėje aplinkoje neturi reikšmingos įtakos esamiems kelių sektoriaus plėtros poreikiams 

ir suplanuotų investicijų aktualumo nekeičia. 

Kitas labai svarbus aspektas, akcentuotas rengiant EAVP – avaringumo rodikliai. Didelis kelių eismo 

įvykių bei juose žuvusių asmenų skaičius laikytas vienu didžiausių sektoriaus problemų ir iššūkių. Kelių 

eismo įvykių skaičius, ženkliai išaugęs 2000–2005 m., sumažėjo perpus laikotarpyje nuo 2006 iki 2011 

m. Eismo įvykių skaičius mažėjo visose įvykių vietose, labiausiai – automagistralėse, čia eismo įvykių 

skaičius per laikotarpį sumažėjo 83 proc. Mažiau eismo įvykių skaičius keitėsi gyvenvietėse – per 

laikotarpį sumažėjo 39 proc. Atitinkamai eismo įvykiuose žuvusiųjų ir sužeistųjų skaičius taip pat 

mažėjo. Labiausiai eismo įvykiuose žuvusiųjų ir sužeistųjų skaičius sumažėjo taip pat automagistralėse 

ir kituose keliuose už gyvenviečių ribų – žuvusiųjų skaičius automagistralėse sumažėjo 94 proc., 

sužeistųjų – 85 proc., kituose keliuose už gyvenviečių ribų atitinkamai po 71 proc. Gyvenvietėse šie 
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rodikliai sumažėjo apie 30 proc. 2012 m. eismo įvykių skaičius mažėjo toliau, tačiau bendras eismo 

įvykiuose žuvusiųjų skaičius nežymiai išaugo. 

Žuvusiųjų skaičius, tenkantis 1 mln. gyventojų, Lietuvoje 2008 m. siekė 148 ir buvo beveik 2 kartus 

didesnis nei ES-27 vidurkis (785). ES mastu pastarųjų metų galutiniai rodikliai dar nėra paskelbti, tačiau 

negalutiniai Europos Komisijos duomenys6 rodo, kad 2012 m. Lietuvos rodiklis (100) vis dar išliko 

aukštas ir ženkliai viršijo ES-27 rodiklį  (55). 

Juodųjų dėmių skaičius šalies keliuose taip pat mažėjo – nuo 2007 m. magistraliniuose ir krašto keliuose 

jų išnyko apie 168. 

 

Lentelė 3. Avaringumo rodiklių kaita 

Rodiklis 2005 2007 2011 Pokytis 

2000–
2005, 

proc. 

Pokytis 

2005–
2011, 

proc. 

Kelių eismo įvykių skaičius: 6 772 6 448 3 266 ↑ 16,6 ↓ 51,77 

 Automagistralėse 180 171 30 ↑ 133,8 ↓ 83,3 

 Gyvenvietėse (be automagistralių) 4 052 3 713 2 492 ↓ 4,1 ↓ 38,5 

 Už gyvenviečių ribos (be 

automagistralių) 

2 540 2 564 744 ↑ 68,9 ↓ 70,7 

Sužeistųjų skaičius: 8 467 8 043 3 919 ↑ 21,6 ↓ 53,7 

 Automagistralėse 217 218 33 ↑ 28,4 ↓ 84,8 

 Gyvenvietėse (be automagistralių) 4 779 4 302 2 902 ↓ 3,1 ↓ 39,3 

 Už gyvenviečių ribos (be 

automagistralių) 

3 471 3 523 984 ↑ 79,8 ↓ 71,7 

Žuvusiųjų skaičius: 773 740 296 ↑ 20,6 ↓ 61,7 

 Automagistralėse 59 51 2 ↑ 227,8 ↓ 96,6 

 Gyvenvietėse (be automagistralių) 185 172 145 ↓ 41,2 ↓ 21,6 

 Už gyvenviečių ribos (be 

automagistralių) 

529 517 149 ↑ 71,2 ↓ 71,8 

Juodųjų dėmių skaičius magistraliniuose ir 

krašto keliuose 

- 247 79 - ↓ 32,0 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Transporto ir kelių tyrimo institutas 

                                                             

5
 Remiantis Eurostat duomenimis. 

6
 Road safety evolution in EU, fatalities by population, 

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/pdf/observatory/historical_evol_popul.pdf 

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/pdf/observatory/historical_evol_popul.pdf
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Analizuojant avaringumo rodiklius pastebima reikšminga pažanga mažinant eismo įvykių ir juose 

žuvusių asmenų skaičių. Visgi, turint omenyje didžiulį avaringumo mastą investicijų planavimo metu, 

net ir ženklus avaringumo rodiklių sumažėjimas vis dar yra nepakankamas. Investicijos, skirtos 

gerinti eismo saugumą keliuose išlieka svarbios ir toliau, ypač turint omenyje ES iškeltus tikslus iki 

2020 m. sumažinti žuvusiųjų keliuose skaičių perpus7. 

Apibendrinant socialinės-ekonominės aplinkos ir jos pokyčių analizę, galima teigti, kad įvykę 

pokyčiai kelių sektoriaus investicijų aktualumui poveikio nedaro. Kelių sektoriaus investicijoms 

keliami tikslai yra ilgalaikiai, todėl daugiausia ekonomikos nuosmukio nulemti pokyčiai 

reikšmingos įtakos neturi ir naujų poreikių sektoriui nesuformuoja. Taigi kelių sektoriaus 

investicijoms iškelti tikslai ir uždaviniai išlieka tinkami ir toliau. 

 

Tikslų ir uždavinių tinkamumas strateginių tikslų pokyčių kontekste 

 

Turint omenyje galimus reikšmingus pasikeitimus kelių sektoriui aktualiuose nacionaliniuose ir ES 

lygmens strateginiuose dokumentuose ir esminiuose prioritetuose, svarbus tikslų ir uždavinių 

tinkamumo įvertinimas šių pokyčių kontekste. Intervencijų aktualumas ir atitiktis ES ir nacionalinio 

lygmens strateginiams tikslams veiksmų programų rengimo metu nėra kvestionuojama – laikoma, kad 

planuojant investicijas ir rengiant priemones, atliekant išankstinius vertinimus ir pan., buvo apibrėžta 

objektyvi to laiko situacija ir suplanuotos tinkamiausios investicijų kryptys. Todėl analizuoti tie 

strateginių tikslų ir krypčių pokyčiai, kurie įvyko veiksmų programos įgyvendinimo metu. 

Šiame etape analizuoti ES lygmens ir nacionaliniai dokumentai, kurie apibrėžia esmines kelių 

sektoriaus plėtros kryptis, ir jų pakeitimai EAVP įgyvendinimo metu, taip pat naujai patvirtinti sektoriui 

aktualūs dokumentai. Tokiu būdu identifikuoti įgyvendinamoms intervencijoms aktualūs jų pakeitimai, 

naujos sektoriaus plėtros kryptys ir prioritetai bei vertinamas suplanuotų intervencijų tinkamumas 

strateginių tikslų pokyčių ar naujų krypčių kontekste. 

Dauguma transporto srities problemų, kurios buvo aktualios iki šio programavimo laikotarpio, 

išliko ir daugeliu atveju dar labiau paaštrėjo. Teritorinė miestų plėtra spartesnė nei gyventojų 

skaičiaus augimas miesto teritorijose, o tai formuoja poreikį individualioms transporto priemonėms8. 

Tokiu būdu urbanizacija lemia dideles transporto grūstis aglomeracijose ir į jas vedančiuose keliuose, 

tai prisideda prie didelės aplinkos taršos. Dauguma transporto srities problemų ir iššūkių – ilgalaikiai, 

todėl buvę aktualūs ankstesniu laikotarpiu, išlieka svarbūs ir dabar. Tai atspindima ir naujuose ES 

lygmens transporto srities strateginiuose dokumentuose. 2011 m. parengtoje transporto srities 

                                                             

7 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir 
regionų Komitetui „Kuriama saugi Europos kelių eismo erdvė. 2011–2020 m. kelių eismo saugos politikos 
kryptys“, COM (2010) 389/3, 2010. 
8 Komisijos komunikatas „Darnusis ateities transportas. Siekis sukurti integruotą, technologiškai pažangią ir 
vartotojams patogią transporto sistemą“, KOM(2009) 279, 2009. 
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Baltojoje knygoje9 ES keliami tikslai – mažinti aplinkos taršą, modernizuoti ir didinti transporto 

sistemos efektyvumą. Iš esmės šiais tikslais apibrėžiamos tos pačios transporto sektoriaus vystymo 

kryptys, kaip ir 2001 m. parengtoje Baltojoje knygoje10. Be to, ir toliau išlieka aktualūs tikslai integruoti 

skirtingas transporto rūšis į tinklą, mažinti žūstančiųjų skaičių keliuose. 

2011 m. Baltojoje knygoje ES keliami tikslai apima laikotarpį iki 2050 m. Turint omenyje, kad 

transporto sektorius yra vienas didžiausių aplinkos taršos šaltinių, transportui keliami tikslai susiję 

su aplinkos taršos mažinimu – siūloma didinti transporto sektoriaus efektyvumą, perskirstyti 

transporto srautus, kad mažėtų kelių transporto reikšmė vežant keleivius ir gabenant krovinius 

vidutiniais nuotoliais, perkeliant juos į kitus transporto sektorius, tokius kaip geležinkeliai, vandens 

transportas. Skirtingos transporto rūšys turėtų būti veiksmingai derinamos, o jų mazgai 

sujungiami, taip sudarant kuo geresnes galimybes judumui. Miestų transporto sistema turėtų būti 

pertvarkoma į ekologiškesnę – sudaromos palankesnės galimybės važiavimui dviračiu, vaikščiojimui, 

vystomas visuomeninis transportas, skatinama naudotis ekologiškesniais automobiliais ir švaresniais 

degalais, palaipsniui mažinant naudojimąsi tradiciniu kuru varomais automobiliais miestuose, o iki 

2050 m. miestuose apskritai jų atsisakant. 

Ypatingas dėmesys vystant kelių sektorių ir toliau turėtų būti skiriamas saugumui keliuose 

užtikrinti, todėl tarp prioritetų išlieka siekis sumažinti keliuose žuvusiųjų skaičių. Siekiama, kad iki 

2020 m. žuvusiųjų keliuose skaičius būtų sumažintas perpus. Saugumas keliuose turėtų būti 

užtikrinamas per visus sistemos elementus: eismo dalyvių švietimą, transporto priemonių ir kelių 

infrastruktūros saugumo didinimą. Žuvusiųjų skaičius miestų bei kaimo keliuose yra didesnis nei 

valstybinės reikšmės keliuose, todėl vietinės reikšmės keliams taip pat turėtų būti siekiama pritaikyti 

saugaus infrastuktūros valdymo principus11. 

Siekiant realizuoti ambicingus tikslus transporto srityje, turėtų būti plačiai pritaikomos 

technologinės inovacijos, informacinės ir ryšių technologijos, kurios padėtų mažinti aplinkos taršą, 

didintų transporto sistemos naudojimo efektyvumą. Kelių sektoriuje informacinės ir ryšių sistemos 

galėtų būti plačiai panaudojamos informacijos keitimosi, eismo srautų valdymo srityse, taip pat siekiant 

pagerinti eismo saugumą12. 

Vienu iš svarbiausių prioritetų ir toliau išlieka Europos bendros transporto erdvės – 

transeuropinio transporto tinklo plėtra: siekiama sukurti visas valstybes nares ir regionus apimantį 

visuotinį integruotą transporto tinklą, kuris apimtų visas transporto rūšis. 2009 m. TEN-T politikai 

skirtos žaliosios knygos13 pagrindu parengtos naujos TEN-T plėtros gairės14. Numatoma, kad 

                                                             

9 Baltoji knyga. Bendros Europos transporto erdvės kūrimo planas. Konkurencingos efektyviu išteklių naudojimu 
grindžiamos transporto sistemos kūrimas, Europos Komisija, KOM(2011) 144, 2011. 
10 White paper. European transport policy for 2010: time to decide, European Commission, COM(2001) 370, 2001. 
11 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir 
regionų Komitetui „Kuriama saugi Europos kelių eismo erdvė. 2011–2020 m. kelių eismo saugos politikos 
kryptys“, COM (2010) 389/3, 2010. 
12 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl kelių transporto ir jo sąsajų su kitų rūšių transportu srities 
intelektinių transporto sistemų diegimo sistemos, 2010/40/ES, 2010. 
13 Žalioji knyga TEN-T politikos peržiūra siekiant geriau integruoto transeuropinio transporto tinkle, įgyvendinant 
bendrąją transporto politiką, KOM(2009), 2009. 
14 Pasiūlymas: Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl Sąjungos transeuropinio transporto tinklo plėtros 
gairių, 2011/0294 (COD). 
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transeuropinis tinklas turėtų būti kuriamas laikantis dviejų lygmenų principo – pirmiausia, iki 2030 m. 

turėtų būti sukurtas pagrindinis tinklas, o iki 2050 m. – visuotinis tinklas. Visuotinis tinklas būtų visą 

Europą apimantis transporto tinklas, o pagrindinis tinklas apimtų strategines tinklo dalis, tokias kaip 

miesto transporto mazgai, sienos kirtimo punktai, trūkstamos tarpvalstybinės atkarpos, kurios sudaro 

didžiausias pralaidumo kliūtis. Todėl būtent šios tinklo dalys turėtų būti plėtojamos pirmiausia. 

Visuotinio tinklo kelių transporto infrastruktūrai turėtų būti teikiami tokie prioritetai – plėtoti 

ITS panaudojimą, didinti saugumą, steigti saugias stovėjimo aikšteles, kurie iš esmės atspindi 

bendruosius prioritetus, keliamus visam kelių sektoriui. 

Pagrindiniai nacionalinio lygmens dokumentai, kuriuose apibrėžtos kelių sektoriaus plėtros kryptys ir 

tikslai: Ilgalaikė (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategija15 ir Lietuvos transporto 

ir tranzito plėtotės strategija16. Šiuo metu jau parengtas Nacionalinės susisiekimo plėtros programos 

projektas, kuris turėtų pakeisti Ilgalaikę (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategiją. 

Programa parengta remiantis naujausiais transporto sektoriaus strateginiais dokumentais, joje 

integruotos ES pagrindinės kelių sektoriaus vystymo kryptys – plėtoti ir modernizuoti 

transeuropinės, regioninės ir vietinės reikšmės tinklą, tęsti miestų aplinkkelių statybą, skatinti 

platesnį ITS panaudojimą, toliau gerinti eismo saugumą. 

 

Apibendrinant galima pažymėti, kad kelių sektoriaus vystymo poreikiai yra ilgalaikiai, todėl 

esminių pokyčių strateginėse sektoriaus plėtros kryptyse neidentifikuota. Dauguma problemų, 

pvz., transporto grūstys, transporto sukelta aplinkos tarša, eismo saugumas, kurios buvo 

aktualios investicijų planavimo metu, išlieka svarbios ir toliau, todėl investicijų aktualumas 

nekinta. Tikslai ir uždaviniai, kelti investicijoms, atitinka strategines kryptis. 

Tokios investicijų kryptys kaip eismo saugumas, trūkstamų transporto jungčių vystymas, kelių 

tinklo modernizacija bus svarbios ir būsimajame programavimo periode. Ateityje turėtų būti 

didinamas transporto sektoriaus efektyvumas, perskirstomi srautai, kad mažėtų kelių 

transporto reikšmė vežant keleivius ir gabenant krovinius vidutiniais nuotoliais, perkeliant juos 

į kitus transporto sektorius, tokius kaip geležinkeliai, vandens transportas. Miestų transporto 

sistemos turėtų būti pertvarkomos į ekologiškesnes – sudaromos palankesnės galimybės 

važiavimui dviračiu, vaikščiojimui, vystomas visuomeninis transportas, skatinama naudotis 

ekologiškesniais automobiliais ir švaresniais degalais. Planuojant investicijas ateityje daugiau 

dėmesio turėtų būti skiriama inovacijų, intelektinių transporto sistemų platesniam pritaikymui. 

Vystant TEN-T tinklą, pirmiausia turėtų būti plėtojamas pagrindinis tinklas, kuris apima 

strategines tinklo dalis, tokias kaip miesto transporto mazgai, sienos kirtimo punktai, 

trūkstamos tarpvalstybinės atkarpos, kurios sudaro didžiausias pralaidumo kliūtis. Visuotinio 

TEN-T tinklo kelių transporto infrastruktūrai turėtų būti teikiami tokie prioritetai – plėtoti ITS 

panaudojimą, didinti saugumą, steigti saugias stovėjimo aikšteles – kurie iš esmės atspindi 

bendruosius prioritetus, keliamus visam kelių sektoriui. 

                                                             

15 Patvirtinta LRV 2005 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 692. 
16 Sudėtinė Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtros iki 2015 metų ilgalaikės strategijos (pritarta LRV 2002 m. birželio 
12 d. nutarimu Nr. 853) dalis. 
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3.2. Priemonių ir įgyvendinamų projektų tinkamumas 

 

Siekiant nustatyti, ar investicijoms į kelių sektorių keliamiems tikslams ir uždaviniams buvo 

suplanuotos tinkamos priemonės, o pagal jas įgyvendinami tinkamiausi projektai, vertinamas 

intervencijos logikos nuoseklumas, t. y. kaip programos prioritetai ir priemonės bei pagal jas 

įgyvendinami projektai suderinti tarpusavyje. Vertinimo metu siekiama identifikuoti, kaip išlaikoma 

intervencijos logika planavimo ir įgyvendinimo etapuose. Šiuo tikslu analizuojami ES struktūrinės 

paramos planavimo dokumentai (EAVP, EAVP priedas, priemonių PFSA) ir pasirinktų projektų 

dokumentai. Kadangi atskirų priemonių projektai ir jų metu įgyvendinamos veiklos yra gana 

homogeniški, gilesnei analizei buvo atrinkta po 2 reprezentuojančius projektus iš kiekvienos 

priemonės. Vertinant pagal priemones remiamų veiklų ir įgyvendinamų projektų tinkamumą, taip pat 

atliekama alternatyvų analizė – remiantis kitų šalių patirtimi ir atliktomis studijomis nagrinėjama, 

kokiais būdais galėtų būti sprendžiami keliami iššūkiai, kokios veiklos galėtų būti įgyvendinamos ir 

kurios iš jų veiksmingiausios, siekiant apibrėžtų tikslų. 

Intervencijos logikos nuoseklumo analizė atliekama keliais lygmenimis, remiantis principu „iš viršaus į 

apačią“, pirmiausia apibrėžiant prioriteto tikslus ir uždavinius, tada pereinant į priemonių lygmenį ir 

nustatant priemonių prisidėjimą prie siekiamų tikslų ir uždavinių bei galiausiai nustatant, ar 

įgyvendinami projektai prisideda realizuojant priemonių tikslus. Remiamasi tokia VP tikslų, uždavinių 

hierarchija: 

 

 

Pav. 1. VP tikslų, uždavinių ir priemonių sąsaja 

 

Trečiasis EAVP tikslas, prie kurio turi prisidėti Susisiekimo ministerijos administruojamos į kelių 

sektorių nukreiptos priemonės – efektyvinti ekonominę infrastruktūrą. Programos tikslas turėtų būti 

išreikštas strateginiais konteksto rodikliais, tačiau šiuo atveju strateginių konteksto rodiklių, 

nukreiptų į kelių sektorių, nėra. Strateginiai konteksto rodikliai apima tik kitas transporto rūšis 

(geležinkelius, oro ir vandens transportą), todėl nėra galimybių nustatyti, kaip priemonės ir pagal 

jas įgyvendinami projektai prisideda siekiant prioriteto tikslo. 

Prioriteto uždaviniai 

Prioriteto tikslas 

Priemonės ir jų tikslai 

Projektai ir jų tikslai 
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Susisiekimo ministerijos administruojamos į kelių sektorių nukreiptos priemonės įgyvendinamos pagal 

2 EAVP prioritetus – 4 prioritetą „Esminė ekonominė infrastruktūra“ (3 priemonės) ir 5 prioritetą 

„Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ (2 priemonės). EAVP 4 prioriteto uždaviniai, svarbūs kelių 

sektoriui, yra: 

1. Eismo saugos inžinerinių priemonių diegimas; 

2. Valstybinės ir regioninės reikšmės transporto infrastruktūros techninių parametrų gerinimas. 

Pirmasis prioriteto uždavinys – eismo saugos inžinerinių priemonių diegimas – nukreiptas į eismo 

saugumo gerinimą pritaikant specialias infrastruktūros priemones. Kelių eismo dalyviai yra 

svarbiausias elementas ir pirmoji kelių eismo saugos grandinės dalis, kadangi eismo saugumas 

daugiausia priklauso nuo eismo dalyvių veiksmų ir elgesio17. Tačiau pritaikytos infrastruktūrinės 

priemonės gali padėti išvengti eismo dalyvių klaidų ir jų padarinių arba juos sumažinti. Eismo saugos 

inžinerinės priemonės apima ne tik priemones, kurios tiesiogiai sušvelnina eismo padarinius (pvz., 

apsauginiai atitvarai), bet ir kelių infrastruktūros elementus, kurie fiziškai apriboja arba visiškai 

panaikina galimybes kelių eismo dalyviams nusižengti kelių eismo taisyklėms ir sukelti eismo įvykį 

(pvz., greičio lėtinimo kalneliai), o eismo įvykių atveju – sumažina galimas pasekmes. Tokios priemonės 

labiau atkreipia eismo dalyvių dėmesį, priverčia sumažinti greitį, o kartu mažina klaidų, kurios gali 

sukelti eismo įvykį, tikimybę. 

Nors eismo saugos inžinerinės priemonės turi būti pritaikomos tik atlikus konkretaus kelio ar jo dalies 

ir vietos sąlygų stebėseną, visgi galima įvardyti keletą tipinių, tačiau veiksmingų ir efektyvių finansinių 

išteklių prasme priemonių, kurios ženkliai prisideda užtikrinant saugumą keliuose. Tarp tokių 

priemonių – pakelės infrastruktūros sutvarkymas, greičio mažinimo priemonės, sankryžų 

pertvarkymas18. Pakelės infrastruktūros sutvarkymas apima kliūčių pašalinimą, kelio šlaito nuolydžio 

mažinimą ar tiesiog apsauginių atitvarų įrengimą. Pvz., Prancūzijos atveju viename iš valstybinės 

reikšmės kelių įrengus apsauginius atitvarus, o kai kur iškirtus pakelės medžius, eismo įvykių, kuriuose 

automobiliai atsitrenkė į medžius, šiame kelyje sumažėjo 95 proc.19 

Paprastai kelių sandūrose avaringumas yra didesnis nei kitose kelio vietose, todėl vienas iš būdų 

sumažinti avaringumą tokiose vietose – pertvarkyti sankryžas įrengiant kelis lygius, o kai to padaryti 

nėra galimybių ar netikslinga, veiksmingas būdas yra žiedinės sankryžos sukūrimas. Pakeitus paprastą 

kelių sankryžą žiedine sankryža, avarijų, kurių metu būtų sužeista žmonių, skaičius sumažėja 32 proc., 

kai pakeičiama trišalė sankryža, ir 41 proc. – kai pakeičiama keturšalė sankryža. Žiedinės sankryžos 

                                                             

17 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir 
regionų Komitetui „Kuriama saugi Europos kelių eismo erdvė. 2011–2020 m. kelių eismo saugos politikos 
kryptys“, COM (2010) 389/3, 2010. 
18 Best Practice for Cost-Effective Road Safety Infrastructure Investments, National Technical University of Athens, 
2008, 
http://www.cedr.fr/home/fileadmin/user_upload/Publications/2008/e_Road_Safety_Investments_Report.pdf 
19 Best Practice for Cost-Effective Road Safety Infrastructure Investments, National Technical University of Athens, 
2008, 
http://www.cedr.fr/home/fileadmin/user_upload/Publications/2008/e_Road_Safety_Investments_Report.pdf 
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kelių sankirtose įrengiamos daugumoje ES šalių, kaip geros praktikos pavyzdžiai išskiriama Švedija, 

Norvegija, Belgija, Čekija20. 

Uždaviniui pasiekti suplanuota 1 priemonė – VP-4.3-SM-01-V priemonė „Kelių ir geležinkelių tinklo 

tobulinimas gerinant saugų eismą ir mažinant neigiamą poveikį aplinkai“. Priemonės tinkamumas 

siekiant įgyvendinti suplanuotą uždavinį abejonių nekelia – pagal priemonę viena iš remiamų 

veiklų skirta eismo saugos inžinerinių priemonių diegimui. Pagal priemonę įgyvendinamų projektų 

veiklos – sankryžų rekonstrukcija, pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas – yra tiesiogiai nukreiptos į eismo 

saugumo gerinimą ir neabejotinai prisideda siekiant prioriteto uždavinio. Projektų metu iš esmės 

realizuojama viena iš veiksmingiausių eismo saugos priemonių kelių sankirtose – sankryžų 

rekonstravimas į žiedines, o įrengiant pėsčiųjų ir dviračių takus didinamas pačių pažeidžiamiausių 

eismo dalyvių saugumas. 

Antrasis 4 prioriteto uždavinys – valstybinės ir regioninės reikšmės transporto infrastruktūros 

techninių parametrų gerinimas. Transporto infrastruktūrai priskiriamos gatvės, keliai bei jų dalys, 

tokios kaip važiuojamoji dalis, kelkraščiai, skiriamoji juosta, kelio grioviai, sankryžos, autobusų 

sustojimo aikštelės, poilsio aikštelės, pėsčiųjų ir dviračių takai, kelio statiniai, techninės eismo 

reguliavimo priemonės, želdynai, esantys kelio juostoje, kelio oro sąlygų stebėjimo ir transporto eismo 

apskaitos, apšvietimo ir kiti susiję įrenginiai21. Kelio techniniais parametrais paprastai laikomi kelio ir 

jo statinių matmenys, sankryžų tipai, pralaidumas, matomumas ir pan. Infrastruktūros techninių 

parametrų gerinimas gali būti suprantamas plačiai – nuo kelio dangos atnaujinimo iki įvairių papildomų 

priemonių, pvz., eismo saugos, pritaikymo, o tinkamiausi būdai priklauso nuo siekiamo pagerinti 

parametro. Pvz., siekiant padidinti pralaidumą, gali būti didinamas kelio juostų skaičius, stiprinama 

kelio danga – tokiu būdu pralaidumas padidinamas išplečiant galimybes keliu važiuoti ir didesnės 

apkrovos transportui. 

Uždaviniui pasiekti suplanuotos 2 priemonės: VP2-4.4-SM-01-V „Valstybinės reikšmės kelių ir 

geležinkelių infrastruktūros techninių parametrų gerinimas“ ir VP2-4.4-SM-02-R „Savivaldos transporto 

infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“. Pagal pirmąją priemonę investicijos nukreiptos į valstybinių 

kelių infrastruktūrą ir jos gerinimą, rekonstruojant, keičiant dangą ir pan. Daugumos pagal šią priemonę 

įgyvendinamų projektų metu vykdomas žvyrkelių asfaltavimas. Antrosios priemonės investicijos 

nukreiptos į regioninės reikšmės kelių infrastruktūrą, jos atnaujinimą. Ši priemonė įgyvendinama 

regioninio planavimo būdu, projektus pagal priemonę įgyvendina savivaldybės. Projektų metu 

rekonstruojama vietinės reikšmės kelių, gatvių infrastruktūra – atnaujinama kelių danga, pertvarkomos 

sankryžos, įrengiami pėsčiųjų ir dviračių takai. Abi priemonės suplanuotos tinkamai, remiamos 

veiklos nukreiptos į pralaidumo, eismo saugumo infrastruktūros parametrų gerinimą ir yra 

tinkamos. Įgyvendinami projektai taip pat yra tinkami ir prisideda gerinant kelių infrastruktūros 

techninius parametrus. 

EAVP 5 prioriteto uždaviniai, svarbūs kelių sektoriui, yra: 

                                                             

20 Saugaus kelių eismo geriausia patirtis: valstybių lygmeniu taikomų priemonių vadovas, Europos Komisija, 
Liuksemburgas: 2010, ISBN 978-92-79-15262-7. 
21 Remiantis LR kelių įstatymu, patvirtintu 1995 m. gegužės 11 d. Nr. I-891. 
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1. Nepakankamų sausumos transporto infrastruktūros jungčių su kitomis ES valstybėmis ir 

trečiųjų šalių transporto tinklais išplėtojimas, TEN-T tinklo pritaikymas augančiam eismo 

intensyvumui; 

2. Transporto avaringumo ir grūsčių TEN-T tinkle mažinimas. 

Pirmasis prioriteto uždavinys nukreiptas į TEN-T tinklo plėtrą ir pritaikymą besikeičiantiems eismo 

srautams. Tai apima esamos TEN-T tinklo kelių infrastruktūros plėtrą, trūkstamų jungčių vystymą ir 

tinklo infrastruktūros techninių parametrų gerinimą. Uždaviniui pasiekti suplanuotos 2 priemonės, 

tačiau tik 1 iš jų skirta kelių sektoriui – VP2-5.1-SM-01-V „Transeuropinės reikšmės automobilių kelių 

infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas“. Pagal priemonę suplanuotos 

veiklos nukreiptos ir į esamos infrastruktūros tobulinimą, ir į naujos infrastruktūros vystymą. 

Investicijomis siekiama gerinti tinklo infrastruktūros parametrus, didinti saugumą pritaikant eismo 

saugumo priemones. Pagal priemonę įgyvendinamų projektų metu stiprinama tinklo kelių danga, 

tam tikri kelių ruožai platinami, įrengiamos sankryžos. Tokios investicijos atitinka prioriteto 

uždavinį. 

Antrasis 5 prioriteto uždavinys nukreiptas į avaringumo ir grūsčių TEN-T tinkle mažinimą. Kitaip 

sakant, šis uždavinys nukreiptas į saugumo užtikrinimą ir pralaidumo didinimą TEN-T tinkle. Eismo 

saugumą daugiausiai lemia eismo dalyvių veiksmai ir elgesys, tačiau tam įtakos turi ir transporto 

priemonės, infrastruktūra22. Šiuo atveju avaringumo mažinimas numatytas tobulinant infrastruktūrą – 

siekiant užtikrinti saugumą, kelių infrastruktūroje pritaikomos eismo saugos inžinerinės priemonės. 

Šios priemonės ir jų veiksmingumas buvo aptarti anksčiau. 

Antroji uždavinio kryptis – transporto grūsčių mažinimas. Paprastai grūstis lemia prasta kelių būklė ir 

sąlygos arba nepakankamas kelio pralaidumas. Kelių būklė ir sąlygos, tokios kaip kelio danga ir joje 

susidariusios provėžos, nuolydis ar vingiai, gali turėti reikšmingos įtakos grūsčių susidarymui. Kelių 

pralaidumas dažniausiai yra gerokai mažesnis urbanizuotose teritorijose, kur susilieja miesto ir 

tranzitinis, t. y. pravažiuojantis, transportas, todėl daugiausiai transporto grūstys susidaro būtent šiose 

teritorijose. Transporto grūsčių problematika gali būti sprendžiama padidinant kelių pralaidumą 

įrengus papildomas kelio juostas, atskyrus miesto ir tranzitinio transporto srautus23. 

Antrajam 5 prioriteto uždaviniui pasiekti skirta 1 priemonė VP2-5.4-SM-01-V „Saugų eismą gerinančios 

inžinerinės infrastruktūros diegimas, miestų aplinkkelių tiesimas“. Priemonės remiamos veiklos 

suplanuotos tinkamai ir prisideda siekiant prioriteto uždavinių. Turint omenyje, kad TEN-T tinklui 

priklausantys keliai eina pro didžiuosius šalies miestus – būtent šiose vietose kyla didžiausia grūsčių 

tikimybė – miestų aplinkkelių tiesimas laikomas tinkama veikla siekiant sumažinti transporto grūstis. 

Toks būdas sprendžiant transporto grūsčių iššūkius taikomas ir daugumoje kitų šalių. Pagal priemonę 

įgyvendinami projektai – Vilniaus aplinkkelių tiesimas, eismo saugos inžinerinių priemonių diegimas ir 

vienos TEN-T tinklo atkarpos rekonstrukcija. Įgyvendinami projektai yra tinkami, jų metu 

įgyvendinamos veiklos prisidės siekiant prioriteto uždavinių. 

                                                             

22 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir 
regionų Komitetui „Kuriama saugi Europos kelių eismo erdvė. 2011–2020 m. kelių eismo saugos politikos 
kryptys“, COM (2010) 389/3, 2010. 
23 Traffic flow: Scenario, Traffic Forecast and Analysis of Traffic on the TEN-T, Taking into Consideration the 
External Dimension of the Union, Tetraplan A/S, užsakovas – Europos Komisija, 2009,  
http://ec.europa.eu/transport/wcm/infrastructure/studies/2009_12_ten_connect_final_report.pdf 

http://ec.europa.eu/transport/wcm/infrastructure/studies/2009_12_ten_connect_final_report.pdf
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Žemiau lentelėje pateikiami priemonių ir pagal jas įgyvendinamų projektų analizės ir intervencijos 

logikos nuoseklumo vertinimo rezultatai, kiekvienai priemonei priskiriant tam tikrą įvertį: 

 Aukštas tinkamumo įvertis priskiriamas priemonėms, kurių tikslai atitinka konkretų prioriteto 

uždavinį arba vieną iš jo dalių, pagal priemonę suplanuotos remiamos veiklos prisideda siekiant 

prioriteto uždavinio, o įgyvendinamų projektų finansuojamos veiklos turi aiškią sąsają su 

priemonės tikslu. 

 Vidutinis tinkamumo įvertis priskiriamas priemonėms, kurių (1) tikslas neturi vienareikšmiškos 

sąsajos su konkrečiu prioriteto uždaviniu, formuluojamas siauriau arba plačiau, lyginant su 

siekiamu prioriteto uždaviniu, arba (2) pagal priemonę įgyvendinamų projektų tiesioginis 

poveikis priemonės tikslams pasiekti neaiškus, pagrindinės projektų metu finansuojamos 

veiklos labiau prisideda prie kitų tikslų siekimo. 

 Žemas suderinamumo įvertis priskiriamas priemonėms, kurių (1) tikslas neturi 

vienareikšmiškos sąsajos su konkrečiu prioriteto uždaviniu, formuluojamas siauriau arba 

plačiau, lyginant su siekiamu prioriteto uždaviniu, ir (2) pagal priemonę įgyvendinamų projektų 

tiesioginis poveikis priemonės tikslams pasiekti neaiškus, pagrindinės projektų metu 

finansuojamos veiklos labiau prisideda prie kitų tikslų siekimo. 



ES struktūrinių fondų lėšų, skirtų kelių sektoriaus projektams įgyvendinti, planavimo ir panaudojimo efektyvumo vertinimas. Galutinė 

vertinimo ataskaita. 
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Lentelė 4. Priemonių ir projektų tinkamumo vertinimo rezultatų suvestinė 

Prioriteto 

uždavinys 

Priemonė Priemonės tikslas Remiamos 

veiklos24 

Įgyvendinamų 

projektų metu 

finansuojamos 

veiklos 

Tinkamu

mo 

įvertis 

Priemonės ir 

remiamų veiklų 

tinkamumas 

Projektų 

tinkamumas 

1 uždavinys: 

Eismo 

saugos 

inžinerinių 

priemonių 

diegimas 

VP2-4.3-SM-

01-V „Kelių ir 

geležinkelių 

tinklo 

tobulinimas 

gerinant saugų 

eismą ir 

mažinant 

neigiamą 

poveikį 

aplinkai“ 

Įrengti saugaus eismo 

priemones, 

užtikrinančias keliuose 

saugias eismo sąlygas, 

atitinkančias eismo 

intensyvumo lygį ir 

tarptautinius 

standartus, tobulinti 

eismo sąlygas 

geležinkeliuose, mažinti 

neigiamą transporto 

poveikį aplinkai. 

Eismo saugos 

inžinerinių 

priemonių diegimas; 

 

Aplinkosaugos 

priemonių diegimas. 

Sankryžų 

pertvarkymas į 

žiedines, 

greitėjimo ir 

lėtėjimo juostų, 

perėjų, dviračių 

takų įrengimas. 

Aukštas Priemonė 

suplanuota tinkamai 

ir prisidės siekiant 

prioriteto 

uždavinio. 

Pasirinktos 

remiamos veiklos 

yra tinkamos 

siekiant priemonės 

tikslų. 

Atrinkti projektai yra 

tinkami, jų metu 

įgyvendinamos 

veiklos yra 

tinkamiausios 

siekiant priemonės 

tikslo. Be to, 

įgyvendinamos 

veiklos yra geriausia 

alternatyva 

sprendžiant saugaus 

eismo problematiką. 

2 uždavinys: 

Valstybinės 

ir 

regioninės 

reikšmės 

transporto 

infrastruktū

ros 

VP2-4.4-SM-

01-V 

„Valstybinės 

reikšmės kelių 

ir geležinkelių 

infrastruktūros 

techninių 

parametrų 

Rekonstruoti 

valstybinės reikšmės 

kelius ir geležinkelius, 

taip mažinti socialinius 

ir ekonominius regionų 

skirtumus. 

Žvyrkelių 

asfaltavimas; 

 

Magistralinių, 

krašto, rajoninių 

automobilių kelių 

dangos tobulinimas. 

Krašto ir 

rajoninių kelių 

rekonstrukcija, 

žvyrkelių 

asfaltavimas, 

tarptautinių 

jungčių kelių 

rekonstrukcija 

Aukštas Priemonė 

suplanuota tinkamai 

ir prisidės siekiant 

prioriteto 

uždavinio. 

Remiamos veiklos 

yra tinkamos. 

Atrinkti projektai yra 

tinkami, jų metu 

įgyvendinamos 

veiklos yra 

tinkamiausios 

siekiant priemonės 

tikslo. 

                                                             

24 Kai kurios priemonės skirtos ir kelių, ir geležinkelių infrastruktūrai, tačiau lentelėje pateikiamos tik kelių sektoriui aktualios remiamos veiklos. 
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Prioriteto 

uždavinys 

Priemonė Priemonės tikslas Remiamos 

veiklos24 

Įgyvendinamų 

projektų metu 

finansuojamos 

veiklos 

Tinkamu

mo 

įvertis 

Priemonės ir 

remiamų veiklų 

tinkamumas 

Projektų 

tinkamumas 

techninių 

parametrų 

gerinimas. 

gerinimas“ gerinant dangą. 

VP2-4.4-SM-

02-R 

„Savivaldos 

transporto 

infrastruktūros 

modernizavim

as ir plėtra“ 

Plėtoti regioninės 

reikšmės transporto 

infrastruktūrą, kelių 

jungtis su 

pagrindinėmis 

magistralėmis, formuoti 

reikiamo pralaidumo ir 

patikimumo 

susisiekimo 

infrastruktūros (gatvių, 

pėsčiųjų ir dviračių 

takų) tinklą. 

Vietinės reikšmės 

kelių, gatvių 

rekonstravimas ir 

plėtra bei tunelių 

(išskyrus 

geležinkelių 

tunelius) ir 

požeminių perėjų 

įrengimas; 

 

Žvyrkelių 

asfaltavimas; 

 

Eismo saugos 

inžinerinių 

priemonių diegimas; 

 

Aplinkosaugos 

priemonių diegimas. 

Vietinės 

reikšmės kelių ir 

gatvių 

rekonstrukcija ir 

nauja statyba 

(įskaitant 

dviračių ir 

pėsčiųjų takus). 

Aukštas Priemonė 

suplanuota 

tinkamai. 

Pasirinktos 

remiamos veiklos 

yra tinkamos 

siekiant priemonės 

tikslų, tačiau 

platesnės, nei 

reikalinga pasiekti 

prioriteto uždavinį. 

Atrinkti projektai yra 

tinkami, jų metu 

įgyvendinamos 

veiklos yra 

tinkamiausios 

siekiant priemonės 

tikslo. Be to, 

įgyvendinamos 

veiklos yra geriausia 

alternatyva, 

sprendžiant saugaus 

eismo problematiką. 

3 uždavinys: 

Nepakanka

VP2-5.1-SM-

01-V 

Toliau plėtoti europinio 

lygio magistralinių kelių 

Transeuropinės 

reikšmės 

Transeuropinių 

kelių 

Aukštas Priemonė 

suplanuota tinkamai 

Atrinkti projektai yra 

tinkami, jų metu 



ES struktūrinių fondų lėšų, skirtų kelių sektoriaus projektams įgyvendinti, planavimo ir panaudojimo efektyvumo vertinimas. Galutinė 

vertinimo ataskaita. 
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Prioriteto 

uždavinys 

Priemonė Priemonės tikslas Remiamos 

veiklos24 

Įgyvendinamų 

projektų metu 

finansuojamos 

veiklos 

Tinkamu

mo 

įvertis 

Priemonės ir 

remiamų veiklų 

tinkamumas 

Projektų 

tinkamumas 

mų 

sausumos 

transporto 

infrastruktū

ros jungčių 

su kitomis 

ES 

valstybėmis 

ir trečiųjų 

šalių 

transporto 

tinklais 

išplėtojimas

, TEN-T 

tinklo 

pritaikymas 

augančiam 

eismo 

intensyvum

ui 

„Transeuropin

ės reikšmės 

automobilių 

kelių 

infrastruktūros 

pralaidumo 

didinimas, 

techninių 

parametrų 

gerinimas“ 

tinklą, statyti skirtingo 

lygio sankryžas, 

stiprinti ir platinti kelių 

dangą, kurti pakelės 

infrastruktūrą, 

įgyvendinti eismo 

saugumo ir 

aplinkosaugos 

priemones. 

automobilių kelių 

infrastruktūros 

techninių parametrų 

ir pralaidumo 

didinimas; 

 

Jungiamųjų kelių 

tiesimas ir 

rekonstravimas; 

 

Skirtingų lygių 

sankryžų statyba ir 

rekonstravimas. 

rekonstrukcija. ir prisidės siekiant 

prioriteto 

uždavinio. 

Remiamos veiklos 

yra tinkamos. 

įgyvendinamos 

veiklos yra 

tinkamiausios 

siekiant prioriteto 

uždavinių. 

4 uždavinys: 

Transporto 

avaringumo 

ir grūsčių 

VP2-5.4-SM-

01-V „Saugų 

eismą 

gerinančios 

Įrengti saugaus eismo 

priemones TEN-T tinklo 

keliuose, užtikrinti 

keliuose saugias eismo 

Saugaus eismo 

inžinerinės 

infrastruktūros 

diegimas; 

Miestų 

aplinkkelių 

tiesimas, 

transeuropinių 

Aukštas Priemonė 

suplanuota tinkamai 

ir prisidės siekiant 

prioriteto 

Atrinkti projektai yra 

tinkami, jų metu 

įgyvendinamos 

veiklos yra 



ES struktūrinių fondų lėšų, skirtų kelių sektoriaus projektams įgyvendinti, planavimo ir panaudojimo efektyvumo vertinimas. Galutinė 

vertinimo ataskaita. 
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Prioriteto 

uždavinys 

Priemonė Priemonės tikslas Remiamos 

veiklos24 

Įgyvendinamų 

projektų metu 

finansuojamos 

veiklos 

Tinkamu

mo 

įvertis 

Priemonės ir 

remiamų veiklų 

tinkamumas 

Projektų 

tinkamumas 

TEN-T 

tinkle 

mažinimas. 

inžinerinės 

infrastruktūros 

diegimas, 

miestų 

aplinkkelių 

tiesimas“ 

sąlygas, tiesti miestų 

aplinkkelius ir juos 

integruoti į 

susiformavusius miestų 

gatvių tinklus. 

 

Aplinkosaugos 

priemonių diegimas; 

 

Miestų ir miestelių 

aplinkkelių ir 

trūkstamų grandžių 

tarp TEN-T 

elementų miestų 

prieigose tiesimas. 

kelių 

rekonstrukcija. 

uždavinio. 

Pasirinktos 

remiamos veiklos 

taip pat yra 

tinkamos. 

tinkamiausios 

siekiant prioriteto 

uždavinių. 



 

Esminių neatitikimų vertinant intervencijų nuoseklumą nenustatyta. Kelių sektoriui skirtos 

priemonės suplanuotos tinkamai ir prisideda siekiant prioriteto uždavinių. Priemonės 

vertinamos kaip aukšto tinkamumo. Sprendžiant kelių sektoriui keliamus uždavinius, 

realizuojamos tinkamos veiklos 

 

3.3. Paramos skyrimo procedūrų ir projektų įgyvendinimo tinkamumas 

 

Paramos skyrimo proceso ir projektų įgyvendinimo analizė  

 

Investicijos į kelių sektorių suplanuotos remiantis pagrindiniais nacionaliniais strateginiais 

dokumentais – Ilgalaike Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtotės iki 2015 metų strategija, Ilgalaike (iki 

2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategija. Investicijų kryptis ir tikslus taip pat 

apibrėžia ir formuoja ES darbotvarkė, kuria siekiama sukurti bendrą transporto tinklą. Nacionalinės ir 

ES lygmens strateginės transporto sektoriaus kryptys ir tikslai atspindimi ES struktūrinių fondų 

paramos planavimo dokumentuose. Investicijoms į kelių sektorių įgyvendinti suplanuotos 5 priemonės 

pagal 4 ir 5 EAVP prioritetą. Svarbu, kad suplanuotos intervencijų kryptys ir tikslai būtų tinkamai 

realizuojami paramos skyrimo etape, suplanuojant ir atrenkant tinkamiausius projektus. Tinkamiausių 

projektų identifikavimą ir atrinkimą turi užtikrinti paramos skyrimo procedūros ir jų metu taikomi 

kriterijai. 

Paramos skyrimo procedūros šiame vertinime suprantamos kaip viešosios politikos planavimo fazės 

etapas, apimantis galimų projektų idėjų generavimą, projektinių pasiūlymų rengimą, projektų atranką 

finansavimui sudarant valstybės arba regionų projektų sąrašus, pagal kuriuos vėliau teikiamos 

paraiškos. Pagrindiniai paramos skyrimo žingsniai pateikiami schemoje žemiau. 

 

Pav. 2. Paramos skyrimo žingsniai25 

 

                                                             

25 Parengta remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 „Dėl projektų 
administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro 2012 m. spalio 
12 d. įsakymu Nr. 3-667 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymo nr. 3-
135 „Dėl valstybės projektų planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Projektų idėjų 
generavimas ir 

svarstymas 

Preliminaraus 
galimų projektų 

sąrašo parengimas 

Kvietimas teikti 
projektinius 
pasiūlymus 

Projektinių 
pasiūlymų 
teikimas ir 

atranka 

Valstybės projektų 
sąrašo sudarymas 

Kvietimas teikti 
paraiškas 

Paraiškų 
rengimas, teikimas 

Paraiškų 
vertinimas 

Sprendimas skirti 
paramą 

Projekto 
finansavimo ir 

administravimo 
sutarties 

sudarymas 



ES struktūrinių fondų lėšų, skirtų kelių sektoriaus projektams įgyvendinti, planavimo ir panaudojimo 

efektyvumo vertinimas. Galutinė vertinimo ataskaita.  

 35 

Projektai pagal Susisiekimo ministerijos administruojamas į kelių sektorių nukreiptas priemones 

atrenkami valstybinio (4 priemonės) ir regioninio (1 priemonė) planavimo būdais. Projektų atrankos 

būdą lemia investicijų objektas – kelių infrastruktūra, kuri nuosavybės teise priklauso valstybei arba 

savivaldybėms26, jos plėtra planuojama ir vykdoma centralizuotai. Taigi taikomi projektų atrankos 

būdai šiuo atveju yra tinkamiausi ir nebus plačiau nagrinėjami. 

Pagrindinis dėmesys, siekiant nustatyti, ar projektų atranka užtikrino tinkamiausių projektų atrinkimą, 

skiriamas kriterijų, kurie buvo taikomi identifikuojant galimas projektų idėjas ir sudarant 

valstybės / regionų projektų sąrašus, identifikavimui ir analizei. 

Galimų projektų idėjų generavimas vykdomas dar prieš Susisiekimo ministerijai paskelbiant kvietimą 

teikti projektinius pasiūlymus pagal konkrečią priemonę. Projektus pagal Susisiekimo ministerijos 

administruojamas į kelių sektorių nukreiptas valstybinio planavimo priemones įgyvendina Lietuvos 

automobilių kelių direkcija, kuri taip pat atlieka ir galimų projektų idėjų identifikavimą. Generuojant 

projektų idėjas, pirmiausia buvo analizuojamos specifinės problemos ir šių problemų kontekste 

pritaikyti kriterijai, kurie padėjo atrinkti projektų idėjas ir konkrečias kelių atkarpas. Galima išskirti 

keletą pagrindinių kriterijų, kurie taikyti vykdant projektų atranką – eismo intensyvumas ir galimi 

eismo srautai ateityje, avaringumo rodikliai, esamos infrastruktūros kokybė ir būklė. 

Generuojant projektų idėjas ir identifikuojant galimus projektus daugiausia remiamasi reguliariai 

atliekamais kelių būklės stebėsenos tyrimais, kurių metu analizuojami kelių kokybiniai parametrai. 

Vienas pagrindinių rodiklių – suminis kelio dangos suirimo laipsnis, kuris atskleidžia kelio dangos 

kokybę ir jos būklę. Taip pat vertinami ir kiti kokybiniai kelio parametrai, tokie, kaip lygumas, provėžos 

ir pan. Šių rodiklių analizė padeda identifikuoti tuos kelius ir jų ruožus, kurių būklė yra prasčiausia ir 

kuriai būtinas atnaujinimas. Pirmenybė teiktina toms kelių atkarpoms, kurių danga prasčiausia ir 

kurioms rekonstrukcija būtiniausia. Kitas svarbus analizuojamas rodiklis – eismo intensyvumas, nuo 

kurio priklauso dauguma ekonominių naudų. Eismo intensyvumas taip pat yra vienas iš esminių 

veiksnių, nulemiančių kelio ar tam tikros jo atkarpos pasirinkimą. Pavyzdžiui, priemonės VP2-4.4-SM-

01-V „Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių parametrų gerinimas“ atveju, 

asfaltuotini žvyrkeliai atrinkti atitinkamai pagal eismo intensyvumo rodiklius. Tačiau tokiu atveju, kai 

planuojamų projektų tikslas yra eismo saugumas, yra taikomi kiti kriterijai ir analizuojami su eismo 

saugumu sietini rodikliai – sužeistųjų ir žuvusiųjų eismo įvykiuose skaičius, eismo įvykių skaičius ir 

panašūs rodikliai. Tokių rodiklių pagrindu buvo identifikuoti ir atrinkti projektai pagal priemonę VP2-

4.3-SM-01-V „Kelių tinklo tobulinimas gerinant saugų eismą ir mažinant neigiamą poveikį aplinkai“, 

kurių metu diegiamos eismo saugumo inžinerinės priemonės. 

Identifikuojant projektų idėjas remiamasi ne tik įvairių rodiklių analize, bet taip pat ir VĮ „...regiono 

keliai“ bei „Automagistralė“, esančių regionuose, ekspertinėmis žiniomis. Tai leidžia atrankos procesą 

papildomai pagrįsti kokybinėmis turimomis ekspertų žiniomis ir patirtimi. Be kita ko, identifikuojant 

galimas kelio atkarpas, naudojamasi dangų valdymo sistema, kuri padeda nustatyti tuos ruožus, 

kuriuose reikalinga rekonstrukcija ar kiti darbai. Tokio tipo sistemos panaudojimas atrankos procese 

gali suteikti vertingų žinių, tačiau šiuo metu turima sistema yra tobulintina. 

Reikia pastebėti, kad nemaža dalis šiame programavimo periode atrinktų ir įgyvendinamų projektų 

buvo suplanuoti ankstesniame periode, įgyvendinant 2004–2006 m. BPD, ir 2007–2013 metų periode 

prioritetas atrenkant projektus ir sudarant valstybės projektų sąrašus buvo teikiamas 

neįgyvendintiems, rezerviniams BPD projektams. 

                                                             

26 LR kelių įstatymas, patvirtintas 1995 m. gegužės 11 d. Nr. I-891. 
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Be to, paprastai prioritetas buvo teikiamas tiems projektams, kurių parengtumas didesnis. 

Kuriant naują infrastruktūrą, didelę įtaką daro žemės nuosavybės ir nusavinimo klausimai. Pastebima, 

kad dažniausiai projektų įgyvendinimo galimybes apriboja būtent žemės nuosavybės klausimai – 

neišspręstos žemės nuosavybės problemos gali lemti projektų įgyvendinimo atidėjimą, todėl prioritetas 

buvo teikiamas tiems projektams, kurių žemės nuosavybės ir kiti panašūs klausimai jau išspręsti. 

Teikiant paraišką darbams turi būti įvykdyti pirminiai pagrindinių projekto veiklų viešieji pirkimai, 

kurių dokumentacija turi būti pateikiama kartu su paraiška. 

Regioninės priemonės atveju, projektų planavimas buvo savivaldybių ir regionų plėtros tarybų 

dispozicijoje. Administravimo ir finansavimo taisyklėse27 įvardyta nuostata, kad regionų projektai 

planuojami vadovaujantis veiksmų programomis, veiksmų programų priedais taip, kad būtų galima 

įsitikinti, jog projektai suplanuoti skaidriai ir vadovaujantis Stebėsenos komiteto patvirtintais projektų 

atrankos kriterijais. Regionų projektų atrankos tvarkos aprašas28 nustato, kad regiono plėtros taryba 

atrinkti projektus turi įvertinusi regiono projektų reikšmę regiono plėtrai“. 

Turint omenyje, kad projektai įgyvendinami valstybinio ir regioninio planavimo būdu, projektų 

naudingumo vertinimas atliekamas generuojant ir svarstant projektų idėjas, o tie projektai, kurie 

įtraukiami į valstybinių projektų sąrašą ar regioninių projektų sąrašą, laikomi geriausiomis 

alternatyvomis.  

Projektų įgyvendinimo sėkmingumas vertinamas pagal fizinių rodiklių pasiekimą, projektų 

įgyvendinimą laiku bei neviršijant suplanuoto biudžeto. Vertinant produkto rodiklių pasiekimą 

problemų nenustatyta, tačiau vertinant rezultato rodiklių pasiekimą tam tikri iššūkiai identifikuoti. 

Detali informacija apie rodiklių pasiekimą pateikiama skyriuje „Rezultatyvumo vertinimas“. 

Reikia pastebėti, kad daugumos projektų įgyvendinimas vyksta sklandžiai ir su reikšmingais 

trukdžiais nesusiduriama. Projektų biudžetai buvo suplanuoti tinkamai ir neviršyti, išskyrus 3 

projektus. Tai – projektai „Transeuropinio tinklo kelių E85 (Vilnius-Lyda) ir E272 (Vilnius-Panevėžys-

Šiauliai-Palanga) plėtra. Kelio Panevėžys-Šiauliai ruožo Šiauliai–Radviliškis rekonstrukcija (II etapas)“, 

„Jungčių su tarptautiniais koridoriais plėtra. Valstybinės reikšmės kelių rekonstrukcija (II etapas)“ ir 

„Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Dangos stiprinimo užbaigimas ir Marvelės 

sankryžos rekonstrukcija“. Šių projektų atveju biudžetas viršytas atsiradus papildomiems darbams, 

jiems buvo pasirašytos atskiros papildomos sutartys, finansuotos iš nacionalinių lėšų. 

Didžioji dalis projektų buvo įgyvendinti laiku, o apie 20 proc. projektų atveju sutartys buvo pratęstos 

dėl įvairių priežasčių. Pagrindinės priežastys – stringantys viešieji pirkimai, atsiradusios nenumatytos 

fizinės sąlygos, sezoniškumas ir pan. Be to, dalies projektų įgyvendinimas užsitęsė ir pasikeitus 

pabaigtų objektų priėmimo tvarkai. 

Apibendrinant, 2007–2013 metų finansinėje perspektyvoje priimtas sprendimas kelių 

sektoriaus projektus finansuoti valstybinio ir regioninio planavimo būdu laikytinas teisingu 

sprendimu. Veikiantis paramos kelių sektoriui planavimo ir projektų atrankos mechanizmas 

leidžia suderinti nacionalinio ir ES strateginio planavimo kelių sektoriuje nuostatas ir 

konkrečių kelių būklės stebėsenos duomenis (eismo intensyvumo, eismo saugumo, suminio 

kelio dangos suirimo laipsnio, kt.). Siekiant sustiprinti reikalingiausių projektų identifikavimo 
                                                             

27 LR Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimas Nr. 1443 „Dėl projektų administravimo ir finansavimo 
taisyklių patvirtinimo“. 

28 LR Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarimas Nr. 352 ,,Dėl Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos 
Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“. 
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procesą rekomenduojame tobulinti / atnaujinti naudojamą dangų valdymo sistemą, kuri padėtų 

tiksliau identifikuoti ruožus, kuriuose reikalinga rekonstrukcija ar kiti darbai. 

Pakankamas projektų parengtumas yra kritinė sąlyga sklandžiam kelių sektoriaus investicijų 

planavimui ir įgyvendinimui. Siekiant tinkamai pasirengti 2014–2020 metų finansinei 

perspektyvai, rekomenduojame inicijuoti naujo periodo galimų projektų techninės ir kitos 

dokumentacijos rengimą. 

 

Užsienio šalių projektų planavimo ir atrankos patirties analizė 

 

Siekiant identifikuoti gerosios praktikos pavyzdžius, kurie galėtų būti pritaikyti Lietuvoje planuojant ir 

atrankant geriausius kelių sektoriaus projektus bei kurie galėtų pagerinti planavimo ir atrankos 

procesą, buvo atlikta pasirinktų užsienio šalių – Airijos, Škotijos ir Vokietijos – patirties analizė. 

Planuojant ir atrenkant kelių sektoriaus projektus, kurie geriausiai realizuotų kelių tinklo tikslus ir 

poreikius, užsienio šalys taiko įvairius metodus ir kriterijus. Pagrindiniai aspektai, į kuriuos 

atsižvelgiama pirminių projektų idėjų generavimo ir planavimo etape, yra šalių nacionalinė strateginė 

darbotvarkė ir tikslai, susieti su kelių sektoriaus plėtra, bei problemos ir iššūkiai, kurie kyla sektoriuje. 

Todėl pirmiausia identifikuojama problematika, taip pat tos kelių tinklo dalys, kurių parametrai 

nepakankami realizuojant strateginius sektoriui keliamus tikslus, o tuomet planuojamos ir svarstomos 

galimos alternatyvos, kurių tolimesniam vertinimui ir atrankai pritaikoma skirtinga metodika ir 

kriterijai. 

Atlikus užsienio šalių patirties vykdant transporto sektoriaus projektų analizę, apibendrintai galima 

iškirti keletą metodų, kurie visa apimtimi ar iš dalies yra taikomi, tai – sąnaudų-naudos analizė, 

multikriterinė analizė. Lietuvos atveju kelių sektoriaus projektams taip pat buvo keliamas reikalavimas 

atlikti sąnaudų-naudos analizę, kurios rezultatai turėjo būti pateikiami galimybių studijoje, pridedamoje 

kartu su paraiška. 

Didelė reikšmė vykdant transporto projektų atranką teikiama aplinkosaugos aspektui. Vokietijos atveju, 

atrankos metu projektams vykdomas rizikos aplinkai vertinimas, kuris apima teritorinę jautrumo 

analizę aplinkos atžvilgiu ir kokybinį vietinio poveikio įvertinimą. Rizikos aplinkai lygis vertinamas 5 

balų skalėje (1 – labai maža rizika aplinkai, 5 – labai didelė rizika aplinkai). Tokiu būdu identifikuojami 

projektai su dideliu rizikos aplinkai lygiu. Siekiant projektą įgyvendinti, tolimesniuose projekto vystymo 

etapuose šios rizikos turi būti išspręstos29. Airijos ir Škotijos atveju, į aplinkosaugą taip pat yra 

atsižvelgiama, aplinkosaugos kriterijus yra įtrauktas siekiant prioretizuoti projektus tarpusavyje. 

Airijoje vykdant projektų atranką, vertinamas poveikis aplinkai ir, tuo atveju, jei nustatoma, kad 

projektas gali turėti neigiamą poveikį aplinkai, tikimybė, kad projektas bus realizuotas, ženkliai 

sumažėja. Ir priešingai, jei nustatoma, kad projektas gali padėti spręsti su aplinkosauga susijusias 

problemas, jam gali būti suteiktas prioritetas30. Lietuvos atveju, į aplinkosaugos dimensiją taip pat yra 

atsižvelgiama. Planuojant tam tikrus kelių sektoriaus projektus, pavyzdžiui, magistralinių ir krašto kelių 

tiesimas, taip pat kelių, turinčių keturias ir daugiau eismo juostų, tiesimas ar kelių, turinčių mažiau negu 

                                                             

29
 Federal Transport Infrastructure Plan 2003, German Federal Government decision of 2 July 2003. 

30
 National Secondary Roads Needs Study, Network Options Report – West Region, 2011, National Roads Authority, 

Ireland. 
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keturias eismo juostas, rekonstravimas įrengiant keturias ar daugiau eismo juostų, atliekamas poveikio 

aplinkai vertinimas31. 

Vykdant projektų atranką ir prioretizuojant projektus tarpusavyje, gali būti pritaikomi multikriterinės 

analizės elementai. Šis metodas taikomas Airijoje, dalinė multikriterinė analizė taikoma Škotijoje. 

Multikriterinės analizės metu vertinamas projektų poveikis nustatytiems kriterijams. Šie kriterijai 

Airijos ir Škotijos atveju yra labai panašūs, tačiau skiriasi projektų poveikio kriterijams vertinimo 

procesas. Lentelėje kaip pavyzdys pateikiami kriterijai ir juos sudarantys subkriterijai, kurie taikomi 

atliekant projektų, kurių vertė viršija nustatytą sumą, atranką Airijoje. 

 

Lentelė 5. Kriterijai, taikomi atrenkant projektus Airijoje32 

Kriterijus Subkriterijus Subkriterijaus aprašymas 

Ekonominis 

Transporto efektyvumas Poveikis transporto sistemos efektyvumui. 

Transporto patikimumas ir kokybė Transporto sistemos patikimumas, pastovumas 

(kelionės laiko atžvilgiu). 

Kt. ekonominės naudos Poveikis konkurencijai, darbo pasiūlai, 

urbanistinių vietovių atgaivinimui ir kt. 

Saugumas 
Avaringumas Poveikis eismo įvykių skaičiaus sumažėjimui. 

Saugumas Poveikis gyventojų saugumui. 

Aplinkosaugos 

Oro kokybė Oro užterštumas ir neigiama įtaka gyventojų 

sveikatai ir aplinkai, įskaitant ir poveikį klimato 

kaitai. Paprastai vertinama per kiekybinę teršalų 

emisijų išraišką. 

Triukšmas ir vibracija Poveikis triukšmo lygiui, kurį patiria gyventojai. 

Kraštovaizdis Nors šis kriterijus yra įtrauktas, tačiau poveikis 

kraštovaizdžiui laikomas neutraliu. 

Bioįvairovė Poveikis saugotinoms teritorijoms. Vertinama, 

kelioms teritorijoms ir kokios įtakos gali turėti 

projektas. 

Kultūros paveldas Vertinama, ar projektas turės įtakos kultūros 

paveldo objektams.  

Žemės naudojimas, geologija Vertinamas žemės praradimas. 

Vandens ištekliai Poveikis vandens išteklių taršai. 

Prieinamumas ir 
Pažeidžiamos socialinės grupės Nors kriterijus yra įtrauktas, tačiau poveikis 

                                                             

31
 Remiantis LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, patvirtintu 1996 m. rugpjūčio 15 d. 

Nr. I-1495 
32

 Guidelines on a Common Appraisal Framework for Transport Projects and Programmes, 2009, Department of 

Transport, Ireland 
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socialinė 

įtrauktis 

socialinėms grupėms vertinamas kaip neutralus. 

Skurdūs regionai Poveikis prieinamumui prie tinklo iš skurdesnių 

regionų. 

Integracija 

Transporto integracija Poveikis transporto sistemos integracijai, 

trūkstamoms tinklo grandims. 

Žemės naudojimo integracija Suderinamumas su žemės naudojimo 

strategijomis, regiono ar vietos plėtros planu. 

Geografinė integracija Poveikis susisiekimui su kitomis šalimis. 

Kt. nacionalinės politikos aspektai Suderinamumas su nacionaline politika, yra 

regioninė plėtra. 

 

Dalis subkriterijų vertinama kiekybiškai, dalis – kokybiškai. Tokie subkriterijai kaip oro kokybė, 

triukšmas, avaringumas, transporto efektyvumas, kt. ekonominės naudos vertinamos kiekybiškai, 

pinigine išraiška. Bendras kiekvieno projekto įvertinimas gaunamas subkriterijams suteikiant 

skirtingus svorius, o tai sudaro galimybes prioritetizuoti projektus, gavusius aukštesnį bendrą 

įvertinimą33. 

Žemiau esančioje lentelėje pateikiami apibendrinti pagrindiniai Airijos, Škotijos ir Vokietijos kelių 

sektoriaus projektų planavimo ir atrankos proceso aspektai. 

 

Lentelė 6. Pagrindiniai projektų planavimo ir atrankos aspektai užsienio šalyse 

Škotijos atvejis Vokietijos atvejis Airijos atvejis 

Finansuotini nacionalinės svarbos 

kelių projektai atrenkami 

pritaikant apibrėžtus kriterijus ir 

metodiką. Pirmiausia, 

identifikuojami svarbiausi kelių 

koridoriai nacionaliniame 

lygmenyje: tarp 4 didžiausių 

miestų; į oro ir vandens uostus ir 

būtini gyvybiškai svarbioms 

paslaugoms teikti; tarptautiniai 

keliai; į periferines ir kaimo 

vietoves; į vietoves, kuriose 

prognozuojami ženklūs gyventojų 

populiacijos pokyčiai; pagrindiniai 

krovinių gabenimo maršrutai; į 

pagrindines turistines vietoves; į 

regeneruojamas vietoves, kurios 

yra apibrėžtos nacionaliniuose 

prioritetuose; į ekonomiškai 

Projektų atranka apima tris 

pagrindinius elementus: 

 Sąnaudų naudos analizę, 

kurios metu vertinamos 

naudos, saugumas, 

infrastruktūros kaštai, 

poveikis užimtumui, 

teršalų išmetimas ir pan. 

 Poveikio teritorinei 

plėtrai vertinimą, kurios 

metu vertinami 

tolimesnės regioninės 

plėtros aspektai – 

išsidėstymas ir plėtra. 

Atsižvelgiama į 

prieinamumą ir 

struktūrinius 

netolygumus, prioritetą 

teikiant toms vietovėms ir 

Galimų projektų idėjų 

identifikavimas ir projektų 

atranka apima šiuos etapus: 

 Tikslų, kurie keliami kelių 
tinklui, apibrėžimas; 

 Esminių kelių tinklo 
problemų nustatymas; 

 Galimų projektų 
alternatyvų svarstymas; 

 Kiekvienos alternatyvos 
naudos vertinimas ir 
galutinė atranka, 
pasitelkiant 
multikriterinę analizę, 
kuri apima 5 pagrindinius 
kriterijus: ekonominis, 
saugumas, aplinkosauga, 
prieinamumas, 
integralumas; 

 Jau įgyvendintos 

                                                             

33
 National Secondary Roads Needs Study, Network Options Report - West Region, 2011, National Roads Authority, 

Ireland. 
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svarbias vietoves. Kiekvienam 

kelių koridoriui nustatomi 

strateginiai tikslai ir atrenkami tik 

tie projektai, kurie 

reikšmingiausiai prisideda 

įgyvendinant šiuos tikslus. Toliau 

projektai atrenkami taikant šiuos 

žingsnius: 

1. Tinklo vertinimas 

strateginių tikslų 

kontekste; 

2. Prisidėjimas sprendžiant 

specifines kelių koridorių 

ar vietovių problemas; 

3. Galimų projektų 

grupavimas; 

4. Pradinė atranka – 

vertinamas projektų 

prisidėjimas prie 

koridorių tikslų ir 

galimybės įgyvendinti per 

nustatytą laikotarpį; 

5. Detali atranka – 

vertinamas projektų 

prisidėjimas prie 

strateginių tikslų, kitų 

nustatytų tikslų pritaikant 

kiekybinius ir kokybinius 

metodus. 

Po šių žingsnių atrinkti projektai 

laikomi prioritetiniais. 

keliams, kur didelis eismo 

intensyvumas. Naudojami 

subkriterijai, kuriems 

suteikiami balai 

regioninės plėtros 

kontekste. 

 Rizikos aplinkai 

vertinimą, kuris apima 

teritorinę jautrumo 

analizę aplinkos atžvilgiu 

ir kokybinį vietinio 

poveikio įvertinimą. 

Rizika aplinkai vertinama 

5 balų skalėje. 

Prioritetas teikiamas projektams, 

kurių naudos ir sąnaudų santykis 

didesnis nei 3. Taip pat prioritetas 

teiktinas projektams, kuriems 

nustatytos aukštesnės reikšmės 

vertinant poveikį teritorinei 

plėtrai. Jei nustatoma, kad 

projektai gali sukelti didelę riziką 

aplinkai, šios rizikos turi būti 

išspręstos tolimesniuose 

planavimo etapuose. 

alternatyvos vertinimas, 
siekiant identifikuoti 
pamokas ateičiai. 

Projektus prioritetizuoti ir atrinkti 

geriausius padeda sąnaudų-

naudos analizės ir multikriterinės 

analizės taikymas. 

Šaltinis: National Secondary Roads Needs Study, Network Options Report - West Region, 2011, National Roads Authority, Ireland 

 

Atlikta užsienio šalių – Airijos, Vokietijos ir Škotijos – patirties analizė rodo, kad identifikuojant 

galimas projektų idėjas pirmiausia atsižvelgiama į nacionalinę strateginę darbotvarkę, kelių 

tinklo plėtrai keliamus tikslus bei problemas ir iššūkius, kylančius sektoriuje. Taip pat vertinant 

projektų idėjas atliekama sąnaudų-naudos analizė bei multikriterinė analizė. 
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4. REZULTATYVUMO VERTINIMAS 

 

Norint atsakyti, ar pasiekta tai, kas planuota, atliktas vertinimas pagal rezultatyvumo kriterijų. Taip 

pat įvertinta, ar pagal nustatytus įgyvendinimo rodiklius kelių sektoriaus projektams skirta 

pakankamai lėšų. 

Rezultatyvumo analizė atliekama naudojant investicijų finansinius duomenis ir įgyvendinimo 

stebėsenos rodiklius. 

Priemonėms skiriamos lėšos suplanuotos EAVP priede34. Dvi priemonės (VP2-4.3-SM-01-V priemonė 

„Kelių ir geležinkelių tinklo tobulinimas gerinant saugų eismą ir mažinant neigiamą poveikį aplinkai“ ir 

VP2-4.4-SM-01-V priemonė „Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių 

parametrų gerinimas“) apima kelių sektoriaus ir kitų sektorių projektus, todėl norint išskirti lėšas, 

kurios skirtos būtent keliams, šių priemonių atveju pasiremta valstybės projektų sąrašais. 

 

Lentelė 7. Kelių sektoriui suplanuotos lėšos priemonių lygmenyje 

Priemonės 
ES fondų lėšos, 

litai 
Iš viso, litai Šaltinis 

VP2-4.3-SM-01-V PRIEMONĖ „Kelių ir geležinkelių 

tinklo tobulinimas gerinant saugų eismą ir 

mažinant neigiamą poveikį aplinkai“ 

87 550 000 111 338 689 
Valstybės projektų 

sąrašas35 

VP2-4.4-SM-01-V PRIEMONĖ „Valstybinės reikšmės 

kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių 

parametrų gerinimas“ 

950 797 194 1 295 236 723 
Valstybės projektų 

sąrašas36 

VP2-4.4-SM-02-R PRIEMONĖ „Savivaldos 

transporto infrastruktūros modernizavimas ir 

plėtra“ 

428 080 000 503 624 000 EAVP priedas 

VP2-5.1-SM-01-V PRIEMONĖ „Transeuropinės 

reikšmės automobilių kelių infrastruktūros 

pralaidumo didinimas, techninių parametrų 

gerinimas“ 

1 024 917 780 1 205 785 623 EAVP priedas 

VP2-5.4-SM-01-V PRIEMONĖ „Saugų eismą 

gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimas, 

miestų aplinkkelių tiesimas“ 

685 387 785 822 471 638 EAVP priedas 

Iš viso 3 176 732 759 3 938 456 673 
 

Šaltinis: sudaryta vertintojų, remiantis EAVP priedu ir valstybės projektų sąrašais 

                                                             

34 2008 m. liepos 23 d. LR Vyriausybės nutarimas „Dėl ekonomikos augimo veiksmų programos priedo 
patvirtinimo Nr. 788 (aktuali redakcija 2012-11-28). 
35 LR susisiekimo ministro 2008 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. 3-224 (LR susisiekimo ministro 2012 m. spalio 11 d. 
įsakymo Nr. 3-659 redakcija). 
36 LR susisiekimo ministro 2009 m. liepos 31 d. įsakymo Nr.360 (LR susisiekimo ministro 2011 m. kovo 9 d. 
įsakymo Nr. 3-143 redakcija). 



ES struktūrinių fondų lėšų, skirtų kelių sektoriaus projektams įgyvendinti, planavimo ir panaudojimo 

efektyvumo vertinimas. Galutinė vertinimo ataskaita.  

 42 

Norint vertinti planų vykdymą laiko atžvilgiu, reikalinga informacija apie lėšų skyrimą ir panaudojimą 

pamečiui. Lėšų panaudojimas pamečiui yra nustatytas ES fondų lėšų panaudojimo plane, patvirtintame 

LRV 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 110. Nutarime lėšos suplanuotos prioritetų ir asignavimų 

valdytojų detalumu. Toks detalumas kelių sektoriui vertinti nėra tinkamas, nes į EAVP 4-tą ir 5-tą 

prioritetus patenka ne tik kelių sektoriaus, bet ir kitų sektorių projektai. Todėl remiamasi Ministerijos 

pateiktais dokumentais „Įsipareigojimų dėl projektams skiriamo finansavimo bei pareiškėjų ir 

partnerių lėšų ir šių lėšų išmokėjimo bei naudojimo detalizavimo einamaisiais ir ateinančiais metais 

planas“. Juose priemonių detalumu numatomos planuojamų prisiimti įsipareigojimų, planuojamų 

išmokėti lėšų iš valstybės iždo sąskaitos ir planuojamų pripažinti deklaruotinomis išlaidų sumos. 

Suplanuoti programos įgyvendinimo rodikliai ir priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodikliai, aktualūs 

kelių sektoriui, pateikti ataskaitos prieduose. 

 

4.1. Finansinis rezultatyvumas 

 

Finansinių tikslų pasiekimo analizė atlikta keliais pjūviais: 

 Pagal kontraktuotų lėšų dalį nuo visų priemonei suplanuotų lėšų (iki 2015 metų); 

 Pagal kontraktuotų lėšų dalį nuo iki 2012 metų pabaigos suplanuotų kontraktuoti priemonės 

lėšų; 

 Pagal panaudotų lėšų dalį nuo iki 2012 metų pabaigos suplanuotų panaudoti priemonės lėšų. 

Iki 2012 metų pabaigos buvo kontraktuota 99,4 proc. nuo visų kelių sektoriui suplanuotų skirti 

lėšų (ES lėšų bei lėšų iš kitų finansavimo šaltinių). Daugiausiai lėšų iki 2012 metų pabaigos buvo 

kontraktuota pagal priemonę VP2-5.1-SM-01-V „Transeuropinės reikšmės automobilių kelių 

infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas“.  

 

 

Pav. 3. Kelių sektoriaus priemonių pasirašytų sutarčių dalis iki 2012 metų (proc.) nuo visų priemonei 

skirtų lėšų iki 2015 metų (Šaltinis: vertintojų skaičiavimai remiantis EAVP ir SFMIS duomenimis) 
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Kelių sektoriaus projektų kontraktavimas palygintas su kitų ministerijų kontraktavimu. Kelių 

sektoriaus kontraktavimas yra spartesnis nei šalies vidurkis ir bendrame ministerijų kontekste 

kontraktavimo spartą vertiname labai gerai.  

 

Pav. 4. Ministerijų pasirašytų sutarčių dalis iki 2012 metų pabaigos (proc.) nuo visų skirtų lėšų (iki 2015 

metų) (Šaltinis: vertintojų skaičiavimai naudojant esparama.lt duomenis) 

 

Iki 2012 metų pabaigos iš viso buvo kontraktuota 113,1 proc. kelių sektoriui iki 2012 metų pabaigos 

planuotų skirti lėšų (ES lėšų bei lėšų iš kitų finansavimo šaltinių). Daugiausiai buvo kontraktuota pagal 

priemones VP2-5.1-SM-01-V „Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo 

didinimas, techninių parametrų gerinimas“ (planas viršytas 24,3 proc.) ir VP2-4.4-SM-02-R „Savivaldos 

transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ (planas viršytas 23,4 proc.). Pagal kitas 

priemones kontraktavimas planą viršija nuo 3,6 proc. iki 5,7 proc.  
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Pav. 5. Pasirašytų sutarčių iki 2012 metų pabaigos dalis (proc.) nuo priemonei iki 2012 metų pabaigos 

planuotų skirtų lėšų (Šaltinis: vertintojų skaičiavimai, SFMIS duomenys, Įsipareigojimų dėl projektams 

skiriamo finansavimo bei pareiškėjų ir partnerių lėšų ir šių lėšų išmokėjimo bei naudojimo detalizavimo 

einamaisiais ir ateinančiais metais planai) 

 

Apibendrinant galima pažymėti, kad kasmetiniai kontraktavimo planai yra vykdomi. 

Iki 2012 metų pabaigos iš viso deklaruotinos vertinamų priemonių lėšos sudaro 113,6 proc. visų iki 

2012 metų pabaigos planuotų pripažinti deklaruotinomis lėšų. Didžiausią dalį deklaruotinos lėšos nuo 

suplanuotų pripažinti deklaruotinomis iki 2012 metų pabaigos sudaro pagal priemones VP2-5.4-SM-01-

V „Saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimas, miestų aplinkkelių tiesimas“ ir VP2-

4.4-SM-02-R „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“.  

 

Pav. 6. Iki 2012 metų pabaigos deklaruotinos lėšos (%) nuo visų iki 2012 metų pabaigos planuotų 

pripažinti deklaruotinomis lėšų (Šaltinis: „BGI Consulting“ skaičiavimai, SFMIS duomenys, ES lėšų 

panaudojimo planas) 
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Kasmetinis lėšų deklaravimas, lyginant su planu, yra sklandus.  

Apibendrinant finansinio rezultatyvumo analizę, galima daryti išvadą, kad finansiniai planai yra 

įgyvendinami gerai. Iki 2012 metų pabaigos kontraktuota 99,4 proc. visų skirtų lėšų ir 

bendrame ministerijų kontekste kelių sektoriaus lėšų panaudojimas atrodo labai gerai. 2012 

metų pabaigos duomenimis kelių sektoriaus kontraktavimo ir deklaravimo planai yra viršijami.  

 

4.2. Stebėsenos rodiklių pasiekimas. Lėšų pakankamumo vertinimas 

 

Stebėsenos rodiklių pasiekimas yra suplanuotas 2015 metams. Plano, kuris priemonių lygmenyje 

detalizuotų stebėsenos rodiklių pasiekimą pamečiui, nėra. Siekiant įvertinti stebėsenos rodiklių 

pasiekimą vertinimo metu, lyginama, kokia lėšų dalis kontraktuota ir kokia dalis produktų ir rezultatų 

planuojama pasiekti pagal sudarytas sutartis. 

Deklaravimo duomenys šiuo atveju naudojami kaip kontekstinė informacija, kadangi vykdomuose 

projektuose santykis tarp deklaruotinų lėšų ir pasiektų stebėsenos rodiklių neatspindi projektų 

situacijos. Projekto įgyvendinimo metu lėšos deklaruojamos periodiškai, tuo tarpu faktinis produktų  

sukūrimas fiksuojamas projekto pabaigoje, surašius statybos užbaigimo aktą, o rezultatų – praėjus 

kalendoriniams metams po projekto įgyvendinimo.  

Einamasis vertinimas leidžia pasiremti faktiniais baigtų projektų duomenimis. Atsižvelgiant į faktinius 

duomenis, galima vertinti, ar kelių sektoriaus projektams skirta pakankamai lėšų, kad būtų pasiekti visi 

nustatyti įgyvendinimo rodikliai. Remiantis baigtų projektų duomenimis apskaičiuotos vidutinės vieno 

rodiklio vieneto kainos. Jos skaičiuojamos kaip deklaruotinų lėšų (apimant visus finansavimo šaltinius) 

ir faktiškai pasiektų rodiklių reikšmių (atskirais atvejais suplanuotų rodiklių) santykis. 

 

Priemonė VP2-4.3-SM-01-V „Kelių ir geležinkelių tinklo tobulinimas gerinant saugų eismą ir mažinant 

aplinkai neigiamą poveikį“ 

Iš viso pagal priemonę numatyti37 3 kelių sektoriaus projektai, kuriems skiriamas finansavimas iš ES 

fondų lėšų sudaro 87 550 000 litus, o bendra projektų vertė sudaro 111 338 689 litus. Suplanuota, kad 

už šias lėšas didesnio avaringumo ruožuose turėtų būti įdiegtos 35 saugaus eismo gerinimo ir 

aplinkosaugos priemonės (produktai) ir tokiu būdu panaikintos 25 juodosios dėmės (rezultatai). Pagal 

priemonę iki 2012 metų pabaigos vienas projektas pabaigtas ir du projektai įgyvendinami. 

 

 

 

 

 

                                                             

37 Remiantis LR susisiekimo ministro 2008 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. 3-224 (LR susisiekimo ministro 2012 m. 
spalio 11 d. įsakymo Nr. 3-659 redakcija), kuriuo pakeistas valstybės projektų sąrašas. 
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Lentelė 8. Stebėsenos rodikliai ir lėšų panaudojimas. Priemonė VP2-4.3-SM-01-V „Kelių ir geležinkelių 

tinklo tobulinimas gerinant saugų eismą ir mažinant aplinkai neigiamą poveikį“ 

Rodikliai ir jų 
tipas 

Planas 
iki 

2015 
metų 

Numatyta 
sudarytose 
sutartyse 

Sudarytose 
sutartyse, 

lyginant su 
planu, proc. 

Faktiškai 
pasiekta 
iki 2012 

metų 
pabaigos 

Faktiškai 
pasiekta, 
lyginant 
su planu, 

proc. 

Kontraktuota 
priemonės 

lėšų, lyginant 
su planuota, 

proc. 

Deklaruotina 
priemonės 
lėšų dalis, 

lyginant su 
planuota, proc. 

Panaikintos 
juodosios dėmės 
(rezultato) 

25 23 92 0 0 98,8 50,3 

Didesnio 
avaringumo 
rizikos ruožuose 
įdiegtos saugaus 
eismo gerinimo ir 
aplinkosaugos 
priemonės 
(produkto) 

35 
vienetai 

76 vienetai 217,1 39 111,4 

Šaltinis: sudaryta vertintojų, remiantis EAVP priedu ir SFMIS duomenų analize 

 

Sudarytose sutartyse numatytas įdiegti saugaus eismo gerinimo ir aplinkosaugos priemonių skaičius 

viršija priemonės planą iki 2015 metų (kontraktuota 217,1 proc. planuotų rodiklių). Panaikintų juodųjų 

dėmių kontraktavimas siekia 92 proc. priemonės plano. Iki 2012 metų pabaigos kontraktuota 98,8 proc. 

nuo visų priemonei suplanuotų skirti lėšų. Produkto rodiklių pasiekimas viršijamas, tačiau gali būti 

nepasiekta planuota rezultato rodiklio reikšmė. Pagal kontraktavimo situaciją matyti, kad gali 

būti pasiekti 92 proc. planuotos rezultato rodiklio reikšmės.  

Pagal nustatytas priemonės produkto rodiklių reikšmes lėšų skirta daugiau nei pakankamai. 

Produktų lygmenyje buvo galima suplanuoti ambicingesnį planą. Nors suplanuoti rodikliai viršyti, 

tačiau poreikis gerinti eismo saugumą keliuose išlieka. Eismo saugumo pagerinimo rodikliai turėtų būti 

nustatomi ir naujose investicijose. 

Kol kas nėra faktinių duomenų, ar įgyvendintam projektui pavyko pasiekti rezultato rodiklį 

(panaikintos juodosios dėmės). Tai sąlygoja rodiklio skaičiavimo metodika38, kadangi eismo įvykių 

faktinis skaičius juodojoje dėmėje stebimas 4 metus ir tik tada vertinama, ar kelio ruožas laikomas 

avaringu (juodąja dėme). Įgyvendintas projektas pabaigtas 2010 metų pradžioje, todėl vertinimo, ar 

pavyko panaikinti suplanuotas 7 juodąsias dėmes, rezultatai bus tik 2014 metų pradžioje. Ministerijos 

duomenimis39, rekonstruotuose ruožuose eismo įvykių iki interviu dienos40 neužfiksuota.  

 

Priemonė VP2-4.4-SM-01-V „Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių 

parametrų gerinimas“ 

Pagal priemonę finansuojama valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūra. Iki 2012 

pabaigos visi kelių sektoriaus projektai baigti. Faktinės investicijos sudaro 1 116 921 582 litus.  

                                                             

38 LR susisiekimo ministro 2011 m. birželio 7 d. įsakymas Nr. 3-342 „Dėl avaringų ruožų nustatymo valstybinės 

reikšmės keliuose metodikos patvirtinimo“. 
39 Interviu su Susisiekimo ministerijos atstovais (2012-12-19). 
40

 2012-12-19 
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Buvo suplanuota, kad pagal priemonę nutiesti nauji ir rekonstruoti esami automobilių keliai 

(valstybinės reikšmės keliai, nepriklausantys TEN-T tinklui) sudarys 690 kilometrų. Faktiškai skirtomis 

lėšomis nutiesti nauji ir rekonstruoti keliai sudaro virš 900 kilometrų. Taigi, pasiekti didesni nei 

planuota produkto rodikliai. Kartu tai rodo, kad pagal suplanuotus produkto rodiklius 

priemonei lėšų buvo skirta daugiau nei pakankamai.  

 

Lentelė 9. Stebėsenos rodikliai ir lėšų panaudojimas. Priemonė VP2-4.4-SM-01-V „Valstybinės reikšmės 

kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių parametrų gerinimas“ 

Rodikliai Planas iki 
2015 metų 

Numatyta 
sudarytose 
sutartyse 

Sudarytose 
sutartyse, 

lyginant su 
planu, 
proc. 

Faktiškai 
pasiekta 
iki 2012 

metų 
pabaigos 

Faktiškai 
pasiekta, 
lyginant 
su planu, 

proc. 

Kontraktuota 
priemonės 

lėšų, lyginant 
su planuota, 

proc. 

Deklaruotina 
priemonės 
lėšų dalis, 

lyginant su 
planuota, 

proc. 

Sutrumpėjęs 
kelionės 
rekonstruotais 
automobilių 
keliais laikas 
(rezultato) 

1,2 mln. 
automobilių 

valandų 

0,86 mln. 
automobilių 

valandų 

71,7 0,8841 73,3 93,6 86,2 

Nutiesti nauji ir 
rekonstruoti 
esami 
automobilių 
keliai 
(valstybinės 
reikšmės keliai, 
nepriklausantys 
TEN-T tinklui) 
(produkto) 

690 km 901,34 km 130,6 901,67 130,7 

Šaltinis: sudaryta vertintojų, remiantis EAVP priedu ir SFMIS duomenų analize 

 

Nepavyko pasiekti planuotos rezultato rodiklio (sutrumpėjęs kelionės rekonstruotais automobilių 

keliais laikas) reikšmės. Planuota, kad kelionės laikas rekonstruotais keliais sutrumpės 1,2 mln. 

automobilių valandų, tačiau, remiantis vertinimui pateiktais stebėsenos duomenimis, faktiškai jis 

sutrumpėjo 0,88 mln. automobilių valandų. Taip pat 8 projektų pasiektos reikšmės dar nebuvo 

skaičiuotos; juose suplanuota pasiekti 0,15 mln. automobilių valandų. Taigi, tikėtinas bendras kelionės 

laiko sutrumpėjimas – 1,03 mln. automobilių valandų. Visgi, šio rodiklio nepasiekimo negalime sieti 

su priemonei skirtų lėšų trūkumu, nes kelių tiesimui ir rekonstrukcijai buvo skirta pakankamai 

lėšų, o rezultato rodiklio nepasiekimą lemia kiti (ne finansiniai) veiksniai. Kelionės trukmė 

priklauso nuo transporto priemonės, kelio būklės, leistino greičio, eismo intensyvumo, vidutinės eismo 

srauto sudėties bei kelio pralaidumo42. Rodiklio nepasiekimas indikuoja, kad planavimo metu šie 

veiksniai nebuvo tinkamai įvertinti (pavyzdžiui, eismo intensyvumas valstybinės reikšmės keliuose, 

lyginant su 2007 ir 2008 metais, yra sumažėjęs). 

 

                                                             

41 Taip pat 8 projektų pasiektos reikšmės dar nebuvo įvertintos. Juose suplanuota pasiekti 0,15 mln. automobilių 
valandų. Taigi, tikėtinas bendras kelionės laiko sutrumpėjimas – 1,03 mln. automobilių valandų. 
42 Galimybių studija „Jungčių su tarptautiniais koridoriais plėtra. Kelio Vilnius–Utena ruožo nuo 10,0 km iki 16,0 
km rekonstravimas“, 2008, VĮ „Transporto ir kelių tyrimo institutas“. 
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Pav. 7. Bendro ir krovininio eismo intensyvumo kitimas valstybinės reikšmės keliuose nuo 2000-ųjų metų 
(Šaltinis: TKTI) 

 

Galutinė rezultato rodiklio reikšmė bus fiksuojama 2015 metais ir didele dalimi priklausys nuo eismo 

intensyvumo tais metais. Visgi, net ir gerėjantys eismo intensyvumo srautai gali būti nepakankami 

planuotai reikšmei pasiekti, nes rodiklio nepasiekimas pakankamai ženklus (nepasiekta 27 proc. 

planuotos reikšmės). 

 

Priemonė VP2-4.4-SM-02-R „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ 

Priemonės lėšomis plėtojama regioninės reikšmės transporto infrastruktūra, kelių jungtys su 

pagrindinėmis magistralėmis, formuojamas reikiamo pralaidumo ir patikimumo susisiekimo 

infrastruktūros (gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų) tinklas. Iš ES fondų priemonės įgyvendinimui skirta 

428 080 000 litų, o bendra numatyta projektų vertė sudaro 503 624 000 litus. Planuota, kad, 

įgyvendinant priemonę, bus parengta 15 techninių projektų ir nutiesti nauji bei rekonstruoti esami 

automobilių keliai (savivaldybių keliai ir gatvės), kurie sudarys 160 kilometrų, ir dėl to 10 proc. 

sutrumpės kelionės rekonstruotais automobilių keliais laikas. 

  

1
0

0
%

 

9
9

%
 

1
0

2
%

 

1
0

6
%

 

1
1

7
%

 

1
2

2
%

 

1
3

5
%

 

1
5

4
%

 

1
5

8
%

 

1
4

5
%

 

1
4

4
%

 

1
4

6
%

 

1
4

6
%

 

895 886 913 949 
1047 1092 

1208 
1377 1415 

1301 1290 1308 1311 

1
0

0
%

 

9
8

%
 

1
0

5
%

 

1
0

2
%

 

8
3

%
 

7
7

%
 

1
0

7
%

 

1
1

1
%

 

1
5

8
%

 

1
3

2
%

 

1
3

6
%

 

1
4

8
%

 

1
5

0
%

 

130 128 137 133 108 100 139 144 205 171 177 192 195 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2
0

0
0

m
.

2
0

0
1

m
.

2
0

0
2

m
.

2
0

0
3

m
.

2
0

0
4

m
.

2
0

0
5

m
.

2
0

0
6

m
.

2
0

0
7

m
.

2
0

0
8

m
.

2
0

0
9

m
.

2
0

1
0

m
.

2
0

1
1

m
.

2
0

1
2

m
.E

is
m

o
 i

n
te

n
sy

v
u
m

as
, 

au
t.

/p
ar

ą 



ES struktūrinių fondų lėšų, skirtų kelių sektoriaus projektams įgyvendinti, planavimo ir panaudojimo 

efektyvumo vertinimas. Galutinė vertinimo ataskaita.  

 49 

Lentelė 10. Stebėsenos rodikliai ir lėšų panaudojimas. Priemonė VP2-4.4-SM-02-R „Savivaldos transporto 

infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ 

Rodikliai Planas iki 
2015 
metų 

Numatyta 
sudarytose 
sutartyse 

Sudarytose 
sutartyse, 

lyginant su 
planu, proc. 

Faktiškai 
pasiekta 
iki 2012 

metų 
pabaigos 

Faktiškai 
pasiekta, 

lyginant su 
planu, 
proc. 

Kontraktuota 
priemonės 

lėšų, lyginant 
su planuota, 

proc. 

Deklaruotina 
priemonės 
lėšų dalis, 

lyginant su 
planuota, 

proc. 

Sutrumpėjęs 
kelionės 
rekonstruotais 
automobilių 
keliais laikas 
(rezultato) 

10 proc. 37,94 proc. 379,4 0,02 0,2 94,1 66,8 

Nutiesti nauji 
ir rekonstruoti 
esami 
automobilių 
keliai 
(savivaldybių 
keliai ir gatvės) 
(produkto) 

160 km 286,23 km 178,9 205,35 128,3 

Parengti 
techniniai 
projektai 
(produkto) 

15 142 946,7 142 946,7 

Šaltinis: sudaryta vertintojų, remiantis EAVP priedu ir SFMIS duomenų analize 

 

Iki 2012 metų pabaigos kontraktuotos stebėsenos rodiklių reikšmės viršija visas pagal priemonę 

suplanuotas rodiklių reikšmes. Viršytas planuotas produkto rodiklis „Nutiesti nauji ir rekonstruoti 

esami automobilių keliai (savivaldybių keliai ir gatvės)“ – kontraktuota apie 1,8 karto daugiau 

kilometrų. Taip pat net kelis kartus didesnės nei planuota kontraktuotos produkto rodiklio „Parengti 

techniniai projektai“ reikšmės. Faktinės stebėsenos rodiklių tendencijos rodo, kad techninių projektų 

parengta daugiau nei planuota, o nutiestų naujų ir rekonstruotų esamų automobilių kelių rodiklio 

reikšmės taip pat viršytos. Produktų rodiklių kontraktavimas ir faktinis rodiklių reikšmių 

pasiekimas rodo, kad produktų lygmenyje pavyko pasiekti daugiau nei planuota. 

Pagal abu produkto rodiklius galime vertinti, kad nustatytiems priemonės produkto rodikliams 

pasiekti lėšų skirta daugiau nei pakankamai.  

Vertinant rezultato rodiklių pasiekimą, reikia pažymėti, kad sudarytose sutartyse planuojama, jog 

kelionės laikas naujais ir rekonstruotais keliais sutrumpės 37,94 proc. (planuota 10 proc.). Rezultato 

rodiklio kontraktavimo tendencijos vertintinos pozityviai. Tačiau dar nėra duomenų apie faktinį 

kelionės laiko sutrumpėjimą (daugumos projektų atveju dar nematuotas). Visgi, šio rodiklio 

pasiekimo ar nepasiekimo negalime sieti su priemonei skirtomis lėšomis, nes kelių tiesimui ir 

rekonstrukcijai buvo skirta pakankamai lėšų, o rezultato rodiklio pasiekimą lemia kiti (ne 

finansiniai) veiksniai. 
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Priemonė VP2-5.1-SM-01-V „Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo 

didinimas, techninių parametrų gerinimas“ 

Valstybės projektų sąraše43 pagal priemonę numatyta įgyvendinti 18 projektų. Papildomai 8 projektai 

numatyti kaip rezerviniai. Iš viso priemonei numatytas finansavimas iš ES fondų lėšų sudaro 1 024 917 

780 litus, o bendra projektų vertė sudaro 1 205 785 623 litus. Suplanuota, kad už šias lėšas nutiesti 

nauji ir rekonstruoti esami TEN-T tinklo automobilių keliai sudarys 315 kilometrų, o TEN-T tinklo 

automobilių keliais gabentų krovinių kiekis turėtų padidėti 12 mln. tonų (2015 metais). 

 

Lentelė 11. Stebėsenos rodikliai ir lėšų panaudojimas. Priemonė VP2-5.1-SM-01-V „Transeuropinės 

reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas“ 

Rodikliai Planas 
iki 

2015 
metų 

Numatyta 
sudarytose 
sutartyse 

Sudarytose 
sutartyse, 

lyginant su 
planu, proc. 

Faktiškai 
pasiekta 
iki 2012 

metų 
pabaigos 

Faktiškai 
pasiekta, 
lyginant 
su planu, 

proc. 

Kontraktuota 
priemonės 

lėšų, lyginant 
su planuota, 

proc. 

Deklaruotina 
priemonės 
lėšų dalis, 

lyginant su 
planuota, proc. 

Padidėjęs 
TEN-T tinklo 
automobilių 
keliais 
gabentų 
krovinių 
kiekis 
(rezultato) 

12 mln. 
tonų 

(4 mln. 
tonų)44 

-45 -46 n.d.47 n.d. 111  81,6 

Nutiesti nauji 
ir 
rekonstruoti 
esami TEN-T 
tinklo 
automobilių 
keliai 
(produkto) 

315 km 324,92 km 103,1 proc. 258 81,9 

Šaltinis: sudaryta vertintojų, remiantis EAVP priedu ir SFMIS duomenų analize 

 

Remiantis SFMIS duomenimis, iki 2012 metų pabaigos sudarytose sutartyse numatyta 324,92 km naujų 

ir rekonstruotų esamų kelių. Tai 3,1 proc. viršija produkto rodiklio planą. Kontraktavimas viršija EAVP 

planą 11 proc.  Taigi, planuota produkto rodiklio reikšmė bus pasiekta, tačiau tam bus panaudota 

iki 11 proc. daugiau lėšų (šis procentas gali mažėti, jeigu dalis lėšų įgyvendinimo metu bus 

sutaupyta). Taip pat galima teigti, kad produkto planui pasiekti buvo numatytos  šiek tiek (apie 

8 proc.) per mažos lėšų apimtys.  

Kol kas negalime įvertinti ar rezultato rodiklio planas yra vykdomas. Padidėjęs TEN-T tinklo 

automobilių keliais gabentų krovinių kiekis bus vertinamas 2015 metais. Atlikta studija48 siūlo 

planinio rodiklio korekciją – vietoje 12 mln. tonų taikyti 4 mln. tonų reikšmę. 

                                                             

43 Patvirtintas LR susisiekimo ministro 2008 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 3-263 (LR susisiekimo ministro 2013 m. 
balandžio 19 d. įsakymo Nr. 3-234 redakcija). 
44 Atlikus studiją (EAVP įgyvendinimo rodiklių transporto sektoriuje skaičiavimas (LR susisiekimo ministerija, 
VGTU) siūloma planinio rodiklio korekcija – 4 mln. tonų vietoje 12 mln. tonų. 
45 Rodiklio reikšmė projektų lygmeniu nėra renkama. Jis vertinamas remiantis statistika. 
46 Rodiklio reikšmė projektų lygmeniu nėra renkama. Jis vertinamas remiantis statistika. 
47 Iki 2011 metų pabaigos TEN-T tinklo automobilių keliais gabentų krovinių kiekio padidėjimo nebuvo. 
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Rezultato rodiklio pasiekimo ir nepasiekimo negalėtume sieti su skirtų lėšų apimtimis, kadangi 

produkto rodikliui (nutiesti nauji ir rekonstruoti esami TEN-T tinklo automobilių keliai) skirta 

pakankamai lėšų. Gabenamų krovinių kiekis priklauso ne tik nuo kelių būklės, bet ir nuo kitų veiksnių. 

Vienas iš pagrindinių veiksnių yra bendra ekonominė būklė, nuo kurios didele dalimi priklausys 

pervežamų krovinių srautas 2015 metais. 

 

Priemonė VP2-5.4-SM-01-V „Saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimas, miestų 

aplinkkelių tiesimas“ 

Priemonės lėšomis siekiama įrengti saugaus eismo priemones TEN-T tinklo keliuose, užtikrinti keliuose 

saugias eismo sąlygas, tiesti miestų aplinkkelius ir juos integruoti į susiformavusius miestų gatvių 

tinklus. Numatyta nutiesti ir rekonstruoti 24 kilometrus kelių (produkto rodiklis) ir tokiu būdu 

sutaupyti 18,4 mln. automobilių valandų. Atlikus studiją49 ir nustačius pradinę rodiklio reikšmę, 

siūloma sutaupyto laiko rodiklio reikšmę sumažinti iki 1,5 mln. automobilių valandų. 

Valstybės projektų sąraše suplanuoti50 7 projektai ir papildomai numatyti 5 rezerviniai projektai. 

Bendra suplanuotų projektų vertė (įskaitant netinkamas finansuoti ES fondų lėšomis išlaidas) sudaro 

903 760 917 litus. 

 

Lentelė 12. Stebėsenos rodikliai ir lėšų panaudojimas. Priemonė VP2-5.4-SM-01-V „Saugų eismą 

gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimas, miestų aplinkkelių tiesimas“ 

Rodikliai Planas iki 
2015 metų 

Numatyta 
sudarytose 
sutartyse 

Sudarytose 
sutartyse, 

lyginant su 
planu, proc. 

Faktiškai 
pasiekta 
iki 2012 

metų 
pabaigos 

Faktiškai 
pasiekta, 
lyginant 
su planu, 

proc. 

Kontraktuota 
priemonės 

lėšų, lyginant 
su planuota, 

proc. 

Deklaruotina 
priemonės 
lėšų dalis, 

lyginant su 
planuota, 

proc. 

Sutaupytas 
laikas 
(rezultato) 

18,4 mln. 
automobilių 

valandų 
(1,5)51 

3,8 mln. 
automobilių 

valandų 

20,3 
(253,3) 

1,9 10,3 
(127) 

94,7 57,7 

Nutiesti ir 
rekonstruoti 
keliai 
(produkto) 

24 km 29,94 km 124,8 3,78 15,8 

Šaltinis: sudaryta vertintojų, remiantis EAVP priedu ir SFMIS duomenų analize 

 

Iki 2012 metų pabaigos sudarytos sutartys dėl 6 projektų finansavimo, o 2 iš jų jau užbaigti. Sudarytose 

sutartyse numatyta pasiekti 124,8 proc. suplanuotų produkto reikšmių, o kontraktuotų lėšų dalis yra 

mažesnė, ji sudaro 94,7 proc. Todėl produkto rodiklio siekimą galime vertinti kaip viršijantį 

planus. 

Sudarytose sutartyse numatyta nutiesti ir rekonstruoti 29,94 kilometrus kelio. Taigi šių projektų metu 

bus viršyta planinė produkto rodiklio (nutiesti ir rekonstruoti keliai) reikšmė (viso priemonei 
                                                                                                                                                                                                             

48 EAVP įgyvendinimo rodiklių transporto sektoriuje skaičiavimas (LR susisiekimo ministerija, VGTU). 
49 EAVP įgyvendinimo rodiklių transporto sektoriuje skaičiavimas (LR susisiekimo ministerija, VGTU). 
50 Patvirtintas LR susisiekimo ministro 2008 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 3-262 (LR susisiekimo ministro 2013 m. 
kovo 19 d. įsakymo Nr. 3-168 redakcija). 
51 Atlikus studiją (EAVP įgyvendinimo rodiklių transporto sektoriuje skaičiavimas (LR susisiekimo ministerija, 
VGTU) ir nustačius pradinę rodiklio reikšmę, siūloma sutaupyto laiko rodiklio reikšmę sumažinti iki 1,5. 
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suplanuota 24 kilometrai). Faktinis įgyvendinimas rodo, jog pagal suplanuotus produkto rodiklius 

priemonei buvo skirta pakankamai lėšų. 

Sudarytose sutartyse planuojama, kad įgyvendinus projektus bus sutaupyta 3,8 mln. automobilių 

valandų. Pagal du baigtus projektus faktiškai pasiektas 1,9 mln. automobilių valandų sutaupymas. 

Rodiklio pasiekimas iš esmės priklausys nuo to, ar bus patikslinta planinė rodiklio reikšmė52. 

Visgi, šio rodiklio pasiekimo ar nepasiekimo negalime sieti su priemonei skirtomis lėšomis, nes 

kelių tiesimui ir rekonstrukcijai buvo skirta pakankamai lėšų, o rezultato rodiklio pasiekimą 

lemia kiti (ne finansiniai) veiksniai. 

 

Apibendrinant galima pažymėti, kad, įgyvendinant kelių sektoriaus priemones, produkto 

reikšmių pasiekimas iki 2012 metų pabaigos vertintinas pozityviai. Plano, kuris priemonių 

lygmenyje detalizuotų stebėsenos rodiklių pasiekimą pamečiui, nėra. Todėl, siekiant įvertinti 

stebėsenos rodiklių pasiekimą vertinimo metu, palyginta, kokia lėšų dalis kontraktuota ir kokia 

dalis produktų planuojama pasiekti pagal sudarytas sutartis. Faktinis įgyvendinimas rodo, kad 

panaudojant suplanuotas lėšas pasiekiamos didesnės nei planuota produktų rodiklių reikšmės, 

išskyrus vieną priemonę – VP2-5.1-SM-01-V „Transeuropinės reikšmės automobilių kelių 

infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas“. Šios priemonės 

planuota produkto rodiklio reikšmė bus pasiekta, tačiau tam bus panaudota iki 11 proc. daugiau 

lėšų (šis procentas gali mažėti, jeigu dalis lėšų įgyvendinimo metu bus sutaupyta). 

Sunkumų kyla siekiant rezultato rodiklio „Sutrumpėjęs kelionės rekonstruotais automobilių 

keliais laikas“ (priemonė VP2-4.4-SM-01-V „Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių 

infrastruktūros techninių parametrų gerinimas“). Pagal priemonę suplanuoti kelių sektoriaus 

projektai jau yra baigti, tačiau rezultato rodiklio planuota apimtimi pasiekti nepavyko.53 

Šiuo metu nėra aišku, ar bus pasiekti rezultato rodikliai pagal priemones VP2-5.1-SM-01-V 

„Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių 

parametrų gerinimas“ ir VP2-5.4-SM-01-V „Saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros 

diegimas, miestų aplinkkelių tiesimas“. Atlikta studija54 abiejų priemonių planiniams 

rodikliams siūlo korekcijas. 

Sutarčių sudarymo ir projektų įgyvendinimo duomenys rodo, kad priemonėms VP2-4.3-SM-01-V 

„Kelių ir geležinkelių tinklo tobulinimas gerinant saugų eismą ir mažinant aplinkai neigiamą 

poveikį“, VP2-4.4-SM-02-R „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ ir 

VP2-4.4-SM-01-V „Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių 

parametrų gerinimas“ buvo galima suplanuoti ambicingesnes produktų rodiklių reikšmes. 

Priemonės VP2-5.1-SM-01-V „Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros 

pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas“ produkto planui pasiekti buvo 

numatytos  šiek tiek (apie 8 proc.) per mažos lėšų apimtys. Priemonei VP2-5.4-SM-01-V „Saugų 

eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimas, miestų aplinkkelių tiesimas“ lėšų buvo 

skirta pakankamai. 

                                                             

52 Atlikus studiją (EAVP įgyvendinimo rodiklių transporto sektoriuje skaičiavimas (LR susisiekimo ministerija, 
VGTU) ir nustačius pradinę rodiklio reikšmę, siūloma sutaupyto laiko rodiklio reikšmę sumažinti iki 1,5. 
53

 8 projektų pasiektos reikšmės dar nebuvo įvertintos. Juose suplanuota pasiekti 0,15 mln. automobilių valandų. 
Taigi, tikėtinas bendras kelionės laiko sutrumpėjimas – 1,03 mln. automobilių valandų, planuota – 1,2 mln. 
automobilių valandų.   
54 EAVP įgyvendinimo rodiklių transporto sektoriuje skaičiavimas (LR susisiekimo ministerija, VGTU). 
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Tose priemonėse, kur rezultatų rodiklių pasiekimas nėra aiškus, planų pasiekimo negalime sieti 

su skirtų lėšų apimtimis. Kelių tiesimui ir rekonstrukcijai buvo skirta pakankamai lėšų, o 

rezultato rodiklio pasiekimą lemia įvairūs veiksniai (ne finansiniai). 

 

4.3. Rezultatų tvarumas 

 

Viešosios programos investicijomis paprastai siekiama užtikrinti ilgalaikius pokyčius, tolesnę plėtrą, 

todėl labai svarbus sukurtų rezultatų ir jų teigiamo poveikio tvarumas. Investicijomis sukurtų rezultatų 

tvarumas gali būti suprantamas kaip naudojimasis rezultatais ateityje ir jų sukurtų socialinių-

ekonominių naudų išlikimas pasibaigus programai. Kuriami rezultatai suprantami kaip visų projektų 

veiklų sukurti produktai. 

Labai svarbu, kad kuriami rezultatai, šiuo atveju kelių infrastruktūra, atitiktų ne tik einamuosius, bet ir 

ilgalaikius visuomenės poreikius, kadangi nuo to iš esmės priklauso rezultatų panaudojimas ateityje. Be 

to, kad sukurtais rezultatais būtų naudojamasi ateityje, būtina sukurti tam sąlygas. Investicijomis 

kuriama ir plėtojama kelių infrastruktūra, todėl tam, kad ja būtų naudojamasi, ji turi būti plėtojama 

integruotai, pvz., tiesiant kelią svarbu, kad būtų sutvarkytos jungtys su kitais keliais ar gatvėmis. Todėl 

šiuo atveju rezultatų panaudojimą ateityje nulemia 2 veiksniai: rezultatų atitikimas poreikiams ir 

sąlygų, reikalingų naudotis rezultatais, sukūrimas. 

Vertinant naudojimąsi sukurtais rezultatais, pirmiausia svarbu identifikuoti sektoriaus plėtros 

poreikius, ypač atkreipiant dėmesį į besikeičiančią socialinę ir ekonominę situaciją, ir nustatyti, ar 

investicijos atitinka šiuos poreikius. Rengiant EAVP, akcentuoti tokie pagrindiniai kelių sektoriaus 

poreikiai: 

 Eismo saugumo gerinimas. Didelis eismo įvykių ir juose žuvusiųjų skaičius – kelių eismo 

įvykiuose žuvusiųjų skaičius 1 mln. gyventojų Lietuvoje 2005 m. buvo dvigubai didesnis nei ES-

27 vidurkis. 

 Pagrindinių šalies kelių tinklo55 infrastruktūros parametrų gerinimas. Didėjantys eismo srautai 

lemia grūstis, ypač didžiųjų miestų priemiesčiuose. Kai kurių kelių dangos nepritaikytos 

didesniems srautams, apkrovai, kelių pralaidumas taip pat nepakankamas. 

 Nepagrindinių kelių tinklo infrastruktūros parametrų gerinimas. Kai kurių nepagrindinių kelių 

danga nusidėvėjusi arba nepakankamos kokybės, neatitinka augančių srautų ir apkrovos. 

Šie poreikiai nesikeitė ir įgyvendinant investicijas. Socialinės-ekonominės aplinkos ir jos pokyčių 

analizė atskleidė, kad kai kurios tendencijos kito priešingai, nei investicijų planavimo metu, tačiau tai 

nekeičia poreikių aktualumo. Rengiant EAVP prognozuota, kad krovinių ir keleivių pervežimai 2013 m., 

lyginant su 2004 m., turėtų išaugti 50-60 proc., eismo intensyvumas apie 40 proc. Remiantis 2011 m. 

Lietuvos statistikos departamento pateikiamais krovinių ir keleivių vežimo duomenimis matoma, kad 

šios prielaidos nepasitvirtins, kadangi 2008–2009 m. krovinių ir keleivių vežimo apimtys ir 2009–2010 

m. bendras eismo intensyvumas valstybinės reikšmės keliais mažėjo, tačiau tai nulėmė ekonomikos 

nuosmukis, o ilgalaikėje perspektyvoje turėtų išlikti augimo tendencijos. Be to, reikia akcentuoti, kad 

transporto sektoriaus poreikiai yra ilgalaikiai ir nesusiformuoja per kelis metus, todėl tokie 

trumpalaikiai svyravimai neturi reikšmingos įtakos sektoriaus poreikiams, apibrėžtiems investicijų 

planavimo metu. 

                                                             

55 Apima magistralinius ir krašto kelius. 
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Siekiant nustatyti, ar investicijos atitinka identifikuotus kelių sektoriaus poreikius, buvo atlikta 

priemonių, remiamų veiklų bei pasirinktų įgyvendinamų projektų ir jų veiklų analizė. Eismo saugumo 

problematiką sprendžia keletas priemonių. Priemonė VP2-4.3-SM-01-V „Kelių ir geležinkelių tinklo 

tobulinimas gerinant saugų eismą ir mažinant neigiamą poveikį aplinkai“ iš esmės yra skirta didinti 

eismo saugumą keliuose. Pagal šią priemonę įgyvendinamų projektų metu diegiamos eismo saugumo 

inžinerinės priemonės – pertvarkomos sankryžos, įrengiamos greitėjimo, lėtėjimo juostos, perėjos, 

tiesiami pėsčiųjų ir dviračių takai. Šių eismo saugos inžinerinių priemonių prisidėjimas užtikrinant 

saugesnį eismą ir nauda buvo plačiau aptarta tinkamumo dalyje. Kitos priemonės nėra tiesiogiai skirtos 

eismo saugumo problematikai spręsti, tačiau prie eismo saugumo gerinimo prisideda kai kurios pagal 

jas remiamos veiklos. Priemonė VP2-4.4-SM-02-R „Savivaldos transporto infrastruktūros 

modernizavimas ir plėtra“ skirta regioninei kelių infrastruktūrai gerinti ir plėtoti, tačiau viena iš 

remiamų veiklų – eismo saugumo inžinerinių priemonių diegimas. Pagal priemonę įgyvendinamų 

projektų metu eismo saugos inžinerinės priemonės diegiamos miestų ir miestelių gatvėse. Analogiškai 

prie eismo saugumo didinimo prisideda priemonė VP2-5.4-SM-01-V „Saugų eismą gerinančios 

inžinerinės infrastruktūros diegimas, miestų aplinkkelių tiesimas“ – eismo saugumo priemonės 

pritaikomos transeuropinės reikšmės kelių atkarpose, pvz., įrengiant požemines pėsčiųjų perėjas. 

Augantis eismo intensyvumas ir apkrova visame kelių tinkle – tiek pagrindiniuose, tiek 

nepagrindiniuose šalies keliuose, formuoja poreikį didinti kelių pralaidumą, stiprinti kelių dangą. 

Beveik visos kelių sektoriaus priemonės, išskyrus VP2-4.3-SM-01-V „Kelių ir geležinkelių tinklo 

tobulinimas gerinant saugų eismą ir mažinant neigiamą poveikį aplinkai“, yra skirtos kelių 

infrastuktūros techninių parametrų gerinimui ir pritaikymui didesniems eismo srautams. Pagal 

priemones įgyvendinamų projektų metu atnaujinama arba keičiama kelio danga, ji pritaikoma 

didesnėms apkrovoms, įrengiamos papildomos kelio juostos. 

Pagal priemones įgyvendinamos investicijos nukreiptos spręsti kelių sektoriuje kylančias 

problemas ir atitinka sektoriaus poreikius. Sukurtų rezultatų panaudojimas ateityje abejonių 

nekelia, tačiau jų panaudojimas nebus toks intensyvus, kaip buvo prognozuojama planuojant 

investicijas. Tiesioginį sukurtos kelių infrastruktūros panaudojimą atspindi krovinių, keleivių vežimo 

apimtys bei eismo intensyvumas. Planuojant investicijas, prognozuota, kad su šiomis tendencijomis 

susiję rodikliai iki 2013 m. padidės beveik dvigubai, tačiau socialinės-ekonominės aplinkos ir jos 

pokyčių analizės rezultatai rodo, kad dėl ekonomikos nuosmukio šie rodikliai investicijų įgyvendinimo 

metu sumažėjo. Visgi tikėtina, kad ilgalaikėje perspektyvoje išliks augimo tendencijos, tačiau jos nebus 

tokios didelės, kaip buvo prognozuota. 

Nustatant sukurtų rezultatų panaudojimui būtinų sąlygų sudarymą, pažymėtina, kad įgyvendinamų 

projektų metu daugeliu atveju plėtojama jau esama kelių infrastruktūra ir jos dalys, kurios jau 

yra integruotos į tinklą, ir yra sudaromos sąlygos bei galimybės naudotis projektų metu 

sukurtais rezultatais. Tais atvejais, kai kuriama nauja infrastruktūra, pvz., tiesiamas Vilniaus 

aplinkkelis, taip pat yra sutvarkomos susijusios kelių jungtys ar keliai. Todėl būtinos sąlygos naudotis 

investicijomis sukurtais rezultatais yra sudaromos. 

Apibendrinant galima pažymėti, kad sukurtų rezultatų tvarumą lemia 2 pagrindiniai veiksniai: 

kelių sektoriaus poreikių atitikimas ir sąlygų naudotis sukurtais rezultatais sudarymas. 

Vertintos investicijos yra tinkamos sprendžiant aktualias kelių sektoriaus problemas ir atitinka 

sektoriaus poreikius. Daugeliu atveju plėtojama esama kelių infrastruktūra, kuri jau yra 

integruota į kelių tinklą, ir visos reikalingos sąlygos naudotis ja yra sudarytos. Tais atvejais, kai 

kuriama nauja infrastruktūra, įrengiamos reikalingos jungtys ir keliai, tokiu būdu sukuriant 

galimybes naudotis nauja infrastruktūra. Sukurtų rezultatų panaudojimas ateityje abejonių 

nekelia, tačiau naudojimasis nebus toks intensyvus, kaip buvo prognozuojama planuojant 
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investicijas. Mažesnį rezultatų panaudojimo intensyvumą lemia ekonomikos nuosmukis, kuris 

turėjo įtakos krovinių ir keleivių vežimo apimčių, eismo intensyvumo sumažėjimui.  
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5. EFEKTYVUMO VERTINIMAS 

 

Vertinant, ar tikslai ir uždaviniai buvo pasiekti mažiausiomis sąnaudomis, ir ar tomis pačiomis lėšomis 

galima pasiekti geresnių rezultatų, taikomas efektyvumo kriterijus. Vertinimas atliktas dviem būdais: 

 Efektyvumo vertinimas, remiantis tarptautiniu palyginimu. Apskaičiuoti santykiniai rodikliai 

(vieno vieneto vidutinės kainos) ir atliktas palyginimas su užsienio šalyse vykdytų atitinkamų 

investicijų santykiniais rodikliais. 

 Efektyvumo vertinimas, remiantis viešųjų pirkimų analize. Atlikta viešųjų pirkimų analizė, 

siekiant išsiaiškinti, ar pasireiškė konkurencija tarp paslaugų teikėjų ir tokiu būdu susidarė 

sąlygos mažiausioms galimoms kainoms. 

 

Efektyvumo vertinimas, remiantis tarptautiniu palyginimu 

 

Vertinimo metu apskaičiuotos vieno produkto vieneto vidutinės kainos. Analizės metu nustatyti 

reikšmingi skirtumai tarp planinių vidutinių kainų ir vidutinių kainų, kurios apskaičiuotos, remiantis 

sudarytomis sutartimis bei baigtų projektų duomenimis. Dėl šios priežasties analizėje naudojamos trys 

vidutinių kainų kategorijos: 

 Vieneto kaina, remiantis EAVP planavimu (santykis tarp EAVP ir programos priede suplanuotų 

skirti lėšų ir suplanuotų pasiekti produkto rodiklių reikšmių). 

 Vieneto kaina, remiantis sutarčių sudarymu (santykis tarp sudarytose sutartyse kontraktuotų 

lėšų ir kontraktuotų pasiekti produkto rodiklių reikšmių). 

 Vieneto kaina, remiantis baigtais projektais (santykis tarp baigtuose projektuose deklaruotinų 
lėšų ir faktiškai pasiektų produkto rodiklių reikšmių). 

 

Lentelė 13. Vidutinės vieno produkto vieneto kainos 

Produktas Vieneto kaina, 
remiantis EAVP 

planavimu, Lt (Eur) 

Vieneto kaina, 
remiantis sutarčių 
sudarymu, Lt (Eur) 

Vieneto kaina, 
remiantis baigtais 

projektais, Lt (Eur) 
VP2-4.3-SM-01-V 

Didesnio avaringumo rizikos 
ruožuose įdiegta saugaus 
eismo gerinimo ir 
aplinkosaugos priemonė (1 
vnt.) 

3 181 105,40 
(921 311,8) 

1 175 268,46 
(340 381,3) 

1 009 875,89 
(292 480,3) 

Automobilių keliai, kuriuose 
įdiegiamos eismo saugos ir 
aplinkosaugos priemonės: 1 
kilometras56 

1 765 639,61 
(511 364,6) 

VP2-4.4-SM-01-V 
Nutiesti nauji ir rekonstruoti 
esami automobilių keliai 
(valstybinės reikšmės keliai, 
nepriklausantys TEN-T 
tinklui): 1 kilometras 

Žvyrkelių asfaltavimas: 
1 003 496,28 
(290 632,61) 

1 345 470,43 
(389 675,17) 

1 238 725,46 
(358 759,70) 

Kelių rekonstrukcija: 
3 117 279,49 

                                                             

56 Vertintojų apskaičiuotas papildomai. 
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Produktas Vieneto kaina, 
remiantis EAVP 

planavimu, Lt (Eur) 

Vieneto kaina, 
remiantis sutarčių 
sudarymu, Lt (Eur) 

Vieneto kaina, 
remiantis baigtais 

projektais, Lt (Eur) 
(902 826,54) 

VP2-4.4-SM-02-R 
Nutiesti nauji ir rekonstruoti 
esami automobilių keliai 
(savivaldybių keliai ir 
gatvės): 
1 kilometras 

3 147 650,00 
(911 622,5) 

1 386 142,21 
(401 454,5) 

1 408 639,20 
(407970,1) 

VP2-5.1-SM-01-V 
Nutiesti nauji ir rekonstruoti 
esami TEN-T tinklo 
automobilių keliai: 1 
kilometras 

3 827 890,87 
(1 108 634) 

4 120 966,96 
(1 193 514) 

3 394 329,7 
(983 065,83) 

VP2-5.4-SM-01-V 
Nutiesti ir rekonstruoti 
keliai: 1 kilometras 

34 269 651,58 
(9 925 177) 

26 024 284,66 
(7 537 153,81) 

52 031 849,72 
(15 069 465) 

Šaltinis: sudaryta vertintojų, remiantis EAVP priedu ir SFMIS duomenų analize 

 

Siekiant įvertinti, ar įgyvendinant kelių sektoriaus projektus sąnaudos galėtų būti mažesnės, 

palyginimui naudojami prieinami Latvijos, Vengrijos, Lenkijos ir Čekijos duomenys (detalesnė šalių 

informacija pateikiama prieduose). Vieno vieneto vidutinių kainų tarptautinis palyginimas turi tenkinti 

keletą svarbių sąlygų. 

Bendras kainų lygis šalyse turi būti panašus. Šios sąlygos patikrinimui panaudoti Europos palyginimų 

programos lyginamųjų kainų lygių duomenys57. 

 

Lentelė 14. Lyginamieji kainų lygiai 2010 metais (ES 27 = 100) 

Valstybės Lyginamasis kainų lygis 

ES 27 100 

Čekija 73 

Latvija 64,1 

Vengrija 61,4 

Lenkija 60,7 

Lietuva 59,7 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, EUROSTAT 

 

Kaip matyti kainų lygių lentelėje, Lietuvoje bendras kainų lygis yra labai panašus kaip Lenkijoje, 

Vengrijoje ir Latvijoje, ir kiek mažesnis, nei Čekijoje. 

Palyginimui parinktos šalys iš regiono, kurio gamtinės bei geografinės sąlygos kiek įmanoma panašios į 

Lietuvos. Dėl kelių statybos specifikos, gamtinės sąlygos daro itin didelę įtaką projektų kainai (pvz., 

Šiaurės Europoje dėl šaltesnio klimato kelių statybos darbus galima atlikti tik šiltuoju metų periodu, o 

                                                             

57 Informacija apie Europos palyginimų programos 2010 m. rezultatus, Lietuvos statistikos departamentas, 2012 
sausio 16 d. 
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Pietų Europoje kelių statyba gali būti vykdoma ištisus metus, dėl to gali atsirasti kaštų skirtumų, 

darančių įtaką vertinant pakankamumą). 

Užsienio šalių duomenys yra surinkti iš veiksmų programų, todėl tai yra planinės vidutinės kainos. Kaip 

matome iš Lietuvos patirties, stebėsenos rodiklių reikšmių planas dažniausiai yra viršijamas. Tai rodo, 

kad faktinės kainos būna mažesnės. Todėl lyginant šalis tarpusavyje, pirmiausia tikslinga lyginti 

planines reikšmes su planinėmis. 

Pagal priemonę VP2-4.3-SM-01-V „Kelių ir geležinkelių tinklo tobulinimas gerinant saugų eismą ir 

mažinant aplinkai neigiamą poveikį“ stebimas produkto rodiklis yra didesnio avaringumo rizikos 

ruožuose įdiegtos saugaus eismo gerinimo ir aplinkosaugos priemonės. Remiantis atskirų projektų 

duomenimis, galima apskaičiuoti vieno kilometro investicijų kainą. Pagal vieną iš priemonės projektų58 

numatyta, kad eismo saugumo ir aplinkosaugos investicijos vienam kilometrui sudarys apie 0,5 mln. 

eurų. Palyginimui – iš Lenkijos veiksmų programos „Infrastruktūra ir aplinka“59 turima informacijos, 

kad vienam avaringam kelio ruožui rekonstruoti skirta apie 3,4 mln. eurų. Kainų skirtumas taip pat 

susidaro dėl investicijų skirtingo pobūdžio ir fizinės apimties. Investicijos Lenkijoje apima ištisinį 

avaringų ruožų rekonstravimą, kelių transformavimą į aukštesnės kategorijos kelius ir eismo saugos 

priemonių diegimą. Lietuvoje pagal palyginimui naudotą projektą rekonstruojamos avaringos 

sankryžos, įrengiami pėsčiųjų ir dviračių takai. Toks ženklus sąnaudų skirtumas (net ir turint omenyje, 

kad Lenkijoje buvo įgyvendintos platesnės fizinės apimties ir sudėtingesnės eismo saugos investicijos) 

rodo, kad pagal priemonę suplanuoti tikslai ir uždaviniai pasiekiami santykinai mažomis 

sąnaudomis. Tokia išvada daroma atsižvelgiant ir į tą faktą, kad tvarkytuose ruožuose iki interviu 

dienos eismo įvykių neužfiksuota60. 

Pagal priemonę VP2-4.4-SM-01-V „Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių 

parametrų gerinimas“ asfaltuojami žvyrkeliai ir rekonstruojami valstybinės reikšmės keliai, 

nepriklausantys TEN-T tinklui. Vieno žvyrkelio kilometro asfaltavimo planinė kaina sudaro apie 0,3 

mln. eurų, o kelio rekonstrukcija – apie 0,9 mln. euro. Pateikti užsienio šalių tikslius analogus, kurie 

būtų identiški pagal investicijų techninius parametrus, yra sudėtinga. Tačiau, kaip matome (detaliau 

prieduose) iš Latvijos, Vengrijos, Lenkijos ir Čekijos vieno kilometro rekonstrukcijos bei naujų kelių 

tiesimo vidutinių kainų, jos prasideda maždaug nuo 1 mln. eurų (1 kilometrui) ir siekia iki 13,5 mln. 

eurų (1 kilometrui). Taigi, Lietuvoje valstybinės reikšmės kelių, nepriklausančių TEN-T tinklui, 

rekonstrukcija kainuoja mažiau, nei minėtose šalyse, kas leidžia teigti, kad suplanuoti tikslai ir 

uždaviniai pasiekiami santykinai mažomis sąnaudomis. 

Analogiškai galima vertinti priemones VP2-4.4-SM-02-R „Savivaldos transporto infrastruktūros 

modernizavimas ir plėtra“ ir VP2-5.1-SM-01-V „Transeuropinės reikšmės automobilių kelių 

infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas“, kurių planinės vieno kilometro 

sąnaudos vidutiniškai sudaro atitinkamai apie 0,9 mln. eurų (faktinės apie 0,5 mln. eurų) ir 1,1 mln. 

eurų. Lyginant su užsienio šalimis, suplanuoti tikslai ir uždaviniai pasiekiami santykinai 

mažomis sąnaudomis. 

Priemonės VP2-5.4-SM-01-V „Saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimas, miestų 

aplinkkelių tiesimas“ įgyvendinimo metu investuojama į estakadas, viadukus, aplinkkelius, 

rekonstruojamos sankryžos ir atliekami kiti panašūs darbai. Skaičiuojant vidutinėmis planinėmis 

kainomis, vienam kilometrui tenka vidutiniškai apie 10 mln. eurų. Tai didesnės sąnaudos, nei Latvijoje, 

                                                             

58 Eismo saugos ir aplinkosaugos priemonių diegimas, II etapas. 
59 Ministry of Regional Development. Operational Programme INFRASTRUCTURE AND ENVIRONEMENT. 
60 Remiantis interviu su ministerijos atstovais, (2012-12-19). 
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Vengrijoje ir Lenkijoje, ir panašios, kaip Čekijoje. Latvijoje61 TEN-T kelių plėtros priemonės vienas 

kilometras vidutiniškai kainuoja apie 7 mln. eurų. Vengrijoje62 brangiausi kelių ruožai sulaukia 

vidutiniškai 4,4 mln. eurų investicijų. Lenkijoje63 didžiausios investicijos į vieną kilometrą vidutiniškai 

sudaro apie 3,5 mln. eurų. Tarptautinis palyginimas yra apribotas investicijų techninių skirtumų, 

o taip pat metodikų, kaip apibrėžiamas projektas ir skaičiuojami kilometrai, tačiau pagal esamą 

situaciją matyti, kad kelių ruožai, sulaukiantys daugiausiai investicijų, Lietuvoje kainuoja 

santykinai brangiau. 

Siekiant duomenų ir metodų tranguliacijos taip pat remiamasi kitais šaltiniais. Remiantis Eurostat64 ir 

Tarptautinio transporto forumo65 pateikiamais duomenimis, apskaičiuota, kiek vidutiniškai tenka 

investicijų vienam kelių kilometrui. Remiantis Tarptautinio transporto forumo pateikiamu 

apibrėžimu66, investicijos keliams traktuojamos kaip lėšos, skiriamos naujų kelių tiesimui, įskaitant 

esamos infrastruktūros rekonstrukciją ir atnaujinimą. Į investicijas įtrauktos tiek ES programų, tiek ir 

nacionalinių biudžetų lėšos, tačiau naujosiose ES narėse didžioji dauguma investicijų keliams skiriama 

iš ES programų. 

Vertinant investicijas, atsižvelgiama tik į investicijas 2009 ir 2010 metais, kadangi ankstesniais metais 

dalis investicijų gali būti iš 2000–2006 metų laikotarpiui skirtų ES lėšų. Lietuvoje 2009–2010 metų 

laikotarpiu vienam kelių kilometrui lėšų buvo skiriama daugiau nei Latvijoje, bet mažiau, nei 

kitose nagrinėjamose šalyse. 

 

Lentelė 15. Investicijos vienam viso kelių tinklo kilometrui, EUR 

Valstybės 2007 2008 2009 2010 

Airija 14800 13677 12131 8643 

Čekija 11442 15646 15209 13164 

Suomija 10142 12308 11657 11254 

Latvija 4067 4469 2265 2371 

Lenkija 8974 11738 13873 15996 

Lietuva 3865 5397 5509 5148 

Vengrija 3317 4987 7929 4208 

Šaltinis: apskaičiuota vertintojų, remiantis EUROSTAT ir International Transport Forum duomenimis 

 

Vertinant išlaidų skirtumus, svarbu atsižvelgti į kelių kitimo dinamiką. Kelių tinklo kitimo dinamika 

parodo į kokias kelių sritis yra investuojama (t. y. ar daugiau investicijų skiriama greitkeliams ar kitų 

kategorijų keliams), tai savo ruožtu leidžia paaiškinti išlaidų skirtumus palyginimui naudojamose 

šalyse. 

 

                                                             

61 Esfondi.lv, Latvijos veiksmų programa „Infrastruktūra ir paslaugos“. 
62 Nfu.hu, Vengrijos veiksmų programa „Transportas“. 
63 Lenkijos veiksmų programa „Infrastruktūra ir aplinka“. 
64 Eurostat/Transport/Road Transport. 
65 http://www.internationaltransportforum.org/statistics/investment/data.html 
66 Definitions and used methodology, International transport forum, 2010. 

http://www.internationaltransportforum.org/statistics/investment/data.html
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Lentelė 16. Kelių ilgio pokytis, km 

Valstybės 

Kelių (išskyrus greitkelius) ilgio 

pokytis, km 

Greitkelių ilgio pokytis, km Iš viso pokytis, 

km  

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2009-2010 

Airija 1 0 16 373 -1 154 240 237 866 

Čekija -25 36 27 28 24 34 38 5 98 

Suomija -25 -61 -2 -13 0 39 26 14 25 

Vengrija 2972,7 1578,3 1289 2020 415,7 -0,7 0 204 3513 

Latvija 179 -134 207 -506 0 0 0 0 302 

Lenkija 438 260 791 22018 0 102 84 8 22901 

Lietuva 730 316 301 700 0 0 0 0 1001 

Šaltinis: apskaičiuota vertintojų, remiantis EUROSTAT duomenimis 

 

Kaip matyti iš kelių ilgio kitimo dinamikos, daugiausiai naujų kelių ir greitkelių nutiesiama Lenkijoje ir 

Vengrijoje. Lietuvoje kelių ilgis per 2009–2010 metus padidėjo 1001 kilometru. Tokie pokyčiai 

Lietuvoje bendrame šalių kontekste vertinami pozityviai. 

Apibendrinant galima pažymėti, kad tarptautinis palyginimas yra apribotas investicijų techninių 

skirtumų, o taip pat metodikų, kaip apibrėžiamas projektas ir skaičiuojami kilometrai. Pagal 

esamą situaciją bendrame šalių kontekste investicijų į kelius efektyvumas atrodo teigiamai. 

Daugumos priemonių atveju suplanuoti tikslai ir uždaviniai pasiekiami santykinai mažomis 

sąnaudomis. Tačiau sudėtingiausių projektų ruožai, sulaukiantys daugiausiai investicijų, 

Lietuvoje kainuoja santykinai brangiau, negu brangiausi kelių ruožai kitose nagrinėtose šalyse. 

 

Efektyvumo vertinimas, remiantis viešųjų pirkimų analize 

 

Pakankama ir reali konkurencija viešuosiuose pirkimuose yra prielaida, kad tikslai ir uždaviniai būtų 

pasiekiami mažiausiomis sąnaudomis. Vertinant rinkos konkurencijos lygį, remiamasi LAKD pateiktais 

duomenimis apie 2009–2011 metais atliktus valstybinės reikšmės kelių projektų pirkimus ir 

surinktais67 25 pirkimų duomenimis apie regioninės reikšmės kelių projektų pirkimus. Analizuotas 

pirkimų metu gautų pasiūlymų skaičius. 

LAKD duomenimis, vidutinis pasiūlymų skaičius valstybinės reikšmės kelių projektų 

pirkimuose 2009–2011 metais buvo 2,975 pasiūlymai. Regioninės reikšmės kelių projektų 

pirkimuose nustatytas didesnis vidutiniškai gaunamų pasiūlymų skaičius, nei valstybinės 

reikšmės kelių projektuose. Bendras regioninės reikšmės kelių projektų pirkimų vidurkis 

sudaro vidutiniškai 3,9 pasiūlymo. Santykinai mažesnis gautų pasiūlymų skaičius valstybinės 

reikšmės kelių projektų pirkimuose paaiškinamas stambesne darbų apimtimi, skirtingu objektų 

inžineriniu sudėtingumu. Įprastai regionų investiciniai objektai yra mažesni, nei valstybinės reikšmės 

kelių projektų. 

                                                             

67
 Duomenys surinkti iš Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos. 
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Pakankamas konkurencijos lygis tarp darbų ir paslaugų teikėjų yra būtina sąlyga efektyviam 

investicijų į kelius lėšų panaudojimui. Rekomenduojama reguliariai stebėti ir analizuoti 

konkurencijos lygį kelių sektoriaus pirkimuose. Nustačius neigiamas tendencijas, 

rekomenduojama peržiūrėti darbų ir paslaugų teikėjas keliamus kvalifikacinius reikalavimus ir 

pirkimo objektų sudarymo praktiką.   

 

Apibendrinant galima pažymėti, kad tarptautinis palyginimas yra apribotas investicijų techninių 

skirtumų, o taip pat metodikų, kaip apibrėžiamas projektas ir skaičiuojami kilometrai. Pagal 

esamą situaciją bendrame šalių kontekste investicijų į kelius efektyvumas atrodo teigiamai. 

Daugumos priemonių atveju suplanuoti tikslai ir uždaviniai pasiekiami santykinai mažomis 

sąnaudomis. Tačiau sudėtingiausių projektų ruožai, sulaukiantys daugiausiai investicijų, 

Lietuvoje kainuoja santykinai brangiau, negu brangiausi kelių ruožai kitose nagrinėtose šalyse. 

Rekomenduojama reguliariai stebėti ir analizuoti konkurencijos lygį kelių sektoriaus 

pirkimuose, kad būtų užtikrinamas efektyvus investicijų į kelius lėšų panaudojimas.  

 

 

6. POVEIKIO VERTINIMAS 

 

Siekiant atsakyti į vertinimo klausimus, kokie yra (bus) ilgalaikiai kelių sektoriaus projektų, 

įgyvendinamų ES struktūrinių fondų lėšomis, socialiniai ir ekonominiai padariniai, ir kokią naudą šie 

padariniai teikia visuomenei, ekonomikai ir verslui, buvo sujungti rezultatai, gauti toliau nurodytais 

analizės ir vertinimo metodais: 

 modeliavimas makroekonometriniu HERMIN modeliu; 

 atrinktų 3 pabaigtų įgyvendinti projektų paskesnioji (angl. ex-post) sąnaudų ir naudos analizė 

(SNA); 

 lyginamoji analizė (eismo srautų bei eismo įvykių skaičiaus pasikeitimų rekonstruotuose ir 

nerekonstruotuose ruožuose palyginimas). 

Taip pat atliktas poveikio horizontaliesiems prioritetams vertinimas.  

 

6.1. Makroekonometriniu modeliavimu grindžiamas poveikio vertinimas 

 

Pagrindinis vertinime taikytas poveikio vertinimo instrumentas – makroekonometrinis modeliavimas, 

grindžiamas bazinio scenarijaus (kontrafaktinės situacijos) naudojimu68. Šiais tikslais buvo panaudotas 

HERMIN modelis, kuris yra vienas geriausiai žinomų modelių Europos Sąjungoje ir plačiai 

naudojamas Europos Parlamento ir Europos Komisijos užsakymu atliktose ir atliekamose 

studijose69. 

                                                             

68Europos Komisijos Socialinės ir ekonominės plėtros vertinimo vadovas (EVALSED). 
69

 Pvz., The Economic Return of Cohesion Expenditure for Member States. Study Number PE 419.106. – European 
Parliament, Directorate-General for Internal Policies, Policy Department B, Structural and Cohesion Policies, 2009 
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Modeliavimas tokiais modeliais kaip HERMIN laikytinas vienu sudėtingiausių vertinimo metodų ir yra 

labai naudingas vertinant viešosios politikos intervencijų socialinį ir ekonominį poveikį. Pagrindinis 

HERMIN tipo modelių privalumas yra tas, kad HERMIN modeliai analizuoja visus pagrindinius 

ekonomikoje veikiančius mechanizmus vienoje sistemoje. 

Pagal HERMIN modelių logiką, ekonomikos reakciją į finansines viešosios politikos intervencijas, tokias 

kaip ES struktūrinė parama kelių sektoriaus projektams, galima skirti į dvi dalis, t. y. atliktas 

modeliavimas atskleidė: 

 trumpalaikį poveikį ekonomikai (statybos bendrovės gauna pajamas, perka medžiagas, moka 

darbo užmokestį, samdo subrangovus, todėl didėja tiek statybos sektoriaus ir jį aprūpinančių 

verslų pridėtinė vertė, tiek apskritai vartojimas). Tokie ekonomikos paklausos pusės sąlygoti 

trumpalaikiai efektai dar vadinami „Keinso efektais“, t. y. šiuos efektus tyrinėjusio ekonomisto 

vardu; 

 ilgalaikį poveikį ekonomikai, kuris, pasibaigus projektų įgyvendinimui, atsiranda dėl pagerintos 

fizinės infrastruktūros, žmogiškųjų išteklių ir MTEP70 bazės (kelių sektoriaus projektais 

investuota tik į fizinės infrastruktūros komponentą). Toks poveikis pastebimas ekonomikos 

pasiūlos pusėje per tęstinių naudų (angl. spillovers) mechanizmus. Pavyzdžiui, dėl pagerintos 

fizinės infrastruktūros daugėja pervežimų, todėl didėja vežėjų bei jų paslaugomis 

besinaudojančių verslų bei susijusių verslų sukuriama pridėtinė vertė, pvz., gali didėti kuro 

gamintojų ir pardavėjų sukuriama pridėtinė vertė. Pritaikant tęstinių naudų elastingumo 

parametrus modeliuojamam atvejui (t. y. kelių sektoriaus projektų investicijoms),  buvo taikytas 

ekspertų grupės metodas, kaip pagrindą naudojant tarptautiniu mastu taikomus elastingumo 

parametrus, o taip pat atsižvelgiant į atliktos paskesniosios (angl. ex-post) sąnaudų ir naudos 

analizės rezultatus. 

Siekiant atlikti įgyvendintų (įgyvendinamų) kelių sektoriaus projektų ekonominio ir socialinio poveikio 

vertinimą, buvo parengti du scenarijai: scenarijus be Ekonomikos augimo veiksmų programos 

investicijų į kelių sektoriaus projektus (bazinis scenarijus) bei scenarijus su faktinėmis veiksmų 

programos investicijomis į kelių sektoriaus projektus. Scenarijų rezultatų palyginimas leidžia įvertinti 

įgyvendintų projektų socialinę ir ekonominę naudą. T. y. naudojama kontrafaktinio poveikio vertinimo 

logika, grindžiama bazinio scenarijaus (kontrafaktinės situacijos) naudojimu. 

Į modelį įvedamas veiksmų programos investicijas į kelių sektoriaus projektus atspindi 5 paramos 

priemonės, pagal kurias jau faktiškai atliktų ir iki 2015 metų pabaigos dar planuojamų atlikti investicijų 

bendra suma sudaro 3,9 mlrd. Lt, iš kurių 3,2 mlrd. Lt sudaro ES lėšos. 

Toliau pateikiami modeliavimo rezultatai. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                             

(http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/regi/dv/pe419106_/pe419106_en.pdf), 
Analysis of EU Cohesion Policy 2000-2006 using the CSHM: Aggregate impacts and inter-country comparisons. – 
Final Report. – November 11, 2009 
(http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/expost2006/wp3_hermin_aggregate.pdf
), taip pat HERMIN modeliu atlikto modeliavimo rezultatai yra pristatyti Europos Komisijos Penktojoje 
ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos ataskaitoje 
(http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion5/pdf/5cr_lt.pdf). 
70 Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros. 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/regi/dv/pe419106_/pe419106_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/expost2006/wp3_hermin_aggregate.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/expost2006/wp3_hermin_aggregate.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion5/pdf/5cr_lt.pdf
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Analizuojamų investicijų poveikis visai Lietuvos ekonomikai 

 

Veiksmų programos investicijų į kelių sektoriaus projektus poveikį ekonomikos augimui patogu 

įvertinti naudojant sudėtinius daugiklius. Sudėtinių daugiklių koncepcija yra labai naudinga norint 

pateikti poveikio rezultatus tokiu būdu, kad būtų galima tarpusavyje palyginti kelias veiksmų 

programas ar kelias intervencijas. Sudėtinis daugiklis rodo investicijų tikėtiną grąžą ir atspindi tęstinį ir 

ilgalaikį BVP lygio prieaugį, kuris turėtų išlikti po to, kai veiksmų programų investicijos yra 

nutraukiamos. Sudėtinis daugiklis apibrėžiamas taip: 

Sudėtinis daugiklis = 

BVP lygio akumuliuotas procentinis prieaugis 

Akumuliuota veiksmų programos išlaidų dalis 

BVP 

 

Aukštą sudėtinį daugiklį turi tos investicinės programos, kuriose finansavimas buvo nukreiptas į tiek 

trumpuoju, tiek ilguoju periodu daugiausiai grąžos generuojančius projektus. 

Analizuojamoms Ekonomikos augimo veiksmų programos investicijoms į kelių sektoriaus projektus 

apskaičiuotos sudėtinio daugiklio reikšmės pateiktos paveiksle (Pav. 8). Matyti, kad dėl analizuojamų 

veiksmų programos investicijų 2007–2020 m. sukurtas papildomas BVP 2,3 karto viršija pačias 

investicijas (iš visų finansavimo šaltinių, išreikštas proc. nuo BVP). Tai rodo, kad investicijos į 

kelių sektoriaus projektus atsipirks. 

 

 

Pav. 8. EAVP investicijų į kelių sektoriaus projektus teikiama grąža („BGI Consulting“ 

makroekonometrinio modeliavimo rezultatai) 

 

Pav. 9 vaizduoja metinį BVP lygio padidėjimą procentais, lyginant su baziniu scenarijumi (t. y. 

scenarijumi be investicijų). Matyti, kad augant metinėms veiksmų programos injekcijoms taip pat didėja 

ir poveikis BVP lygiui. 2010 metais, kai finansinė injekcija buvo didžiausia, dėl pasireiškusio poveikio 
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BVP lygis yra apie 1,9 proc.71 didesnis, lyginant su baziniu scenarijumi („be investicijų“). Toliau poveikis 

sumažėja dėl mažėjančių veiksmų programos finansinių injekcijų. 2015 metais pasibaigus veiksmų 

programos įgyvendinimui, vėlesniais metais išlieka kuklus, bet ilgalaikis poveikis, dėl kurio BVP lygis 

yra apie 0,4 proc. didesnis, lyginant su baziniu scenarijumi („be investicijų“)72. Šį poveikį lemia 

pagerėjusio kelių infrastruktūros lygio sąlygotos tęstinės naudos. Paveikslas taip pat vaizduoja iš 

bendro poveikio išskirtą paklausos pusės poveikį BVP, t. y. trumpalaikį poveikį, kuris susidaro dėl to, 

kad kelius rekonstruojančios ir tiesiančios statybos bendrovės gauna pajamas, perka medžiagas, moka 

darbo užmokestį, samdo subrangovus, todėl didėja statybos sektoriaus ir vertės grandine susijusių 

sektorių pridėtinė vertė bei apskritai vartojimas. Tačiau toks trumpalaikis poveikis padidina darbo 

užmokestį bei infliaciją ir todėl sumažina Lietuvos ekonomikos tarptautinį konkurencingumą. Dėl šių 

priežasčių, jeigu nebūtų ilgalaikio pasiūlos pusės poveikio, pasibaigus veiksmų programų įgyvendinimui 

BVP lygis būtų apie 0,1 proc. mažesnis, lyginant su baziniu scenarijumi („be investicijų“). 

 

 

Pav. 9. EAVP investicijų į kelių sektoriaus projektus poveikis BVP lygiui („BGI Consulting“ 

makroekonometrinio modeliavimo rezultatai) 

 

Pav. 10 vaizduoja investicijų į kelių sektorių sukeltą metinį užimtumo lygio pokytį procentais, lyginant 

su scenarijumi „be investicijų“, bei nedarbo lygio pokytį procentiniais punktais, lyginant su scenarijumi 

                                                             

71 Apskaičiuota pagal formulę: ((tikrasis BVP konkrečiais metais – BVP, kuris tais pačiais metais būtų buvęs 

sukurtas nesant investicijų) / BVP, kuris tais pačiais metais būtų buvęs sukurtas nesant investicijų) * 100. 
72 Reikia atkreipti dėmesį, kad poveikio metiniam BVP lygiui sumažėjimą pasibaigus šio periodo finansinėms 

injekcijoms lemia simuliacijos dirbtinis pobūdis, kai turime laikyti, kad ES struktūrinės paramos teikimas baigsis 

iš karto po 2015 metų. Tačiau realybėje to neatsitiks, kadangi dabartinę paramą pakeis 2014–2020 m. laikotarpio 

ES struktūrinė parama, kuri, tikėtina, išliks panašaus lygio, ir (arba) papildomos investicijos iš nacionalinių 

viešųjų ar privačių lėšų, kurios užpildytų dėl ES struktūrinės paramos nutraukimo atsiradusią spragą. 
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„be investicijų“. Atlikta simuliacija parodė, kad nedarbo lygis 2010 metais dėl investicijų poveikio buvo 

1,4 procentinio punkto73 mažesnis, lyginant su scenarijumi „be investicijų“. 

 

 

Pav. 10. EAVP investicijų į kelių sektoriaus projektus poveikis užimtumui (proc.) ir nedarbo lygiui (proc. 

p.) („BGI Consulting“ makroekonometrinio modeliavimo rezultatai) 

 

Pav. 11 rodo analizuojamų investicijų sukeltą užimtųjų skaičiaus pokytį, lyginant su scenarijumi „be 

investicijų“. Įsibėgėjant EAVP įgyvendinimui, auga dėl investicijų į kelių sektorių sukurtų darbo vietų 

skaičius, kuris aukščiausią 22,5 tūkst. užimtųjų tašką pasiekia 2010 metais. Tačiau mažėjant finansinės 

intervencijos apimtims papildomas užimtųjų skaičius vėliau ženkliai krenta ir 2015 m. pabaigoje, 

pasibaigus paramos teikimui, toliau išlieka tik ilgalaikis užimtųjų prieaugis, sudarantis apie 1,7 tūkst. 

Čia dar kartą būtina pabrėžti, kad analizuojamas investicinis paketas vertinamas izoliuotai nuo 

ateinančios finansinės perspektyvos, todėl atliktas modeliavimas rodo darbuotojų atleidimus baigiantis 

ir pasibaigus 2007–2014 m. veiksmų programų įgyvendinimui. Realybėje besibaigiančias veiksmų 

programas pakeis 2014–2020 m. laikotarpio ES struktūrinė parama, kuri padarys savo teigiamą poveikį 

užimtumui. 

                                                             

73 Apskaičiuota pagal formulę: tikrasis nedarbo lygis konkrečiais metais (proc. punktais) – nedarbo lygis, kuris 

būtų buvęs nesant investicijų (proc. punktais). 
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Pav. 11. EAVP investicijų į kelių sektoriaus projektus poveikis užimtųjų skaičiui („BGI Consulting“ 

makroekonometrinio modeliavimo rezultatai) 

 

Pav. 12 vaizduoja tikėtiną poveikį dviem pagrindiniams vidaus išlaidų komponentams: namų ūkių 

vartojimui ir bendrojo pagrindinio kapitalo formavimui. Analizuojamos paramos priemonės nėra 

orientuotos į tiesioginį vartojimo skatinimą, tačiau jos skatina vartojimą netiesiogiai, kai dėl teikiamos 

paramos padidėja augančių užimtųjų gretų gaunamos pajamos (čia turimas omenyje užimtųjų skaičiaus 

augimas lyginant su baziniu scenarijumi). Tačiau dėl investicijų į kelių sektorių poveikio atsiradęs 

2 proc. namų ūkio pajamų prieaugis piką pasiekusiais 2010 m. yra daug mažesnis nei poveikis bendrojo 

pagrindinio kapitalo formavimui tais pačiais piko metais, sudarantis 9,3 proc., kadangi analizuojamos 

paramos priemonės yra išskirtinai investicinio pobūdžio. Pasibaigus veiksmų programos 

įgyvendinimui, vartojimas ir kapitalo formavimas krenta iki artimo baziniam scenarijui lygio. 

 

Pav. 12. EAVP investicijų į kelių sektoriaus projektus poveikis namų ūkių vartojimui ir bendrojo 

pagrindinio kapitalo formavimui („BGI Consulting“ makroekonometrinio modeliavimo rezultatai) 

 

Pav. 13 vaizduoja poveikį grynajam prekybos perviršiui (eksporto ir importo skirtumui, išreikštam 

proc. nuo BVP) ir biudžeto deficitui (išreikštam proc. nuo BVP). Kol veiksmų programa yra 

įgyvendinama ir dar nėra pasireiškęs jos ženklesnis indėlis į Lietuvos gamybos pajėgumus, grynoji 
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prekybos pozicija suprastėja apie 1 proc. BVP. Tai įvyksta dėl veiksmų programos įgyvendinimo fazėje 

pasireiškiančio išlaidų poveikio, kai ES struktūrinės paramos finansuojamas investicinės veiklos 

augimas padidina paklausą importinėms gamybos prekėms, žaliavoms ir su jomis susijusioms 

paslaugoms, o visas teigiamas poveikis (dėl pagerintos kelių infrastruktūros) Lietuvos įmonėms dar 

nėra pasireiškęs. Vėliau situacija pasikeičia ir dėl padidėjusių gamybos pajėgumų bei išaugusio įmonių 

konkurencingumo atsiranda ilgesnį laikotarpį trunkantis grynojo prekybos perviršio pagerėjimas, 

lyginant su baziniu scenarijumi. 2016–2020 m., jau pasibaigus veiksmų programų įgyvendinimui, 

paklausos pusės keliamas skatinamasis poveikis investicijoms išnyksta ir tuo pačiu sumažinama 

paklausa importinėms gamybos prekėms ir su jomis susijusioms paslaugoms, o pasireiškęs pasiūlos 

pusės pajėgumų padidėjimas ir išaugęs konkurencingumas didina produkcijos ir eksporto apimtis. Tuo 

tarpu biudžeto deficitas, lyginant su baziniu scenarijumi, yra šiek tiek sumažėjęs, kadangi Lietuva turi 

finansuoti tik bendrojo finansavimo indėlį. Izoliuotos šalies atveju toks viešojo sektoriaus išlaidų 

padidėjimas didintų biudžeto deficitą. Tačiau Lietuvos ekonomika nėra izoliuota, todėl tuo pačiu metu 

jos augimą paskatina Europos Komisijos finansinė injekcija. Todėl padidėja biudžeto pajamos ir 

sumažėja biudžeto deficitas (išreikštas proc. nuo BVP), lyginant su baziniu scenarijumi. 

 

 

Pav. 13. EAVP investicijų į kelių sektoriaus projektus poveikis grynajam prekybos perviršiui ir biudžeto 

deficitui („BGI Consulting“ makroekonometrinio modeliavimo rezultatai) 

 

Pav. 14 vaizduoja analizuojamų investicijų poveikį individualaus vartojimo išlaidų defliatoriui (kainų 

lygiui) ir vidutiniam metiniam vieno darbuotojo darbo užmokesčiui. Veiksmų programos išlaidų piko 

metais, t. y. 2010 m., vartojimo kainų lygis išauga apie 0,64 proc., o darbo užmokesčio lygis – apie 

2,2 proc., lyginant su baziniu scenarijumi. Pagrindinės darbo užmokesčio kilimo priežastys yra 

pagerintos kelių infrastruktūros paskatintas našumo augimas, kurio dalis yra perduodama 

darbuotojams padidėjusio darbo užmokesčio forma, bei šiek tiek išaugusi įtampa darbo rinkoje (per 

taip vadinamąjį Filipso kreivės mechanizmą). 
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Pav. 14. EAVP investicijų į kelių sektoriaus projektus poveikis kainų ir darbo užmokesčio lygiui („BGI 

Consulting“ makroekonometrinio modeliavimo rezultatai) 

 

Apibendrinant, makroekonometrinio modeliavimo rezultatai rodo investicijų į kelių sektorių 

teigiamus socialinius ir ekonominius padarinius. Dėl įgyvendintų projektų 2007–2020 m. 

sukurtas papildomas BVP viršija šių projektų išlaidas, vadinasi, investicijos pasiteisino. Veiksmų 

programos įgyvendinimo metais dominuoja paklausos pusės sąlygotas teigiamas poveikis, o pasibaigus 

veiksmų programos įgyvendinimui išlieka pasiūlos pusės sąlygojamas ilgalaikis teigiamas poveikis dėl 

pagerintos kelių infrastruktūros. Analizuojamų investicijų padarinių visuomenei, ekonomikai ir 

verslui teikiamą naudą atspindi ir kiti gerėjantys ekonominiai rodikliai. Visuomenei ši nauda 

pirmiausia pasireiškia per didesnį, lyginant su baziniu scenarijumi („be investicijų“) užimtumą, 

darbo užmokestį. Tuo tarpu verslui ši nauda labiausiai pasireiškia per didėjančias produkcijos 

apimtis, o taip pat augantį našumą. 

 

Analizuojamų investicijų poveikis atskiriems ekonomikos sektoriams 

 

Investicijų poveikis ekonomikai HERMIN modeliuose modeliuojamas atskirų sektorių pagrindu. 

Skirtingi sektoriai skirtingai reaguoja į finansines intervencijas, pavyzdžiui, vieni sektoriai yra labiau 

veikiami vidaus paklausos bei vidaus vartojimo struktūros, o kiti sektoriai yra labiau priklausomi nuo 

išorinės paklausos. T. y. vienuose sektoriuose labiau pasireiškia trumpalaikis paklausos pusės poveikis, 

o kituose – ilgalaikis pasiūlos pusės poveikis. Todėl atskirų sektorių pagrindu atliekamas modeliavimas 

leidžia tiksliau įvertinti analizuojamų investicijų poveikį. Be to, svarbu suprasti, kad ekonomikoje 

egzistuoja sudėtingi ryšiai, todėl investicijos į vieną konkretų sektorių neapsiriboja poveikiu tik šiam 

sektoriui, o kartais poveikis kitiems sektoriams gali būti net didesnis. 

Pavyzdžiui, jeigu investicijos išskirtinai apima kelių tiesimą ir rekonstrukciją, investicijų atlikimo metais 

pirmiausia modeliuojamas statybos sektoriaus augimas, kadangi intervencijos lėšomis finansuojami 

užsakymai didina statybos sektoriaus pridėtinę vertę. Be to, dėl tokių papildomų užsakymų didėja 

užimtųjų skaičius statybos sektoriuje bei jų uždarbis, todėl didėja vartojimas ir yra modeliuojamas 

poveikis tiems sektoriams, kurie labiausiai reaguoja į vartojimo pokyčius: tai pirmiausia rinkos 

paslaugų sektoriai (pvz., prekybos sektorius), o taip pat maisto produktų, gėrimų ir tabako gamybos 
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sektorius. Pradėjus eksploatuoti pagerintą transporto infrastruktūrą pasireiškia ilgalaikis pasiūlos 

pusės poveikis (per sumažintas transportavimo sąnaudas), todėl atskiriems apdirbamosios gamybos 

sektoriams sudaromos prielaidos dėl mažėjančių transportavimo sąnaudų padidinti našumą ir 

produkcijos apimtis. Taip pat šiuo atveju ženklus poveikis pasireikš ir prekybos sektoriui (kadangi bus 

parduodama daugiau kitų sektorių produkcijos), o taip pat transportavimo ir sandėliavimo sektoriui 

(kadangi, pirma, bus pervežama daugiau kitų sektorių produkcijos ir, antra, tai bus daroma mažesnėmis 

sąnaudomis dėl pagerintos kelių infrastruktūros). 

Investicijų sukeltas trumpalaikis paklausos pusės poveikis modeliuojamas atsižvelgiant į investicijų 

pobūdį ir įprastą atskirų sektorių reakciją į paklausos pusės poveikį. 

Investicijų sukeltas ilgalaikis pasiūlos pusės poveikis atskiriems sektoriams modeliuojamas pasitelkiant 

makro tęstinių naudų parametrus, kurie sieja pagerėjimą turimame fizinės infrastuktūros lygyje su 

produkcijos apimčių ir našumo augimu. Šie parametrai yra nustatomi individualiai kiekvienam 

makroekonometrinio modelio sektoriui. Modelį sudarantys sektoriai yra sugrupuoti į apdirbamosios 

gamybos sektorius, kitus industrinius sektorius ir rinkos paslaugų sektorius. Toliau pristatomas 

veiksmų programos investicijų į kelių sektoriaus projektus poveikis atskiriems ūkio sektoriams, 

lyginant su baziniu scenarijumi („be investicijų“). 

Pav. 15 vaizduoja investicijų į kelių sektorių poveikį apdirbamosios gamybos bei ją apimančių atskirų 

sektorių bendrajai pridėtinei vertei. Matyti, kad maisto produktų, gėrimų ir tabako gamybos veiklos 

sektoriaus elgsena skiriasi nuo kitų penkių apdirbamosios gamybos sektorių elgsenos, kadangi šis 

sektorius reaguoja į paklausos pusės sąlygotą veiksmų programos investicijų poveikį ankstyvaisiais 

veiksmų programos įgyvendinimo metais. Pasibaigus veiksmų programos įgyvendinimui, šio sektoriaus 

elgsena supanašėja su kitų sektorių elgsena. Tą galima paaiškinti tuo, kad maisto produktų, gėrimų ir 

tabako gamybos veiklos sektorius yra ženkliai veikiamas vidaus paklausos bei vidaus vartojimo 

struktūros, o kiti sektoriai yra labiau priklausomi nuo išorinės paklausos. Kiek didesnis poveikis maisto 

produktų, gėrimų ir tabako gamybos veiklos sektoriui išlieka ir vėlesniais metais. Pagrindinės 

santykinai didesnio ilgalaikio poveikio šiam sektoriui priežastys yra sietinos ne tik su šio sektoriaus 

stipresne reakcija į išliekantį didesnį šalies BVP lygį, bet ir su tuo, kad dėl intervencijos išplėtota kelių 

infrastruktūra pagerino sąlygas vartotojams pasiekti prekybos vietas, ir sumažino krovinių vežimo 

sąnaudas, kas yra aktualu maisto produktų, gėrimų ir tabako gamintojams, kurių produkcija sudaro 

labai didelę pervežamų krovinių bendros apimties dalį. 
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Pav. 15. EAVP investicijų į kelių sektoriaus projektus poveikis apdirbamosios gamybos ir jos atskirų 

sektorių bendrajai pridėtinei vertei, proc. („BGI Consulting“ makroekonometrinio modeliavimo 

rezultatai) 

 

Analizuojant apdirbamosios gamybos sektoriams pasireiškusį poveikį taip pat matyti, kad veiksmų 

programos įgyvendinimo metu galimas nežymus smukimas. Tokį smukimą lemia nedidelis tarptautinio 

konkurencingumo sumažėjimas, kurį sukėlė per paklausos pusę pasireiškęs ES struktūrinės paramos 

poveikis, padidinęs įtampą darbo rinkoje ir pakėlęs darbo užmokesčio lygį. Tuo tarpu pasibaigus 

veiksmų programų įgyvendinimui išlieka ilgalaikis apdirbamosios gamybos sektorių BPV lygio 

padidėjimas, sąlygotas tęstinių naudų, kylančių iš turimo fizinės infrastuktūros lygio pagerėjimo. 

Pav. 16 vaizduoja veiksmų programos investicijų į kelių sektoriaus projektus poveikį atskirų rinkos 

paslaugų sektorių BPV ir viso paslaugų sektoriaus BPV, lyginant su scenarijumi „be investicijų“. 

Veiksmų programos investicijų poveikis rinkos paslaugų sektoriams skiriasi nuo poveikio 

apdirbamosios gamybos sektoriams. Apdirbamosios gamybos sektoriams buvo būdingas nežymus 

einamasis poveikis veiksmų programų įgyvendinimo metu (pirmaisiais metais tikėtinas net smukimas), 

o rinkos paslaugų sektorių atveju veiksmų programos įgyvendinimo metais modeliuojamas paklausos 

pusės sąlygojamas augimas. Veiksmų programos investicijos į kelių infrastruktūrą, tarnaujančią kuriant 

pridėtinę vertę, sukelia ilgalaikį produkcijos apimčių ir našumo prieaugį pasibaigus veiksmų programų 

įgyvendinimui. 2016–2020 metais didesnis poveikis išlieka dviejuose sektoriuose: transporto, 

sandėliavimo ir ryšių, finansinio tarpininkavimo, draudimo, nekilnojamojo turto operacijų, mašinų ir 

įrenginių nuomos, kitos verslo veiklos sektoriuje bei prekybos sektoriuje. Tokį santykinai didesnį 

poveikį minėtuose sektoriuose lemia šių sektorių veiklai labai svarbi sukurta transporto fizinė 

infrastruktūra. 
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Pav. 16. EAVP investicijų į kelių sektoriaus projektus poveikis paslaugų sektorių bendrajai pridėtinei 

vertei („BGI Consulting“ makroekonometrinio modeliavimo rezultatai) 

 

Pav. 17 vaizduoja analizuojamų investicijų poveikį likusių industrinių sektorių (statyba, kasyba ir 

karjerų eksploatavimas, elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo veikla) BPV, lyginant su 

scenarijumi „be investicijų“. Veiksmų programos investicijų poveikis šiems sektoriams panašus į 

poveikį rinkos paslaugų sektoriams, t. y. veiksmų programų įgyvendinimo metais modeliuojamas 

paklausos pusės sąlygojamas augimas. Visos analizuojamos paramos priemonės finansuoja išskirtinai 

(kelių) statybos darbus, todėl paklausos pusės (Keinso) efektas statybos sektoriui yra santykinai 

didesnis nei kitiems sektoriams (2010 metais statybos sektoriaus pridėtinė vertė dėl vykdomos 

intervencijos padidėja net 9,3 proc.). Statybos ir susijusiems darbams vykdyti yra reikalingos statybinės 

medžiagos, todėl panašia elgsena taip pat pasižymi kasybos ir karjerų eksploatavimo sektorius. 

 

 

Pav. 17. EAVP investicijų į kelių sektoriaus projektus poveikis likusių industrinių sektorių bendrajai 

pridėtinei vertei („BGI Consulting“ makroekonometrinio modeliavimo rezultatai) 
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Apibendrinant, didžiausias trumpalaikis analizuojamų investicijų poveikis modeliuojamas 

statybos bei kasybos sektoriui (dėl padidėjusių užsakymų kelių tiesimui), kasybos ir karjerų 

eksploatavimo sektoriui (dėl padidėjusios paklausos iš statybos sektoriaus pusės), taip pat 

rinkos paslaugų sektoriams, kurie stipriai reaguoja į paklausos pusės efektus. Iš apdirbamosios 

gamybos sektorių didžiausias trumpalaikis poveikis modeliuojamas maisto produktų, gėrimų ir 

tabako gamybos veiklos sektoriui, kuris taip pat yra veikiamas vidaus paklausos bei vidaus vartojimo 

struktūros. Tuo tarpu didžiausias ilgalaikis poveikis išlieka tuose sektoriuose, kurių veiklai 

didžiausią įtaką daro atliktomis investicijomis pagerinta kelių infrastruktūra – tai pirmiausia 

transporto ir sandėliavimo bei prekybos sektoriai, o taip pat maisto produktų, gėrimų ir tabako 

gamybos veiklos sektorius, kurio produkcija užima didelę keliais pervežamų krovinių apimties 

dalį. 

 

Analizuojamų investicijų poveikis atskiriems Lietuvos regionams 

 

Du svarbiausius modeliuojamus rodiklius – sukurtą papildomą bendrąjį vidaus produktą ir papildomą 

užimtųjų skaičių – tikslinga paskirstyti pagal Lietuvos regionus, taip parodant analizuojamų investicijų 

poveikį kiekvienam regionui. 

Siekiant modeliuojamą poveikį paskirstyti atskiriems Lietuvos regionams, formuluojamos toliau 

nurodytos pagrindinės prielaidos: 

Prielaida Nr. 1. Modeliuojamo poveikio pasiskirstymą pagal regionus pirmiausia lemia konkrečiame 

regione pagaminamos produkcijos ir suteikimų paslaugų apimtis pagal HERMIN modelio sektorius. 

Pavyzdžiui, dėl investicijų sukurta papildoma pramonės produkcijos apimtis skirstytina regionams 

priklausomai nuo visoje Lietuvoje sukuriamos pramonės produkcijos pasiskirstymo pagal regionus. 

Tokia prielaida remiama argumentais, kad šalies kelių tinklo pagerinimas yra svarbus visoje Lietuvoje 

veikiančioms įmonėms. Šiuo požiūriu galima tikėtis, kad didžiausias poveikis pasireiškė Vilniaus, Kauno 

ir Klaipėdos regionuose (Pav. 18). 

 

Pav. 18. BPV ir atskirų sektorių BPV pasiskirstymas pagal regionus (sudaryta vertintojų pagal Lietuvos 

statistikos departamento duomenis) 
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Prielaida Nr. 2. Modeliuojamo poveikio pasiskirstymą pagal regionus taip pat lemia regionui tekusi 

analizuojamų investicijų suma. Tokia prielaida remiama argumentu, kad daliai įmonių aktualūs yra tik 

jos regiono keliai. Taip pat tokia prielaida remiama argumentu, kad statybos įmonės yra labiau linkusios 

konkuruoti dėl kelių tiesimo savame ar gretimuose regionuose, be to, nepriklausomai nuo viešąjį 

pirkimą laimėjusios įmonės, neretai darbams atlikti samdomi vietiniai gyventojai, o kelią tiesiantys 

darbininkai suteikia naudos vietinėms maisto parduotuvėms ar kitiems prekybos punktams. Šiuo 

požiūriu galima tikėtis, kad didžiausias poveikis pasireiškė Vilniaus, Šiaulių ir Klaipėdos regionuose, 

kuriems teko didžiausios lėšų apimtys (Pav. 19). 

 

Pav. 19. EAVP investicijų į kelių sektoriaus projektus pasiskirstymas pagal regionus (sudaryta vertintojų 

pagal www.esparama.lt duomenis) 

 

Prielaida Nr. 3. Modeliuojamo poveikio pasiskirstymą pagal regionus taip pat lemia regione esantis 

kelių ilgis, t. y. regionui tekusios investicijų sumos ir kelių ilgio santykis atspindi, kaip stipriai buvo 

pagerinta turėta kelių infrastruktūra. Tokia prielaida remiama argumentu, kad didesnis santykinis 

pagerinimas turi didesnį poveikį produktyvumui ir produkcijos apimtims. Šiuo požiūriu galima tikėtis, 

kad didžiausias poveikis pasireiškė Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių regionuose (Pav. 21). 
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Pav. 20. EAVP investicijų į kelių sektoriaus projektus ir valstybinės reikšmės kelių ilgio santykis 

regionuose (sudaryta vertintojų pagal www.esparama.lt ir Lietuvos statistikos departamento duomenis) 

 

Suformuluotų prielaidų pagrindu modeliuojamas papildomas sukurtas BVP ir papildomas sukurtas 

užimtųjų skaičius buvo paskirstyti pagal Lietuvos regionus, taip įvertinant analizuojamų investicijų 

poveikį kiekvienam regionui. Rezultatai rodo, kad didžiausia 2007–2020 m. laikotarpiu Lietuvoje 

sukurto papildomo BVP dalis – net 2,62 mlrd. Lt – atiteko Vilniaus regionui (Pav. 21). Tą lėmė didelės 

investicijų į Vilniaus regiono kelius apimtys, aukštas investicijų apimčių ir turimo valstybinės reikšmės 

kelių lygio santykis, o taip pat Vilniaus regionui tenkanti didelė Lietuvoje sukuriamo BVP dalis. Taip pat 

nemaža poveikio dalis atiteko Klaipėdai (1,1 mlrd. Lt) ir Kaunui (1 mlrd. Lt). 

 

 

Pav. 21. EAVP investicijų į kelių sektoriaus projektus 2007–2020 m. laikotarpiu regionuose sukurtas 

papildomas BVP, mln. Lt, 2005 m. kainomis („BGI Consulting“ makroekonometrinio modeliavimo 

rezultatai ir vertintojų skaičiavimai) 
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Kadangi gyventojų skaičius regionuose gerokai skiriasi, tikslinga pateikti vienam gyventojui tenkantį 

papildomai sukurtą BVP atskiruose regionuose. Matyti, kad šiuo požiūriu didžiausias poveikis 

pasireiškė Tauragės regione (Pav. 22). Tai galima paaiškinti didžiausia vienam gyventojui tekusia 

investicijų suma bei gana žymiu investicijų indėliu į turimą kelių infrastruktūros lygį74. 

 

 

Pav. 22. EAVP investicijų į kelių sektoriaus projektus 2007–2020 m. laikotarpiu regionuose sukurtas 

papildomas BVP 1 gyventojui, litais, 2005 m. kainomis („BGI Consulting“ makroekonometrinio 

modeliavimo rezultatai ir vertintojų skaičiavimai) 

 

Regionams taip pat buvo paskirstytas veiksmų programos įgyvendinimo laikotarpiu, t. y. 2007–2015 m. 

dėl investicijų į kelių sektorių sukurtas vidutinis metinis papildomas užimtųjų skaičius, kuris Lietuvos 

mastu sudarė vidutiniškai 6 930 papildomų užimtųjų per metus. Rezultatai rodo, kad dėl investicijų 

labiausiai užimtumas buvo padidėjęs Vilniaus regione – čia vidutinis papildomas metinis užimtųjų 

skaičius sudarė 2408 (Pav. 23). Kaip ir BVP atveju, tą lėmė didelės investicijų į Vilniaus regiono kelius 

apimtys, aukštas investicijų apimčių ir turimo valstybinės reikšmės kelių lygio santykis, o taip pat 

Vilniaus regionui tenkanti didelė Lietuvoje sukuriamo BVP dalis. Vis dėlto, Vilniaus regionui tenka labai 

didelė Lietuvos užimtųjų dalis, todėl toks sukurto papildomo užimtumo atotrūkis nuo kitų regionų 

neturėtų būti vertinamas kaip atskirties didėjimas. Perskaičiavus santykiniais dydžiais, t. y. kiek 

procentų dėl atliktų investicijų į kelių sektoriaus projektus padidėjo užimtumas kiekviename regione, 

Vilniaus regiono pranašumo nebeliktų. 

 

                                                             

74 Skaičiuojant vienam regione turimo valstybinės reikšmės kelių tinklo kilometrui tekusią investicijų sumą. 
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Pav. 23. EAVP investicijų į kelių sektoriaus projektus 2007–2015 m. laikotarpiu regionuose sukurtas 

vidutinis metinis papildomas užimtųjų skaičius („BGI Consulting“ makroekonometrinio modeliavimo 

rezultatai ir vertintojų skaičiavimai) 

 

Apibendrinant, modeliuojamo poveikio paskirstymas pagal regionus rodo, kad didžiausias 

poveikis absoliučiomis reikšmėmis teko Vilniui, Klaipėdai ir Kaunui. Vis dėlto, matuojant 

santykiniais dydžiais, pvz., 1 gyventojui, gaunamos kiek kitokios išvados, o pirmaujančiais 

tampa regionai, pasižymintys didele vienam gyventojui tekusia investicijų suma ar žymiu 

investicijų indėliu į turimą fizinės transporto infrastruktūros lygį. Iš tokių regionų galima paminėti 

Tauragės regioną, kuris pasižymėjo didžiausia vienam gyventojui tekusia investicijų suma. 

 

6.2. Pasirinktų projektų paskesnioji sąnaudų ir naudos analizė 

 

Siekiant užtikrinti trianguliacijos principo laikymąsi, makroekonometrinio modeliavimo rezultatus 

tikslinga papildyti pabaigtų įgyvendinti projektų paskesniosios (angl. ex-post) sąnaudų ir naudos 

analizės rezultatais, kurie atskleistų atliktų investicijų teikiamą socialinę ir ekonominę naudą. 

Sąnaudų ir naudos analizei buvo atrinkti trys projektai, kurie ne tik pasižymi tinkama pabaigos data, 

tačiau taip pat tinkamai reprezentuoja projektų populiaciją tiek projekto dydžio, tiek kelio svarbos 

prasme. 

Reikia pabrėžti, kad atskirų analizuojamų projektų naudos ir sąnaudų santykis neturėtų būti tiesiogiai 

lyginamas su anksčiau apskaičiuotu makroekonometrinio modeliavimo rezultatams interpretuoti 

naudojamu sudėtiniu daugikliu. Sudėtinis daugiklis atspindi tęstinį ir ilgalaikį BVP lygio prieaugį, o 

naudos ir sąnaudų santykis atspindi visus reikšmingus socialinius ir ekonominius padarinius, kurie 

nėra tiesiogiai siejami su BVP lygio pokyčiais. Nors ir vienu, ir kitu atveju taikoma panaši ekonominė 

logika, tačiau makroekonometrinis modeliavimas atliekamas iš makroekonominių pozicijų, o sąnaudų ir 

naudos analizė – iš individualaus projekto pozicijų. Todėl egzistuojantys metodologiniai skirtumai 

neleidžia tiesiogiai palyginti šių dviejų grąžos rodiklių. Pavyzdžiui, sąnaudų ir naudos analizėje kelio 

rekonstrukcijos investicinės sąnaudos yra tiesiog sąnaudos, o makroekonometriniame modelyje tokios 

sąnaudos paskatina paklausos pusės poveikį, t. y. kiekvienas kelio rekonstrukcijai išleistas litas didina 

pirmiausia statybos sektoriaus, o per šio sektoriaus užsakymus ir tolimesnę grandinę – ir kitų sektorių 

kuriamą pridėtinę vertę. Kitas pavyzdys – sąnaudų ir naudos analizėje vertinamas ekologinių nuostolių 
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sumažėjimas, tačiau makroekonometriniame modelyje poveikis modeliuojamas nacionalinių sąskaitų 

rodiklių, tokių kaip BVP ar užimtumas, pagrindu, todėl triukšmo ar teršalų emisijos sumažinimo nauda 

tiesiogiai šiuose rodikliuose neatsispindi. Ekonometriniame modelyje pagal galimybes į tokius 

padarinius atsižvelgta netiesiogiai. Reikia pažymėti, kad identifikuotos loginės sąsajos padidino abiejų 

metodų tikslumą, kadangi makroekonometrinio modeliavimo prielaidos buvo sustiprintos įžvalgomis iš 

individualių projektų analizės, o individualių projektų analizės prielaidų realumas buvo patikrintas 

atsižvelgiant į makroekonometrinio modeliavimo rezultatus. 

Dar viena priežastis, kodėl negalima tiesiogiai lyginti šių dviejų rodiklių, yra ta, kad naudos ir sąnaudų 

santykis atspindi naudos ir sąnaudų vertę, diskontuotą taikant Europos Komisijos rekomenduojamą 

5,5 proc. socialinę diskonto normą, o skaičiuojant sudėtinį daugiklį perskaičiavimai yra atliekami 

metinio BVP prieaugio pagrindu. Šie perskaičiavimo skirtumai gali reikšmingai paveikti grąžos rodiklių 

skirtumus. 

 

Transeuropinio tinklo kelio E85 (Vilnius–Kaunas–Klaipėda) rekonstravimas. Dangos platinimas ir 

stiprinimas (I etapas)75 

 

Projekto įgyvendinimo metu buvo investuota 127 mln. Lt į transeuropinio tinklo kelio E85 (Vilnius–

Kaunas–Klaipėda) dangos platinimą ir stiprinimą. Remiantis galimybių studija, atliktos investicijos 

turėtų atnešti toliau nurodytą socialinę ir ekonominę naudą: kelių transporto priemonių eksploatacinių 

sąnaudų ekonomiją, nuostolių dėl eismo įvykių sumažėjimo ekonomiją, kelionės laiko vertės ekonomiją, 

dangos priežiūros ekonomiją. Galimybių studijoje pateiktais skaičiavimais, socialinės-ekonominės 

naudos ir sąnaudų santykis yra 1,12, ekonominė grynoji dabartinė vertė lygi 14,91 mln. Lt, o vertinamu 

laikotarpiu atliktos investicijos teikia 11 proc. sudarančią metinę socialinę ir ekonominę grąžą. 

Siekiant atsakyti, ar vis dar galioja apskaičiuotos socialinės ir ekonominės grąžos rodiklių reikšmės, 

patikrinta, ar faktiškai realizuojasi analizės metu darytos prielaidos. Atlikta analizė parodė, kad 

abejonių gali kilti dėl toliau nurodytų prielaidų. 

Prielaida dėl eismo intensyvumo prognozės. Skaičiavimai yra paremti 2005 metais sudaryta eismo 

intensyvumo augimo prognoze, pagal kurią eismo intensyvumas auga visu analizuojamu 2006–2025 

metų laikotarpiu. 

Tačiau dėl pasaulinės krizės eismo intensyvumas Lietuvos magistraliniuose keliuose 2009 metais 

sumažėjo, o 2012 metais vis dar buvo mažesnis nei 2007 metais (Pav. 24). 2010 metais krovininio 

eismo intensyvumas magistraliniuose keliuose buvo toks pats kaip 2006 metais, o analizuojamo 

projekto galimybių studijoje pateiktos prognozės duomenimis per šį laikotarpį krovininio transporto 

intensyvumas turėjo augti 17–24 proc. Analizuojamoje magistralėje atlikti faktinių srautų matavimai 

taip pat rodo, kad 2011 metais tik vienoje iš trijų tyrimui atrinktų atkarpų krovininio eismo 

intensyvumas viršijo 2007 metų lygį (Pav. 25), o bendras eismo intensyvumas tiek 2011 metais, tiek 

2012 metais visose analizuotose atkarpose vis dar išliko mažesnis nei 2007 metais (Pav. 24). 

 

                                                             

75 Projektas Nr. VP2-5.1-SM-01-V-01-002; baigtas įgyvendinti 2010-02-28. 
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Pav. 24. Bendras eismo intensyvumas pasirinktuose kelio E85 (Vilnius–Kaunas–Klaipėda) taškuose 

(2007=100%) (šaltinis: VĮ Transporto ir kelių tyrimo institutas) 

 

 

Pav. 25. Krovininio eismo intensyvumas pasirinktuose kelio E85 (Vilnius–Kaunas–Klaipėda) taškuose 

(2007=100%) (šaltinis: VĮ Transporto ir kelių tyrimo institutas) 

 

Svarbiausia nustatyti, ar minėti analizėje naudoti eismo srautai labai nukryps nuo fakto visu analizėje 

naudotu 21 metų eksploatacijos laikotarpiu. Eismo, ypač krovininio, srautai yra labai priklausomi nuo 

ekonomikos augimo, todėl eismo srautų prognozę tikslinga peržiūrėti pagal dabartiniu metu finansų 

institucijų skelbiamas BVP augimo prognozes. Vertinimo metu sudarius tokią eismo intensyvumo 

prognozę buvo nustatyta, kad dabartinė eismo intensyvumo prognozė per visą analizės laikotarpį siekia 

82–92 proc. galimybių studijoje prognozuojamo srauto: ekonomikos atsigavimo pradžioje 2010 metais 

sudaro 82 proc., 2015 metais – jau 87 proc., o 2025 – 92 proc. 

Atsižvelgiant į sumažėjusį, lyginant su galimybių studija, prognozuojamą eismo intensyvumą, taip pat 

kyla poreikis perskaičiuoti kelių transporto priemonių eksploatacinių sąnaudų ekonomiją, nuostolių dėl 

eismo įvykių sumažėjimo ekonomiją, kelionės laiko vertės ekonomiją. Atlikus perskaičiavimus, naudos 
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ir sąnaudų santykis sumažėtų nuo 1,12 iki 1,02 (grynoji dabartinė vertė sumažėtų iki 1,86 mln. Lt, o 

ekonominė vidinė grąžos norma – iki 6,1 proc.). 

Prielaida dėl leidžiamo greičio. Projekto galimybių studijoje nurodyta, kad dangos platinimo darbų 

užbaigimas kelio A1 ruože Vilnius–Kaunas yra viena iš pagrindinių sąlygų suteikiant šiam ruožui 

automagistralės statusą, ir daroma prielaida, kad šis statusas bus suteiktas 2013 metais76. Dėl greičio 

padidinimo nuo 110/100 km/h iki 130/110 km/h (vasarą / žiemą) buvo apskaičiuotos laiko vertės 

santaupos. Tačiau, remiantis dabartiniais duomenimis, kelio A1 ruožo Vilnius–Kaunas visapusiškas 

sutvarkymas pagal automagistralės kategorijos reikalavimus tikėtinas ne anksčiau kaip 2014–2020 

metų finansavimo periodo pabaigoje. Vadinasi, nauda dėl laiko vertės santaupų bus pradėta gauti 

vėliau, todėl naudos ir sąnaudų santykis sumažėtų iki 0,9377, t. y. projektas socialiniu ir ekonominiu 

požiūriu taptų neatsiperkantis. 

Vis dėlto, manyti, kad investicijos į transeuropinio tinklo kelio E85 (Vilnius–Kaunas–Klaipėda) dangos 

platinimą ir stiprinimą socialiniu ir ekonominiu požiūriu neatsiperka, būtų pernelyg trumparegiška. 

Socialiniu-ekonominiu požiūriu, be jau minėtų analizėje naudotų naudų, egzistuoja ir kitos naudos, 

kurios nebuvo įvertintos. Nors galimybių studijoje eismo intensyvumo augimas buvo suprantamas kaip 

duotas, t. y. nulemtas ekonomikos tendencijų, ir buvo naudojamas vienodas tiek scenarijuje „vykdome 

projektą“, tiek scenarijuje „nevykdome“, vis dėlto yra priežasčių teigti, kad ir pats eismo intensyvumas 

yra priklausomas nuo atliekamų investicijų. Kelio techniniai parametrai lemia jo patrauklumą patiriamų 

kelionės sąnaudų prasme, todėl nepriimtinas sąnaudų dydis gali lemti sprendimą nebesinaudoti keliu, 

nebevežti krovinio. Vadinasi, analizuojamo projekto metu atliktos investicijos greičiausiai padidino 

pervežamų krovinių apimtis (t. y. nesant investicijų dėl krizės pervežimų apimtys būtų dar labiau 

sumažėjusios), t. y. turėjo teigiamą poveikį vidaus prekybai, eksportui ir transporto įmonių kuriamai 

pridėtinei vertei. 

Taip pat statybos laikotarpiu pasireiškė multiplikatoriaus efektas, kadangi statybos darbus vykdžiusios 

įmonės samdė darbuotojus, pirko medžiagas, gavo pelną. Tokiu būdu buvo padidintas vartojimas, kuris 

turėjo įtakos ir kitų sektorių kuriamai pridėtinei vertei, t. y. pasireiškė paklausos pusės sąlygotas 

poveikis ekonomikai. Tokį paklausos pusės efektą vaizdžiai iliustruoja atlikto makroekonometrinio 

modeliavimo rezultatai, rodantys, kad 2010 metais statybos sektoriaus pridėtinė vertė dėl vykdomos 

intervencijos padidėja net 9,3 proc., o kasybos ir karjerų eksploatavimo sektoriaus – net 9,56 proc. 

Makroekonometrinio modeliavimo rezultatai taip pat atspindi ir padidėjusį kelių tiesimui samdomų 

darbuotojų vartojimą – maisto produktų, gėrimų ir tabako gamybos veiklos sektoriaus, kuris itin 

veikiamas veiksmų programų investicijų paskatintos vidaus paklausos, pridėtinė vertė dėl vykdomos 

intervencijos padidėja 1,56 proc. 

Galų gale, Lietuvai nėra nustatytos ir todėl galimybių studijoje nebuvo taikytos konversijos koeficientų78 

reikšmės, kurios skaičiavimuose sumažina investicijų ir priežiūros išlaidas (pavyzdžiui, daliai medžiagų 

taikomi importo muitai, kurie atitenka valstybei ir tuo pačiu visuomenei, todėl tikrosios investicijų 

sąnaudos visuomenei yra mažesnės). 

                                                             

76 Remiantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos paaiškinimu, 2013 metais planuota tokį statusą suteikti vienai 

atkarpai, o visam kelio A1 ruožui Vilnius–Kaunas – ne anksčiau kaip 2015 metais. 
77 Grynoji dabartinė vertė sumažėtų iki minus 7,8 mln. Lt, o ekonominė vidinė grąžos norma – iki 2,9 proc. 
78 Konversijos koeficientai naudojami norint stebimas kainas, kai jos neatspindi ištekliams ir produkcijai 
tenkančių tikrų socialinių alternatyviųjų sąnaudų, perskaičiuoti į šešėlines (buhalterines) kainas, atspindinčias 
alternatyvias sąnaudų išlaidas ir vartotojų norą mokėti už rezultatus. Šių koeficientų naudojimas plačiau 
aprašytas Europos Komisijos užsakymu parengtose Investicinių projektų sąnaudų ir naudos analizės gairėse 
(2008 m.), http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/cost/guide2008_en.pdf. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/cost/guide2008_en.pdf
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Įvertinus visas šias papildomas galimas naudas, socialinės-ekonominės naudos ir sąnaudų santykis 

galėtų siekti ar net viršyti 1,1 ir būtų labai artimas galimybių studijoje pateiktai reikšmei, lygiai 1,12. 

Apibendrinant, vertinimas parodė, kad galimybių studijoje pateiktos sąnaudų ir naudos analizės 

prielaidos faktiškai pasitvirtino iš dalies, todėl, atlikus perskaičiavimus, būtų gauta mažesnė 

projekto socialinė-ekonominė nauda. Vis dėlto, įvertinus papildomas galimybių studijoje 

nevertintas naudas, perskaičiuota rekonstrukcijos teikiama grąža pateisina projekto 

įgyvendinimą. 

 

Kelio Panevėžys–Šiauliai ruožo Šiauliai–Radviliškis rekonstrukcija (I etapas)79 

 

Projekto įgyvendinimo metu buvo investuota 74 mln. Lt į 6,507 km ilgio kelio ruožo rekonstravimą iš 2-

jų į 4-ias eismo juostas, taip siekiant atitikti I kategorijos kelio parametrus (kito projekto metu 

investuota į II etapą, apėmusį papildomo 9,38 km kelio ruožo rekonstrukciją). Remiantis galimybių 

studija, atliktos investicijos turėtų atnešti toliau nurodytą socialinę ir ekonominę naudą: laiko vertės 

ekonomiją, autoavarijų nuostolių ekonomiją, kelių transporto priemonių eksploatacinių sąnaudų 

(KTPES) ekonomiją, dangos priežiūros sąnaudų ekonomiją, ekologinių nuostolių ekonomiją. 

 

Pav. 26. Kelio Panevėžys–Šiauliai ruožo Šiauliai–Radviliškis rekonstrukcijos (I etapas) galimybių studijoje 

apskaičiuotų atskirų naudos komponentų dalis bendroje socialinės ir ekonominės naudos sumoje 

 

Galimybių studijoje pateiktais skaičiavimais, socialinės-ekonominės naudos ir sąnaudų santykis yra 1,4, 

ekonominė grynoji dabartinė vertė lygi 29,95 mln. Lt, o vertinamu laikotarpiu atliktos investicijos teikia 

8,9 proc. sudarančią metinę socialinę ir ekonominę grąžą. 

                                                             

79 Projektas Nr. VP2-5.1-SM-01-V-01-008 „Transeuropinio tinklo kelių E85 (Vilnius–Lyda) ir E272 (Vilnius–

Panevėžys–Šiauliai–Palanga) plėtra. Kelio Panevėžys–Šiauliai ruožo Šiauliai–Radviliškis rekonstrukcija (I etapas)“; 

baigtas įgyvendinti 2011-09-30. 
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Siekiant atsakyti, ar vis dar galioja apskaičiuotos socialinės ir ekonominės grąžos rodiklių reikšmės, 

patikrinta, ar faktiškai realizuojamos analizės metu darytos prielaidos. 

Bene svarbiausia laikytina prielaida dėl eismo intensyvumo prognozės, kadangi nuo prognozuojamo 

eismo intensyvumo priklauso visuomenės gaunama socialinė ir ekonominė nauda – laiko vertės 

ekonomija ar kelių transporto priemonių eksploatacinių sąnaudų ekonomija. Analizuojamo projekto 

galimybių studijoje pateiktoje eismo intensyvumo prognozėje yra atsižvelgta į eismo intensyvumo 

sumažėjimą dėl pasaulinės ekonomikos ir finansų krizės (Pav. 27). Minėtos prognozės duomenimis, 

lengvųjų automobilių ir motociklų eismo intensyvumas 2035 metais bus 1,43 karto didesnis lyginant su 

2008 metais, o sunkvežimių – 1,57 karto didesnis. Atsižvelgus į ateityje prognozuojamą ekonomikos 

augimą, tokia galimybių studijoje pateikta intensyvumo prognozė atrodo net kiek konservatyvi. Todėl 

analizuojamo projekto galimybių studijoje pateikta eismo intensyvumo prognozė vertintina 

kaip realistiška bei atitinkanti šių dienų informaciją, be to, yra paliktas tam tikras rezervas ją 

didinti ir padidinus vis dar vadinti realistiška. 

 

 

Pav. 27. Kelio Panevėžys–Šiauliai ruožo Šiauliai–Radviliškis rekonstrukcijos (I etapas) galimybių studijoje 

pateikta eismo intensyvumo prognozė (2008 m. = 1,00) 

 

Atsižvelgiant į galimybių studijoje pateiktos eismo intensyvumo prognozės realistiškumą, paliekamos 

galioti apskaičiuotos laiko vertės ekonomijos ir kelių transporto priemonių eksploatacinių 

sąnaudų ekonomijos reikšmės. 

Apibendrinant, vertinimas parodė, kad galimybių studijoje pateiktos sąnaudų ir naudos analizės 

prielaidos išlieka realistiškos, t. y. kelio Panevėžys–Šiauliai ruožo Šiauliai–Radviliškis 

rekonstrukcijos (I etapas) socialinės-ekonominės naudos ir sąnaudų santykis, tikėtina, bus 1,4. 

 

Kelio Vilnius–Utena ruožo nuo 10,0 iki 16,0 km rekonstrukcija80 

 

Projekto įgyvendinimo metu buvo investuota 40,7 mln. Lt į 6 km ilgio kelio atkarpos rekonstravimą į 4-

ias eismo juostas, taip pat padidinant kelio dangos stiprumą iki 11,5 t maksimalios leistinos ašies 

                                                             

80 Projektas Nr. VP2-4.4-SM-01-V-01-006 „Jungčių su tarptautiniais koridoriais plėtra. Kelio Vilnius–Utena ruožo 

nuo 10,0 iki 16,0 km rekonstrukcija“; baigtas įgyvendinti 2009-10-31. 
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apkrovos, įrengiant eismo saugos gerinimo priemones bei neigiamą poveikį aplinkai mažinančias 

priemones. Remiantis galimybių studija, atliktos investicijos turėtų atnešti toliau nurodytą socialinę ir 

ekonominę naudą: laiko vertės ekonomiją, autoavarijų nuostolių ekonomiją, kelių transporto priemonių 

eksploatacinių sąnaudų (KTPES) ekonomiją, dangos priežiūros išlaidų ekonomiją (Pav. 28). 

 

 

Pav. 28. Kelio Vilnius–Utena ruožo nuo 10,0 iki 16,0 km rekonstrukcijos galimybių studijoje apskaičiuotų 

atskirų naudos komponentų dalis bendroje socialinės ir ekonominės naudos sumoje 

 

Galimybių studijoje pateiktais skaičiavimais, socialinės-ekonominės naudos ir sąnaudų santykis yra 2,8, 

ekonominė grynoji dabartinė vertė lygi 78,6 mln. Lt, o vertinamu laikotarpiu atliktos investicijos teikia 

19,4 proc. sudarančią metinę socialinę ir ekonominę grąžą. 

Siekiant atsakyti, ar vis dar galioja apskaičiuotos socialinės ir ekonominės grąžos rodiklių reikšmės, 

patikrinta, ar vis dar galioja atliktos sąnaudų ir naudos analizės metu darytos prielaidos. 

Bene svarbiausia laikytina prielaida dėl eismo intensyvumo prognozės, kadangi nuo prognozuojamo 

eismo intensyvumo priklauso visuomenės gaunama socialinė ir ekonominė nauda – laiko vertės 

ekonomija ar kelių transporto priemonių eksploatacinių sąnaudų ekonomija. 

Skaičiavimai yra paremti 2005 metais sudaryta eismo intensyvumo augimo prognoze81, pagal kurią 

eismo intensyvumas auga kiekvienais 2007–2030 metų laikotarpio metais (Pav. 29). Tačiau dėl 

pasaulinės krizės eismo intensyvumas Lietuvos magistraliniuose keliuose 2009 metais sumažėjo, o 

2012 metais vis dar buvo mažesnis nei 2007 metais (Pav. 30). Dar didesnis eismo intensyvumo 

sumažėjimas užfiksuotas analizuojamame rekonstruotame kelio ruože (Pav. 30), vis dėlto bent iš dalies 

šis sumažėjimas gali būti aiškinamas matavimo posto perkėlimu iš 10,86 į 16,05 kilometrą, t. y. į 

matavimus nebepatenka transportas, kuriuo link Vilniaus centro ir atgal į namus keliauja tarp šių taškų 

esančių gyvenviečių gyventojai. Tačiau toks paaiškinimas mažiau tinkamas krovininio eismo 

intensyvumo sumažėjimui (krovininio eismo intensyvumas analizuojamoje atkarpoje 2011 ir 2012 

                                                             

81 Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. VĮ TKTI. Dangų valdymo sistemos 

DAVASEMA tobulinimas. TEM/TEN-TR koridorių duomenų kaupimas, analizė, apdorojimas ir pateikimas 

tarptautinėms organizacijoms. 2 tomas: Eismo intensyvumo prognozių 20 metų laikotarpiui sudarymas. 2005 m. 
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metais sudarė tik apie 60 proc. 2007 metų lygio (Pav. 31). Krovininio eismo intensyvumo sumažėjimas 

gali būti aiškinamas kituose keliuose vykdytais darbais (dėl ko 2007 metais galėjo būti laikinai 

padidėjęs krovininio eismo srautas kelio Vilnius–Utena 10,86 kilometre), o taip pat pasikeitusiomis 

prekybos kryptimis. 

 

 

Pav. 29. Kelio Vilnius–Utena ruožo nuo 10,0 iki 16,0 km rekonstrukcijos galimybių studijoje pateikta 

eismo intensyvumo augimo prognozė (2007 m. = 1,00) 

 

 

Pav. 30. Bendro eismo intensyvumo faktinė dinamika kelyje Vilnius–Utena ir šalies magistraliniuose 

keliuose (2007 m. = 1,00) (šaltinis: VĮ Transporto ir kelių tyrimo institutas) 
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Pav. 31. Krovininio eismo intensyvumo faktinė dinamika kelyje Vilnius–Utena ir šalies magistraliniuose 

keliuose (2007 m. = 1,00) (šaltinis: VĮ Transporto ir kelių tyrimo institutas) 

 

Svarbiausia nustatyti, ar minėti analizėje naudoti eismo srautai žymiai nukryps nuo fakto visu analizėje 

naudotu 21 metų eksploatacijos laikotarpiu. Eismo intensyvumas yra labai priklausomas nuo 

ekonomikos augimo, todėl eismo srautų prognozę tikslinga peržiūrėti pagal dabartiniu metu finansų 

institucijų skelbiamas BVP augimo prognozes. Daroma prielaida, kad bendro eismo intensyvumas 

analizuojamoje kelio atkarpoje pasižymės panašia dinamika kaip kiti magistraliniai keliai. Vertinimo 

metu sudarius eismo intensyvumo prognozę buvo nustatyta, kad dabartinė eismo intensyvumo 

prognozė per visą analizės laikotarpį siekia 81–90 proc. galimybių studijoje prognozuojamo srauto: 

2010 metais sudaro 81 proc., o 2029 – 90 proc. 

Atsižvelgiant į sumažėjusį, lyginant su galimybių studija, prognozuojamą eismo intensyvumą, taip pat 

kyla poreikis perskaičiuoti kelionės laiko vertės ekonomiją, autoavarijų nuostolių ekonomiją, 

transporto priemonių eksploatacinių sąnaudų ekonomiją. Atlikus perskaičiavimus, naudos ir sąnaudų 

santykis sumažėtų nuo 2,8 iki 2,3582, vis dėlto, tokia grąža visiškai pateisina projekto įgyvendinimą. 

Apibendrinant, vertinimas parodė, kad galimybių studijoje pateiktos sąnaudų ir naudos analizės 

prielaidos faktiškai pasitvirtino iš dalies, todėl, atlikus perskaičiavimus, būtų gauta mažesnė 

kelio Vilnius–Utena ruožo nuo 10,0 iki 16,0 km rekonstrukcijos socialinė-ekonominė nauda. Vis 

dėlto, net ir perskaičiuota rekonstrukcijos teikiama grąža visiškai pateisina projekto 

įgyvendinimą. 

 

Atnaujinti pasirinktų projektų sąnaudos ir naudos analizės rezultatai patvirtina, kad atliktos 

investicijos visuomenei, ekonomikai ir verslui teikia ilgalaikę socialinę ir ekonominę naudą. Ši 

nauda pirmiausia pasireiškia per laiko vertės ekonomiją, autoavarijų nuostolių ekonomiją, kelių 

transporto priemonių eksploatacinių sąnaudų (KTPES) ekonomiją, dangos priežiūros išlaidų ekonomiją, 

ekologinių nuostolių ekonomiją. Taip pat yra pagrindo teigti, kad atliktos investicijos, sumažinusios 

kelionių ir pervežimų sąnaudas, turėjo teigiamos įtakos pervežamų krovinių apimtims (t. y. nesant 

investicijų pervežimų apimtys dėl krizės būtų dar labiau sumažėjusios). Statybos laikotarpiu pasireiškė 

multiplikatoriaus efektas, kadangi statybos darbus vykdžiusios įmonės samdė darbuotojus, pirko 
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 Grynoji dabartinė vertė sumažėtų iki 59,6 mln. Lt, o ekonominė vidinė grąžos norma – iki 16,5 proc. 
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medžiagas, gavo pelną, t. y. pasireiškė paklausos pusės sąlygotas poveikis ekonomikai (tokį paklausos 

pusės efektą vaizdžiai iliustruoja ir atlikto makroekonometrinio modeliavimo rezultatai). 

 

6.3. Projektų įgyvendinimo indėlis į transeuropinių transporto tinklų plėtrą 

 

Siekiant atsakyti į klausimą, kaip projektų įgyvendinimas prisidėjo prie transeuropinių transporto 

tinklų plėtros (11.3.3), analizė išskirta į toliau nurodytas dedamąsias: 

- ar buvo pasiekti veiksmų programoje numatyti finansuojamą transeuropinio tinklo plėtrą 

atspindintys rodikliai; 

- ar investicijos į konkrečių koridorių plėtrą atspindėjo pervežimų poreikį (vertinant pagal kelių 

transportu vežamų krovinių apimtis ir jų pokyčius į pagrindines krovinio iškrovimo šalis ir iš 

pagrindinių krovinio pakrovimo šalių). 

 

Indėlis į plėtrą stebėsenos rodiklių pasiekimo laipsnio aspektu 

 

Vertinant indėlį į transeuropinio transporto tinklo plėtrą pagal veiksmų programoje numatytų 

stebėsenos rodiklių pasiekimo laipsnį, aktualiausi yra du rodikliai – nutiesti nauji ir rekonstruoti esami 

TEN-T tinklo automobilių keliai (produkto) ir padidėjęs TEN-T tinklo automobilių keliais gabentų 

krovinių kiekis (rezultato). Nors taip pat svarbus yra priemonės VP2-5.4-SM-01-V „Saugų eismą 

gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimas, miestų aplinkkelių tiesimas“ siekiamas rezultato 

rodiklis „sutaupytas laikas“, tačiau jis yra labiau susijęs tik su keliais, einančiais pro Vilnių, be to, pati 

nustatyta pradinė reikšmė yra abejotina, kadangi atlikus studiją83 ir nustačius pradinę rodiklio reikšmę, 

siūloma sutaupyto laiko rodiklio reikšmę žymiai sumažinti – nuo 18,4 mln. iki 1,5 mln. automobilių 

valandų. 

Indėlis į plėtrą skaičiuojamas nutiestų naujų ir rekonstruotų esamų TEN-T tinklo automobilių 

kelių kilometrais. Vertinant indėlį į transeuropinio transporto tinklo plėtrą pagal nutiestų naujų ir 

rekonstruotų esamų TEN-T tinklo automobilių kelių nustatytos reikšmės siekimą, matyti, kad iki 

2012 m. pabaigos sudarytose sutartyse numatyta nutiesti ir (arba) rekonstruoti 324,92 km TEN-T 

tinklo automobilių kelių, lyginant su 315 km planu iki 2015 metų.  

Indėlis į plėtrą vertinamas padidėjusiu TEN-T tinklo automobilių keliais gabentų krovinių 

kiekiu. Vertinant projektų įgyvendinimo indėlį į transeuropinių kelių plėtrą pagal TEN-T tinklo 

automobilių keliais gabentų krovinių kiekio pokyčius, reikia atsižvelgti į tai, kad veiksmų programoje 

nurodytą 12 mln. tonų krovinių padidėjimą numatoma pasiekti iki 2015 metų. T. y. šiuo metu būtų 

sudėtinga įvardyti konkrečią reikšmę, kadangi toks pagerintos infrastruktūros poveikis atsiranda ne iš 

karto, be to, dar ne visi projektai yra baigti. Taip pat galimas siekiamos reikšmės pakeitimas, kadangi 

atlikus studiją84 siūloma planinį rodiklį mažinti tris kartus, iki 4 mln. tonų. Toks mažinimas 

argumentuojamas pasaulinės ekonomikos ir finansų krizės poveikiu bei po atsigavimo planuojamu 

nuosaikiu ekonomikos augimu (t. y. tik nuosaikiai turėtų didėti ir krovinių apimtys), o taip pat dalies 

krovinių perkėlimu į geležinkelius dėl pagerintos geležinkelių infrastruktūros. 

                                                             

83 EAVP įgyvendinimo rodiklių transporto sektoriuje skaičiavimas (LR susisiekimo ministerija, VGTU). 
84 EAVP įgyvendinimo rodiklių transporto sektoriuje skaičiavimas (LR susisiekimo ministerija, VGTU). 
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Kelių transportu vežamų krovinių apimtys pradedant 2008 metais krito, stabilizavosi 2010 metais ir vėl 

pradėjo augti 2011 metais, tačiau 2005 metų lygio (rezultato rodiklio pradinės situacijos) nepasiekė 

(Pav. 32). Be to, jeigu krovinių apimtys augs panašiu tempu kaip prognozuojamas BVP, 2015 metais 

krovinių augimo apimtys gali išlikti net mažesnės nei 2005 metais (su kuriais lyginamas rezultatas). 

Viena vertus, tai rodytų, kad nepaisant didelių investicijų rezultatas nebuvo pasiektas. Kita vertus, 

rezultato pasiekimą reikėtų interpretuoti plačiau ir grįsti kontrafaktinės situacijos naudojimu, t. y. 

lyginti esamą scenarijų „su atliktomis investicijomis į transeuropinius kelius“ su hipotetiniu scenarijumi 

„be investicijų“. Tikėtina, kad neatlikus investicijų krovinių apimtys būtų dar mažesnės, kadangi 

prastėjantis infrastruktūros lygis didintų pervežimų kaštus, ir dėl šios priežasties būtų atsisakyta dalies 

pervežimų (būtent tą ir atspindi atlikto ekonometrinio modeliavimo rezultatai, rodantys, kad, nesant 

investicijų, tiek transporto sektoriaus, tiek kitų sektorių, kurių produkcija vežama keliais, sukurta 

pridėtinė vertė būtų buvusi mažesnė, vadinasi, ir keliais pervežtų krovinių apimtys būtų buvusios 

mažesnės). Be to, sumažėjus bendroms krovinių apimtims, padidėjo tarptautinio krovinių vežimo 

apimtys – 2011 metais tokių krovinių apimtys buvo 2,6 mln. tonų didesnės nei 2008 metais ir net 6,2 

mln. tonų didesnės nei 2005 metais. Vadinasi, Lietuvos teritorijoje esantys transeuropinių tinklų keliai 

vis daugiau naudojami tarptautiniams pervežimams, kokia ir yra deklaruojama jų paskirtis. Prie 

didėjančių tarptautinio krovinių vežimo apimčių, tikėtina, prisidėjo ir atliktų investicijų dėka 

padidintas kelių patrauklumas. Kaip rodo individualių projektų sąnaudų ir naudos analizės 

rezultatai, pagerinta fizinė transporto infrastruktūra atneš kelionės laiko vertės ekonomiją ir kelių 

transporto priemonių eksploatacinių sąnaudų ekonomiją, kas rodo sumažėjusias krovinių vežimo 

sąnaudas ir padidėjusį kelių patrauklumą. 

 

 

Pav. 32. Krovinių vežimas kelių transportu (šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas) 

 

Apibendrinant, projektų įgyvendinimo indėlis į transeuropinių transporto tinklų plėtrą, 

matuojant stebėsenos rodiklių pasiekimo laipsniu, akivaizdžiai matomas iš sukurto produkto 

(nutiesti nauji ir rekonstruoti esami TEN-T tinklo automobilių keliai), tačiau vertinant pagal 

rezultato (padidėjęs TEN-T tinklo automobilių keliais gabentų krovinių kiekis) rodiklį, toks 

indėlis yra nevienareikšmis. Vietoje planuoto krovinių kiekio padidėjimo 12 mln. tonų 2015 metais, 

lyginant su 2005 metais, 2015 metais krovinių augimo apimtys gali išlikti net mažesnės nei 2005 metais 

(jeigu krovinių apimtys augs panašiu tempu kaip prognozuojamas BVP). Kita vertus, neatlikus 

investicijų krovinių apimtys būtų dar mažesnės, kadangi prastėjantis infrastruktūros lygis didintų 

pervežimų kaštus, ir dėl šios priežasties dalies pervežimų būtų atsisakyta. Todėl netikslinga 
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tiesmukiškai neigti investicijų naudą tuo atveju, jei faktinė rezultato rodiklio reikšmė būtų mažesnė už 

planuotą. Rezultato pasiekimą tikslingiau būtų grįsti kontrafaktinės situacijos naudojimu, t. y. lyginti 

esamą scenarijų „su atliktomis investicijomis į transeuropinius kelius“ su hipotetiniu scenarijumi „be 

investicijų“. 

 

Indėlis į transeuropinio transporto tinklo plėtrą pervežimų poreikių tenkinimo aspektu 

 

Vertinant indėlį į transeuropinio transporto tinklo plėtrą pervežimų poreikių tenkinimo aspektu, 

pirmiausia reikia išskirti šį pervežimo poreikį. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, kelių 

transportu 2011 metais daugiausia Lietuvoje pakrautų krovinių iškrovimui buvo vežta į Rusijos 

Federaciją, Vokietiją, Latviją, Lenkiją ir Italiją (Pav. 33). Tuo tarpu į Lietuvą iškrovimui daugiausia 

krovinių buvo atvežta iš Vokietijos, Latvijos, Lenkijos, Italijos, Nyderlandų. Pervežant krovinius tarp 

Lietuvos ir išvardytų svarbiausių prekybos partnerių yra naudojamasi visais Lietuvoje esančio 

transeuropinio transporto tinklo keliais. Vadinasi, Lietuvos ekonomikai šiuo požiūriu visi analizuojami 

transeuropiniai keliai yra svarbūs. Tokia svarba atspindėta toliau pateiktoje lentelėje ( 

 

Lentelė 17), vaizduojančioje atskirų kelių naudojimą vežant krovinius tarp Lietuvos ir svarbiausių 

prekybos partnerių. 

 

  

Pav. 33. Lietuvoje pakrauti / iškrauti kroviniai pagal iškrovimo / pakrovimo šalis (šaltinis: Lietuvos 

statistikos departamentas) 
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Lentelė 17. Naudojimasis transeuropiniais transporto tinklais gabenant krovinius tarp Lietuvos ir 

pagrindinių partnerių 

Partneris 

Kelias 
Rusijos Federacija Vokietija Latvija Lenkija Italija 

E67 (Via Baltica) 
Taip (pvz., iš Kauno 

į Sankt Peterburgą) 

Taip (pvz., iš 

Kauno) 
Taip 

Taip (pvz., 

iš Panevėžio 

Taip (pvz., 

iš 

Panevėžio) 

E28 (Vilnius–Prienai–

Marijampolė) 

Taip (pvz., iš 

Vilniaus į 

Kaliningradą) 

Ne Ne Iš esmės ne Ne 

E77 (Ryga–Šiauliai–

Tauragė–

Kaliningradas) 

Taip (pvz., iš Šiaulių 

į Kaliningradą) 

Iš dalies 

(pvz., iš 

Šiaulių į 

Berlyną) 

Taip (pvz., 

iš Šiaulių į 

Rygą) 

Iš dalies 

(pvz., iš 

Šiaulių) 

Iš dalies 

(pvz., iš 

Šiaulių) 

E85 (Vilnius–Kaunas–

Klaipėda ir Vilnius–

Lyda) 

Taip (pvz., iš 

Vilniaus į 

Kaliningradą) 

Iš dalies 

(pvz., iš 

Šiaulių) 

Iš esmės ne 

Iš dalies 

(pvz., iš 

Šiaulių) 

Iš dalies 

(pvz., iš 

Šiaulių) 

E262 (Kaunas–Zarasai–

Daugpilis) 

Taip (pvz., iš Kauno 

į Maskvą) 

Taip (pvz., iš 

Utenos) 

Taip (pvz., 

iš Kauno į 

Daugpilį) 

Taip (pvz., 

iš Utenos) 

Taip (pvz., 

iš Utenos) 

E272 (Vilnius–

Panevėžys–Šiauliai–

Palanga) 

Ne Ne 
Taip (pvz., 

iš Vilniaus) 
Ne Ne 

Šaltinis: sudaryta vertintojų, remiantis Lietuvos statistikos departamento ir kelių žemėlapio analize  

 

Ekonomikos augimo veiksmų programos skirtas 1,6 mlrd. Lt finansavimas prisidėjo prie visų nurodytų 

transeuropinio transporto tinklo kelių, kartu prisidėdamas ir prie pervežimų tarp Lietuvos ir 

pagrindinių partnerių potencialo didinimo. Ekonomikai atsigaunant po 2008 m. pabaigoje prasidėjusios 

recesijos, tarp Lietuvos ir svarbiausių prekybos parnerių vežamų krovinių apimtys augo, o iš Lietuvos į 

pagrindines prekybos partneres išvežamų krovinių apimtys netgi viršijo iki krizės buvusį lygį (Pav. 34). 

Tai iliustruoja suplanuotų investicijų į transeuropinių transporto tinklo kelių plėtrą tikslingumą, o taip 

pat minėtų investicijų teigiamą poveikį pervežamų krovinių potencialui. 
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Pav. 34. Lietuvoje pakrauti / iškrauti kroviniai pagal iškrovimo / pakrovimo šalis (šaltinis: Lietuvos 

statistikos departamentas) 

 

Apibendrinant, atliktos investicijos prisideda prie pastaruoju metu vėl augančių krovinių 

apimčių tarptautiniuose pervežimuose tarp Lietuvos ir svarbiausių krovinių iškrovimo ir 

pakrovimo šalių. Augančios tarptautinio krovinių vežimo apimtys iliustruoja suplanuotų investicijų į 

transeuropinių transporto tinklo kelių plėtrą tikslingumą, o taip pat minėtų investicijų teigiamą poveikį 

pervežamų krovinių potencialui. Tai vertintina kaip tenkinantis rezultatas plėtojant transeuropinius 

transporto tinklus. 

 

Vertinimas lyginamosios analizės pagrindu 

 

Vertinant investicijų indėlį į transeuropinių kelių tinklo plėtrą, taip pat tikslinga palyginti krovininio 

eismo intensyvumo dinamiką rekonstruotame transeuropiniame kelyje ir krašto kelyje, kuriuos 

keliaujantieji geografiškai galėtų rinktis kaip alternatyvas. Tokie keliai yra rekonstruotas transeuropinis 

kelias Vilnius–Prienai–Marijampolė (E28) ir krašto kelias Nr. 220 Trakai–Rūdiškės–Pivašiūnai–Alytus, 

einantys lygiagrečiai. Eismo intensyvumo matavimo duomenys rodo, kad po rekonstrukcijos, atliktos 

2011 metais, krovininio eismo intensyvumas kelyje Vilnius–Prienai–Marijampolė (E28) išaugo: lyginant 

liepos mėnesių srautus – 24 proc., o sausio mėnesių srautus – 23 proc. (Pav. 35). Tuo tarpu minėtam 

keliui lygiagrečiai einančiame kelyje Nr. 220 Trakai–Rūdiškės–Pivašiūnai–Alytus krovininio eismo 

intensyvumas tuo pačiu laikotarpiu, lyginant liepos mėnesio srautus, sumažėjo net 18 proc. Viena 

vertus, tokie duomenys atitinka mažėjančių vidaus pervežimų ir augančių tarptautinių pervežimų 
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tendencijas, kita vertus, stebimas krovininio eismo intensyvumo augimas rekonstruotame 

transeuropinio tinklo kelyje E28 būtent ir iliustruoja atliktų investicijų reikalingumą. 

 

 

Pav. 35. Krovininio eismo intensyvumas keliuose Vilnius–Prienai–Marijampolė (E28) ir Nr. 220 Trakai–

Rūdiškės–Pivašiūnai–Alytus (šaltinis: VĮ Transporto ir kelių tyrimo institutas) 

 

Vertinant investicijų indėlį į transeuropinių kelių tinklo plėtrą, taip pat tikslinga palyginti eismo įvykių 

dinamiką. Analizei pasirinkti tie patys lygiagrečiai einantys keliai Vilnius–Prienai–Marijampolė (E28) ir 

Trakai–Rūdiškės–Pivašiūnai–Alytus (krašto kelias Nr. 220). Papildomai pasirinktas krašto kelias Nr. 

131 Alytus–Simnas–Kalvarija, kuris taip pat eina lygiagrečiai transeuropiniam keliui Vilnius–Prienai–

Marijampolė. Matyti, kad rekonstruotame transeuropiniame kelyje po 2011 metais atliktos 

rekonstrukcijos eismo įvykių skaičius sumažėjo (Pav. 36). Be to, kas svarbiausia, sumažėjo žuvusiųjų 

skaičius (Pav. 37), o dar labiau sumažėjo sužeistųjų skaičius (Pav. 38). Manytina, kad prie tokio 

situacijos pagerėjimo prisidėjo ir atlikta kelio, ypač pavojingos jo dalies, rekonstrukcija. Tuo tarpu 

nagrinėjamuose krašto keliuose 2012 metais, lyginant su 2011 m., situacijos pokyčiai buvo prastesni. 

Krašto kelyje Nr. 131 Alytus–Simnas–Kalvarija eismo įvykių statistika 2012 metais, lyginant su 2011 m., 

pagerėjo nežymiai, o krašto kelyje Nr. 220 Trakai–Rūdiškės–Pivašiūnai–Alytus, nepaisant įvykių 

skaičiaus sumažėjimo, išliko tas pats žuvusiųjų skaičius (kasmet žūdavo 1 žmogus), o sužeistųjų 

skaičius net išaugo (nuo 5 sužeistųjų 2011 metais iki 10 sužeistųjų 2012 metais). 
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Pav. 36. Eismo įvykių skaičiaus dinamika analizuojamuose keliuose (2010 m. = 1) (šaltinis: VĮ Transporto 

ir kelių tyrimo institutas)  

 

 

Pav. 37. Žuvusiųjų skaičiaus dinamika analizuojamuose keliuose (2010 m. = 1) (šaltinis: VĮ Transporto ir 

kelių tyrimo institutas) 

 

 

Pav. 38. Sužeistųjų skaičiaus dinamika analizuojamuose keliuose (2010 m. = 1) (šaltinis: VĮ Transporto ir 

kelių tyrimo institutas)  
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Taip pat tikslinga palyginti eismo įvykių statistiką pasirinktose pavojingose nagrinėjamų kelių vietose. 

Tokios vietos iki analizuojamo transeuropinio kelio Vilnius–Prienai–Marijampolė (E28) rekonstrukcijos 

buvo šio kelio sankryža su keliu Nr. 129 Antakalnis–Alytus–Merkinė (rekonstruota 2011 metais) ir 

2011 m. juodųjų dėmių žemėlapyje kelyje Nr. 131 pavaizduota juodoji dėmė prie Simno (į Kalvarijos 

pusę). Matyti, kad po 2011 metais atliktos rekonstrukcijos kelio Vilnius–Prienai–Marijampolė (E28) 

sankryžoje su keliu Nr. 129 eismo įvykių 2012 metais nebeįvyko (Pav. 39 ir Pav. 40; žuvusiųjų 2010–

2012 metais analizuojamose vietose neužfiksuota). Tuo tarpu nagrinėjamoje krašto kelio Nr. 131 

vietoje įvykių skaičius nepasikeitė. 

 

 

Pav. 39. Eismo įvykių skaičiaus dinamika analizuojamuose vietose (šaltinis: VĮ Transporto ir kelių tyrimo 

institutas) 

 

 

Pav. 40. Sužeistųjų skaičiaus dinamika analizuojamose vietose (2010 m. = 1) (šaltinis: VĮ Transporto ir 

kelių tyrimo institutas) 

 

Vadinasi, renkama statistika apie konkrečių kelių eismo intensyvumą bei eismo įvykius taip pat 

leidžia spręsti, kad pagal EAVP atliktos investicijos turėjo teigiamą įtaką transeuropinių kelių 

tinklo plėtrai – analizei pasirinkto transeuropinio kelio Vilnius–Prienai–Marijampolė (E28) 
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statistika po rekonstrukcijos santykinai pagerėjo , lyginant su alternatyvių krašto kelių 

statistika. 

 

Apibendrinant EAVP investicijų į transeuropinius transporto tinklus vertinimo rezultatus, projektų 

įgyvendinimas teigiamai prisidėjo prie transeuropinių transporto tinklų plėtros, tai 

akivaizdžiausia sukurto produkto (nutiesti nauji ir rekonstruoti esami TEN-T tinklo automobilių 

keliai) požiūriu. Taip pat stebimos augančios tarptautinio krovinių vežimo apimtys, o tai 

iliustruoja suplanuotų investicijų į transeuropinio transporto tinklo kelių plėtrą tikslingumą, 

taip pat minėtų investicijų teigiamą poveikį pervežamų krovinių potencialui. Vertinant pagal 

bendras (vidaus ir tarptautinio) vežimo apimtis, neramina tai, kad vietoje planuoto krovinių 

kiekio padidėjimo 12 mln. tonų 2015 metais, lyginant su 2005 metais, 2015 metais krovinių 

augimo apimtys gali išlikti net mažesnės nei 2005 metais. Vis dėlto, tai nepaneigia atliktų 

investicijų teigiamo poveikio – neatlikus investicijų krovinių apimtys būtų dar mažesnės, 

kadangi prastėjantis infrastruktūros lygis didintų pervežimų kaštus (tą patvirtina tiek 

ekonometrinio modeliavimo rezultatai, rodantys, kad, nesant investicijų, tiek transporto sektoriaus, tiek 

kitų sektorių, kurių produkcija vežama keliais, sukurta pridėtinė vertė būtų buvusi mažesnė, vadinasi, ir 

keliais pervežtų krovinių apimtys būtų buvusios mažesnės, tiek individualių projektų sąnaudų ir naudos 

analizės rezultatai, rodantys, kad pagerinta fizinė transporto infrastruktūra atneš kelionės laiko vertės 

ekonomiją ir kelių transporto priemonių eksploatacinių sąnaudų ekonomiją). 

 

6.4. Poveikis horizontaliesiems prioritetams 

 

Horizontaliųjų prioritetų samprata. Kelių sektoriaus projektams aktualūs horizontalieji 

prioritetai. Horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo užtikrinimas per atrankos kriterijų nustatymą. 

 

Horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimas yra vienas iš ES struktūrinių fondų paramos panaudojimo 

reikalavimų. Jie pradėti taikyti, siekiant atspindėti ir geriau spręsti plataus masto kompleksines 

problemas, tokias kaip aplinkos tarša, netolygi regionų plėtra, socialinė atskirtis ir pan. Šios problemos 

būdingos daugumai ES šalių narių, todėl konkrečių horizontaliųjų prioritetų išskyrimas ir 

įgyvendinimas turi prisidėti sprendžiant šias problemas. Horizontaliųjų prioritetų esmė – jų 

įgyvendinimas galimas visose ES struktūrinės paramos intervencijų srityse. 

ES strateginiuose dokumentuose išskirti du pagrindiniai horizontalieji prioritetai, kuriuos pagal ES 

struktūrinės paramos panaudojimo reikalavimus85 privalo realizuoti visos šalys narės – tai darnus 

vystymasis86 ir moterų ir vyrų lygių galimybių bei nediskriminavimo principas87. 

                                                             

85 Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, nustatantis bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros 
fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, bei panaikinantis Reglamentą (EB) N. 1260/1999. 
86 Apibrėžiamas kaip ekonomikos, socialinės plėtros ir aplinkos apsaugos tikslų derinimas, atkreipiant dėmesį į 
daugialypę jų tarpusavio priklausomybę bei numatomus įgyvendinimo padarinius. Šios trys dimensijos – 
ekonominė, socialinė ir aplinkosauginė – apima siekius užtikrinti švarią ir sveiką aplinką, efektyvų gamtos išteklių 
naudojimą, visuotinę ekonominę visuomenės gerovę, stiprias socialines garantijas. 
87 Moterų ir vyrų lygybė pirmiausia apima lygių galimybių užimtumo srityje užtikrinimą. Nediskriminavimo 
principas yra platesnis ir apima diskriminacijos dėl lyties, rasės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, 
amžiaus ar seksualinės orientacijos prevenciją. 
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Kiti horizontalieji prioritetai, įgyvendinant ES struktūrinių fondų intervencijas, yra pasirenkami 

kiekvienos šalies narės, priklausomai nuo konkrečių nacionalinių poreikių. Lietuvos atveju 

horizontalieji prioritetai nustatyti Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos 

panaudojimo strategijoje ir be jau nurodytų ES lygmeniu nustatytų apima informacinę visuomenę88 ir 

regioninę plėtrą89. 

Darnaus vystymosi ir moterų ir vyrų lygių galimybių bei nediskriminavimo principo horizontalieji 

prioritetai gali būti realizuojami dviem būdais: horizontaliu (integruotu) būdu ir vertikaliu 

(diferencijuotu) būdu. 

Kelių sektoriaus projektams pirmiausia yra aktualūs horizontaliu (integruotu) būdu realizuoti darnaus 

vystymosi ir moterų ir vyrų lygių galimybių bei nediskriminavimo principo horizontalieji prioritetai90. Vis 

dėlto, galima įžvelgti ir vertikalaus (diferencijuoto) būdo91 realizavimo apraiškas, kadangi, kaip 

pažymėta pačioje Ekonomikos augimo veiksmų programoje, prioriteto „Esminė ekonominė 

infrastruktūra“ veiksmų grupė „Transporto tinklas“ turės teigiamą poveikį ekonominei regionų plėtrai, 

o prioritetas „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ skatins tolygų regionų ekonominį vystymąsi ir 

skirtumų mažėjimą. Veiksmų programoje taip pat nurodyta, kaip šios investicijos prisidės prie darnios 

plėtros, be to, veiksmų programoje pažymėta, kad darni plėtra kelių sektoriaus projektų atveju bus 

stebima veiksmų programai nustatytų rodiklių pagrindu. T. y. minėtos investicijos į kelių infrastruktūrą 

gali būti traktuojamos kaip vienas esminių veiksnių, prisidedančių prie darnaus vystymosi principo 

įgyvendinimo regionų vystymo srityje (integravimas vertikaliu būdu). 

Šie reikalavimai įtraukti į bendruosius projektų tinkamumo finansuoti vertinimo kriterijus92. 

Bendruosiuose projektų atrankos kriterijuose, vertinant projektų atitikimą šiems horizontaliesiems 

prioritetams, teoriškai gali būti taikomi du požiūriai: pasyvus – privalomas reikalavimas visiems 

projektams, kad projekte nebūtų numatyta veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi, 

lyčių lygybės ar nediskriminavimo principų įgyvendinimui, ir proaktyvus – projekte numatomi 

konkretūs veiksmai, kurie prisidės įgyvendinant darnaus vystymosi, lyčių lygybės ar nediskriminavimo 

principus. Pirmiausia kelių sektoriaus projektams aktualus pasyvus požiūris, t. y. projektams taikomas 

reikalavimas nepažeisti minėtų horizontaliųjų prioritetų93. 

Kelių sektoriaus projektams taip pat yra aktualus regioninės plėtros horizontalusis prioritetas, kuris yra 

integruotas į darnios plėtros prioritetą, t. y. vadovaujantis LR finansų ministerijos metodiniais 

nurodymais vertintojams94 atitikties darnaus vystymosi principui (bendrasis atrankos kriterijus) 

                                                             

88 Informacinės visuomenės plėtra laikoma vienu įvairių sektorių plėtrą lemiančiu veiksniu. Informacinės 
visuomenės plėtrą galima apibūdinti kaip IRT paslaugų, funkcijų kūrimą ir vystymą bei galimybių jomis naudotis 
vartotojams sudarymą. 
89 Regioninė plėtra suprantama kaip atskirų regionų išsivystymo netolygumų mažinimas, kas iš esmės atspindi 
pagrindinį Sanglaudos politikos tikslą – mažinti skirtumus tarp regionų. Regioninės plėtros prioriteto realizavimas 
numatytas dviem kryptimis – stiprinant regioninius ekonomikos augimo centrus ir vystant problemines 
teritorijas. 
90 Tai toks realizavimo būdas, kai horizontalieji prioritetai įtraukti į visus ES struktūrinės paramos prioritetus ir 
priemones, ir yra taikomi projektų lygmenyje. 
91 Tai toks realizavimo būdas, kai horizontaliesiems prioritetams realizuoti suplanuojamos konkrečios ES 
struktūrinės paramos intervencijos, t. y. numatomi konkretūs tam skirti prioritetai, priemonės. 
92 LR finansų ministro įsakymas 2008 m. vasario 20 d. Nr. 1K‑066 „Dėl projektų administravimo ir finansavimo 
taisyklių įgyvendinimo“, 5 priedas: Projektų atitikties bendriesiems atrankos kriterijams vertinimo metodika. 
93 Vertinamų priemonių projektų finansavimo sąlygų aprašų informacija. 
94 Metodiniai nurodymai vertintojams dėl projektų atitikties bendriesiems Stebėsenos komiteto patvirtintiems 
projektų atrankos kriterijams vertinimo (2008 m. vasario 20 d. Nr. 1K-066). 
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vertinimo metu taip pat turi būti įvertinta atitiktis regionų vystymo srityje (aplinkosauginių, socialinių 

ir ekonominių skirtumų mažinimas). 

Svarbus vaidmuo šiame kontekste taip pat tenka bendrajam atrankos kriterijui „Projektas siekia aiškių ir 

realių kiekybinių uždavinių, atitinkančių veiksmų programoje nustatytus tikslus“. Vadovaujantis LR 

finansų ministerijos metodiniais nurodymais vertintojams, projekto tinkamumo finansuoti vertinimo 

metu būtina įsitikinti, kad projektas siekia bent vieno priemonėje numatyto produkto ir (arba) rezultato 

rodiklio ir įgyvendinus numatytas projekto veiklas šie rodikliai bus pasiekti. Tai reiškia, kad kelių 

sektoriaus projektams taip pat yra aktualus proaktyvus požiūris, t. y. projekte turi būti numatyti 

veiksmai, prisidedantys prie horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo (kaip numatyta pačioje 

Ekonomikos augimo veiksmų programoje, darni plėtra kelių sektoriaus projektų atveju bus stebima 

veiksmų programai nustatytų rodiklių pagrindu). Tiesa, veiksmų programai nustatyti rodikliai tiesiogiai 

neapima regioninės plėtros dedamosios, t. y. neatspindi sudarytų palankių sąlygų vystytis smulkiajam ir 

vidutiniam verslui bei teigiamo poveikio ekonominei regionų plėtrai kiekybinės išraiškos, paskatinto 

tolygaus regionų ekonominio vystymosi ir skirtumų mažėjimo, pagerintos verslo aplinkos, sukurtų 

naujų darbo vietų kiekybinės išraiškos (toks laukiamas projektų poveikis nurodytas veiksmų 

programoje). 

Kai kurie šaltiniai95 kaip aktualų transporto sektoriui išskiria ir informacinės visuomenės horizontalųjį 

prioritetą. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje Nr. 2010/40/ES96 pažymėta, kad kituose 

transporto sektoriuose taikomos pažangios technologijos turėtų būti pritaikomos ir kelių sektoriuje, 

pirmiausia siekiant didesnės kelių ir kitų transporto rūšių integracijos, taip pat keitimosi informacija ir 

srautų valdymo srityse. Be to, šiuolaikinės technologijos gali būti plačiai pritaikytos siekiant pagerinti 

kelių eismo saugą, pavyzdžiui, diegiant avarijų nustatymo, eismo priežiūros sistemas bei teikiant 

informaciją visiems kelių eismo dalyviams97. Vis dėlto, kelių sektoriaus projektų indėlis į informacinės 

visuomenės principo įgyvendinimą ar bent jau neprieštaravimas šiam principui nebuvo reikalaujamas. 

Net ir papildžius98 LR finansų ministerijos metodinius nurodymus vertintojams reikalavimu, kad 

projekte neturi būti numatyta veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo 

įgyvendinimui informacinės ir žinių visuomenės srityje (jei taikoma), peržiūrėtuose kelių sektoriaus 

priemonių projektų finansavimo sąlygų aprašuose99 buvo nurodoma, kad šis reikalavimas netaikomas. 

Todėl investuotų lėšų įtaka informacinės visuomenės horizontaliajam prioritetui šio vertinimo metu 

nebuvo analizuojama. 

 

Horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo užtikrinimas per atrankos kriterijų taikymą 

 

Anksčiau minėti kelių sektoriaus projektų atitikties horizontaliesiems prioritetams vertinimo aspektai 

yra atitinkamai perkelti į priemonių projektų finansavimo sąlygų aprašus (žr. priedą „Projekto 

tinkamumo finansuoti vertinimo metodika“). 

                                                             

95 Pavyzdžiui, LR finansų ministerijos parengtas leidinys 
(http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/Leidiniai2007-
2013/Horizontalieji_prioritetai_leidinys_2009.pdf). 
96 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl kelių transporto ir jo sąsajų su kitų rūšių transportu srities 
intelektinių transporto sistemų diegimo sistemos, 2010/40/ES, 2010. 
97 http://ec.europa.eu/transport/road_safety/pdf/road_safety_citizen/road_safety_citizen_100924_lt.pdf 
98 Finansų ministro 2008 m. spalio 13 d. įsakymas Nr. 1K-321. 
99 Pagal kuriuos buvo teiktos toliau aprašytai analizei atrinktų 10 projektų paraiškos, išskyrus aprašus, 
patvirtintus iki minėto metodinių nurodymų vertintojams pakeitimo. 

http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/Leidiniai2007-2013/Horizontalieji_prioritetai_leidinys_2009.pdf
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/Leidiniai2007-2013/Horizontalieji_prioritetai_leidinys_2009.pdf
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Siekiant įvertinti, kaip nustatyti reikalavimai dėl horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo buvo atspindėti 

faktiškai, buvo atrinkta 10 projektų paraiškų. Remiantis paraiškų A ir B dalių, o tam tikrais atvejais ir 

galimybių studijų informacija, buvo atliktas ekspertinis vertinimas, kokią įtaką investuotos lėšos turi 

horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimui. 

Projektų paraiškų informacijos pagrindu atlikto ekspertinio vertinimo metu buvo siekiama įvertinti 

šiuos aspektus: 

 ar projekte nėra numatyta veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo 

įgyvendinimui aplinkosaugos, socialinėje, ekonomikos ir regionų vystymosi srityje (pasyvus 

požiūris); 

 ar projekte nėra numatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių lygybės ir 

nediskriminavimo principų įgyvendinimui (pasyvus požiūris); 

 ar projektas prisideda prie veiksmų programoje atitinkamam uždaviniui nustatyto produkto ir 

(ar) rezultato rodiklio (proaktyvus požiūris, atsižvelgiant į Ekonomikos augimo veiksmų 

programos nuostatą, kad darni plėtra kelių sektoriaus projektų atveju bus stebima veiksmų 

programai nustatytų rodiklių pagrindu). 

Projektų paraiškų informacijos pagrindu atliktas ekspertinis vertinimas parodė, kad: 

 analizuotuose projektuose nėra numatyta veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus 

vystymosi principo įgyvendinimui aplinkosaugos srityje (aplinkos kokybė ir gamtos 

ištekliai, klimato kaita, aplinkos apsauga). Kaip teigiama paraiškose, projektais netgi siekiama 

gerinti aplinkos kokybę (pvz., dėl triukšmo lygio mažinimo, aplinkos apsaugos priemonių 

diegimo, taršos dulkėmis mažinimo); 

 analizuotuose projektuose nėra numatyta veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus 

vystymosi principo įgyvendinimui socialinėje srityje (užimtumas, skurdas ir socialinė 

atskirtis, sveikata, švietimas ir mokslas, kultūros savitumas). Kaip teigiama paraiškose, 

projektais netgi siekiama mažinti mirtingumą nuo nelaimingų atsitikimų, skatinti didesnį 

žmonių fizinį aktyvumą; 

 analizuotuose projektuose nėra numatyta veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus 

vystymosi principo įgyvendinimui ekonomikos srityje (darnus pagrindinių ūkio šakų ir 

regionų vystymas). Vertintojų nuomone, pagerinta susisiekimo keliais infrastruktūra iš principo 

pagerina galimybes atskleisti atskirų regionų ekonominį potencialą; 

 analizuotuose projektuose nėra numatyta veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus 

vystymosi principo įgyvendinimui regionų vystymo srityje (aplinkosauginių, socialinių ir 

ekonominių skirtumų mažinimas). Vertintojų nuomone, pagerinta susisiekimo keliais 

infrastruktūra iš principo pagerina prielaidas mažinti aplinkosauginius, socialinius ir 

ekonominius skirtumus tarp regionų; 

 analizuotuose projektuose nėra numatyta veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių 

lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimui. Tokia išvada daroma remiantis tiek 

paraiškoje pateiktais teiginiais, tiek numatytų investicijų logika, kuri, vertintojų nuomone, 

neturi neigiamo poveikio lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimui; 

 visi analizuoti projektai prisideda prie veiksmų programoje atitinkamam uždaviniui 

nustatyto produkto ir (ar) rezultato rodiklio siekimo (t. y. realizuojamas proaktyvus 

požiūris, atitinkantis Ekonomikos augimo veiksmų programos nuostatą, kad darni plėtra 
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kelių sektoriaus projektų atveju bus stebima veiksmų programai nustatytų rodiklių 

pagrindu). 

Be to, dokumentų peržiūros metu buvo įsitikinta (žr. priedus), kad visi analizuoti projektai prisideda 

prie veiksmų programoje atitinkamam uždaviniui nustatyto produkto ir (ar) rezultato rodiklio siekimo 

(šių rodiklių pagrindu veiksmų programoje numatyta stebėti darnią plėtrą kelių sektoriuje). 

 

Apibendrinant, horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimas kelių sektoriaus projektuose 

pasireiškia tiek per pasyvų, tiek per proaktyvų požiūrį. T. y. kelių sektoriaus projektuose neturi 

būti numatyta veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo 

įgyvendinimui aplinkosaugos, socialinėje, ekonomikos ir regionų vystymosi srityje, ar neigiamą 

poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimui (pasyvus požiūris). Atrinktų 

projektų paraiškų informacijos ekspertinis vertinimas parodė, kad neigiamą poveikį galinčių 

turėti veiksmų nenumatyta (o daugeliu atveju projekte numatytais veiksmais netgi prisidedama 

prie darnaus vystymosi principo įgyvendinimo). Taip pat pasirinktų projektų paraiškų 

informacijos peržiūra parodė, kad visi analizuoti projektai prisideda prie veiksmų programoje 

atitinkamam uždaviniui nustatyto produkto ir (ar) rezultato rodiklio siekimo (t. y. 

realizuojamas proaktyvus požiūris, atitinkantis Ekonomikos augimo veiksmų programos 

nuostatą, kad darni plėtra kelių sektoriaus projektų atveju bus stebima veiksmų programai 

nustatytų rodiklių pagrindu). 
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7. VERTINIMO IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

 

7.1. Išvados pagal vertinimo klausimus 

 

1. Atsižvelgiant į pasikeitusią ekonominę situaciją, įvertinti kelių sektoriuje nustatytų tikslų, 

uždavinių, priemonių ir suplanuotų projektų jiems pasiekti tinkamumą. 

1.1. Ar nustatyti tinkami tikslai, uždaviniai? 

Planuojant kelių sektoriaus investicijas, EAVP akcentuota keletas pagrindinių sektoriaus tendencijų. 

Visų pirma, augantys eismo srautai. Ši tendencija nesikeitė ir EAVP įgyvendinimo metu. Kai kurios 

tendencijos kito priešingai nei EAVP rengimo metu buvo prognozuojama, pavyzdžiui, krovinių ir 

keleivių vežimo kelių transportu apimtys vertinimo laikotarpiu smuko. Tačiau kelių sektoriaus 

investicijoms keliami tikslai yra ilgalaikiai, todėl daugiausia ekonomikos nuosmukio nulemti pokyčiai 

reikšmingos įtakos tikslų tinkamumui neturi ir naujų poreikių sektoriui nesuformuoja. Suplanuotų 

investicijų, skirtų kelių tinklo infrastruktūros būklės gerinimui, pralaidumo didinimui, aktualumas 

išlieka ir toliau. 

Didelis kelių eismo įvykių bei juose žuvusių asmenų skaičius yra viena didžiausių sektoriaus problemų 

ir iššūkių. Nors pasiekta reikšminga pažanga mažinant eismo įvykių ir juose žuvusiųjų skaičių, tačiau ši 

pažanga  nepakankama, eismo saugumo problematika išlieka itin reikšminga, todėl investicijų į eismo 

saugumo gerinimą aktualumas išliks ir ateityje. 

1.2. Ar tikslams, uždaviniams pasiekti numatytos tinkamos priemonės <...>? 

1.3. Ar tikslams, uždaviniams pasiekti suplanuoti ir įgyvendinti tinkamiausi projektai? 

1.4. Ar nustatytos tinkamiausios remiamos veiklos? 

Siekiant įvertinti tikslų, uždavinių, priemonių, remiamų veiklų ir projektų tinkamumą, atlikta 

intervencijos logikos nuoseklumo analizė. Intervencijos logikos nuoseklumo analizė atlikta remiantis 

principu „iš viršaus į apačią“, pirmiausia apibrėžiant prioriteto tikslus ir uždavinius, tada pereinant į 

priemonių bei remiamų veiklų lygmenį ir nustatant priemonių prisidėjimą prie siekiamų tikslų ir 

uždavinių bei galiausiai nustatant, ar įgyvendinami projektai prisideda realizuojant priemonių tikslus. 

Vienas iš uždavinių – eismo saugos inžinerinių priemonių diegimas – skirtas eismo saugumo 

problematikai spręsti. Uždaviniui pasiekti buvo suplanuota priemonė VP-4.3-SM-01-V „Kelių ir 

geležinkelių tinklo tobulinimas gerinant saugų eismą ir mažinant neigiamą poveikį aplinkai“. Viena iš 

priemonės remiamų veiklų skirta eismo saugos inžinerinių priemonių diegimui. Įgyvendinamų projektų 

veiklos – sankryžų rekonstrukcija, pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas – yra tiesiogiai nukreiptos į eismo 

saugumo gerinimą ir reikšmingai prisideda siekiant prioriteto uždavinio. 

Valstybinės ir regioninės reikšmės transporto infrastruktūros techninių parametrų gerinimo uždaviniui 

pasiekti buvo suplanuotos 2 priemonės: VP2-4.4-SM-01-V „Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių 

infrastruktūros techninių parametrų gerinimas“ ir VP2-4.4-SM-02-R „Savivaldos transporto 

infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“. Priemonių remiamos veiklos nukreiptos į kelių 

infrastruktūros būklės gerinimą, jos atnaujinimą. Pagal priemones įgyvendinamų projektų metu 

rekonstruojama valstybinės ir vietinės reikšmės kelių, gatvių infrastruktūra – atnaujinama kelių danga, 

pertvarkomos sankryžos, įrengiami pėsčiųjų ir dviračių takai. Atliktas vertinimas rodo, kad priemonės 
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suplanuotos tinkamai, o įgyvendinami projektai prisideda gerinant kelių infrastruktūros techninius 

parametrus. 

Sprendžiant nepakankamų sausumos transporto infrastruktūros jungčių su kitomis ES valstybėmis ir 

trečiųjų šalių transporto tinklais išplėtojimo, TEN-T tinklo pritaikymo augančiam eismo intensyvumui 

uždavinį numatyta viena priemonė VP2-5.1-SM-01-V „Transeuropinės reikšmės automobilių kelių 

infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas“. Suplanuotos veiklos nukreiptos 

į esamos infrastruktūros tobulinimą ir į naujos infrastruktūros vystymą. Pagal priemonę įgyvendinamų 

projektų metu gerinami kelių infrastuktūros būklės parametrai, didinamas pralaidumas. Tokios 

investicijos atitinka prioriteto uždavinį. 

Dar vienas uždavinys nukreiptas į avaringumo ir grūsčių TEN-T tinkle mažinimą, o jo pasiekimui 

suplanuota priemonė VP2-5.4-SM-01-V „Saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimas, 

miestų aplinkkelių tiesimas“. Priemonės remiamos veiklos – aplinkkelių ir trūkstamų grandžių tiesimas 

bei eismo saugumo priemonių diegimas – yra suplanuotos tinkamai. Pagal priemonę įgyvendinami 

projektai – Vilniaus aplinkkelių tiesimas, eismo saugos inžinerinių priemonių diegimas TEN-T tinkle ir 

vienos TEN-T tinklo atkarpos rekonstrukcija. Pasirinkti projektai yra tinkami ir siekia suplanuoto 

prioriteto uždavinio. 

1.2. Ar tikslams, uždaviniams pasiekti numatytos tinkamos <...> paramos skyrimo procedūros? 

Siekiant nustatyti, ar paramos skyrimo procedūros padėjo užtikrinti tinkamų projektų atrinkimą, atlikta 

paramos skyrimo procedūrų analizė, didžiausią dėmesį skiriant kriterijų, kurie buvo taikomi 

identifikuojant galimas projektų idėjas bei sudarant valstybės ir (ar) regionų projektų sąrašus, 

identifikavimui ir analizei. Projektų finansavimą valstybinio ir regioninio planavimo būdais lemia 

investicijų objektas, todėl taikomi projektų atrankos būdai šiuo atveju yra tinkamiausi. 

Galimi projektai identifikuojami remiantis nacionaline kelių sektoriaus strategine darbotvarke, 

reguliariai atliekamais kelių būklės stebėsenos tyrimais, taip pat sektoriaus ekspertų žiniomis ir 

patirtimi. Toks veikiantis paramos kelių sektoriui planavimo ir projektų atrankos mechanizmas leidžia 

suderinti nacionalinio ir ES strateginio planavimo kelių sektoriuje nuostatas ir konkrečių kelių būklės 

stebėsenos duomenis (eismo intensyvumo, eismo saugumo, suminio kelio dangos suirimo laipsnio, kt.) 

ir padeda užtikrinti tinkamų projektų atranką. 

2. Įvertinti, ar įgyvendinti projektai (fizinė apimtis ir finansavimas) buvo pakankami 

nustatytiems tikslams, uždaviniams pasiekti, ar lėšos, panaudotos šiems projektams, buvo 

panaudotos efektyviai. 

2.1. Ar pagal nustatytus įgyvendinimo rodiklius kelių sektoriaus projektams skirta pakankamai / 

nepakankamai lėšų?  

Penkioms kelių sektoriaus priemonėms EAVP iš viso suplanuota beveik 3,2 mlrd. litų parama iš ES 

fondų, o bendra suplanuota projektų vertė – apie 3,9 mlrd. litų. Iki 2012 m. pabaigos kontraktuota 99,4 

proc. planuotų lėšų. Sutarčių sudarymo ir projektų įgyvendinimo duomenys rodo, kad priemonėms 

VP2-4.3-SM-01-V „Kelių ir geležinkelių tinklo tobulinimas gerinant saugų eismą ir mažinant aplinkai 

neigiamą poveikį“, VP2-4.4-SM-02-R „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ 

ir VP2-4.4-SM-01-V „Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių parametrų 

gerinimas“ buvo galima suplanuoti ambicingesnes produktų rodiklių reikšmes. Priemonės VP2-5.1-SM-

01-V „Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių 

parametrų gerinimas“ produkto planui pasiekti buvo numatytos šiek tiek (apie 8 proc.) per mažos lėšų 

apimtys. Priemonei VP2-5.4-SM-01-V „Saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimas, 

miestų aplinkkelių tiesimas“ lėšų buvo skirta pakankamai. 
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2.2. Ar nustatyti tikslai ir uždaviniai pasiekti mažiausiomis sąnaudomis? 

2.3. Ar tomis pačiomis lėšomis buvo galima pasiekti geresnių rezultatų? 

Analizuojant, ar tikslai ir uždaviniai pasiekti mažiausiomis sąnaudomis, ar tomis pačiomis lėšomis 

galima pasiekti geresnių rezultatų, buvo atliktas projektų sąnaudų tarptautinis palyginimas. 

Palyginimui naudotų šalių kontekste (Latvija, Lenkija, Vengrija, Čekija) Lietuvos investicijų į kelius 

efektyvumas atrodo teigiamai. Daugumos priemonių atveju suplanuoti tikslai ir uždaviniai pasiekiami 

santykinai mažesnėmis sąnaudomis. Pavyzdžiui, pagal priemonę VP2-4.4-SM-01-V „Valstybinės 

reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių parametrų gerinimas“ asfaltuojami žvyrkeliai ir 

rekonstruojami valstybinės reikšmės keliai, nepriklausantys TEN-T tinklui. Vieno žvyrkelio kilometro 

asfaltavimo planinė kaina sudaro apie 0,3 mln. eurų, o kelio rekonstrukcija – apie 0,9 mln. eurų. Pateikti 

užsienio šalių tikslius analogus, kurie būtų identiški pagal investicijų techninius parametrus, yra 

sudėtinga. Tačiau turimi pavyzdžiai iš Latvijos, Vengrijos, Lenkijos ir Čekijos rodo, kad vieno kilometro 

rekonstrukcijos bei naujų kelių tiesimo vidutinės kainos prasideda maždaug nuo 1 mln. eurų (1 

kilometrui) ir siekia iki kelių milijonų eurų vienam kilometrui. 

Tačiau sudėtingiausių projektų ruožai, sulaukiantys daugiausiai investicijų, Lietuvoje kainuoja 

santykinai brangiau, negu brangiausi kelių ruožai kitose nagrinėtose šalyse. Žinoma, reikia atkreipti 

dėmesį į tai, kad tarptautinis palyginimas yra apribotas investicijų techninių skirtumų, o taip pat 

metodikų, kaip apibrėžiamas projektas ir skaičiuojami investicijų kilometrai. 

LAKD duomenimis, vidutinis pasiūlymų skaičius valstybinės reikšmės kelių projektų pirkimuose 2009–

2011 metais buvo 2,975 pasiūlymai. Regioninės reikšmės kelių projektų pirkimuose nustatytas didesnis 

vidutiniškai gaunamų pasiūlymų skaičius, nei valstybinės reikšmės kelių projektuose. Bendras 

regioninės reikšmės kelių projektų pirkimų vidurkis sudaro vidutiniškai 3,9 pasiūlymo. Santykinai 

mažesnis gautų pasiūlymų skaičius valstybinės reikšmės kelių projektų pirkimuose paaiškinamas 

stambesne darbų apimtimi, skirtingu objektų inžineriniu sudėtingumu. Įprastai regionų investiciniai 

objektai yra mažesni, nei valstybinės reikšmės kelių projektų. Pakankamas konkurencijos lygis tarp 

darbų ir paslaugų teikėjų yra būtina sąlyga efektyviam investicijų į kelius lėšų panaudojimui. Todėl 

aktualu reguliariai stebėti ir analizuoti konkurencijos lygį kelių sektoriaus pirkimuose.  

2.4. Ar pasiekta tai, kas buvo planuota? Kokios priežastys projektų ir priemonių lygiais lėmė rodiklių 

pasiekimą / nepasiekimą? 

Vertintas produkto ir rezultato planinių reikšmių pasiekimas. Produkto reikšmių pasiekimas iki 2012 

metų pabaigos vertintinas pozityviai. Faktinis priemonių įgyvendinimas rodo, kad, panaudojant 

suplanuotas lėšas, pasiekiamos didesnės nei planuota produktų rodiklių reikšmės, išskyrus vieną 

priemonę – VP2-5.1-SM-01-V „Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo 

didinimas, techninių parametrų gerinimas“. Šios priemonės planuota produkto rodiklio reikšmė bus 

pasiekta, tačiau tam bus panaudota iki 11 proc. daugiau lėšų (šis procentas gali būti mažesnis, jeigu 

dalis lėšų įgyvendinimo metu bus sutaupyta). 

Sunkumų kyla siekiant rezultato rodiklio „Sutrumpėjęs kelionės rekonstruotais automobilių keliais 

laikas“ (priemonė VP2-4.4-SM-01-V „Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros 

techninių parametrų gerinimas“). Pagal priemonę suplanuoti kelių sektoriaus projektai jau yra baigti, 

tačiau rezultato rodiklio reikšmė planuota apimtimi gali būti nepasiekta (8 projektų faktiniai rezultatai 

dar neįvertinti; remiamasi kontraktavimo situacija). 

Šiuo metu nėra aišku, ar bus pasiekti rezultato rodikliai pagal priemones VP2-5.1-SM-01-V 

„Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių 

parametrų gerinimas“ ir VP2-5.4-SM-01-V „Saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros 
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diegimas, miestų aplinkkelių tiesimas“. Atlikta studija100 abiejų priemonių planiniams rodikliams siūlo 

korekcijas. 

Tose priemonėse, kurių rezultatų rodiklių pasiekimas nėra aiškus, planų pasiekimo negalima sieti su 

skirtų lėšų apimtimis. Kelių tiesimui ir rekonstrukcijai buvo skirta pakankamai lėšų, tačiau rezultato 

rodiklių pasiekimą lemia įvairūs, ne tik nuo kelių būklės priklausantys, veiksniai (ekonominė situacija 

šalies viduje, ekonominė situacija eksporto rinkose, kt.). 

3. Įvertinti kelių sektoriaus projektams įgyvendinti skirtų ES struktūrinių fondų lėšų poveikį 

visuomenei, ekonomikai, verslui. 

3.1. Kokie yra (bus) ilgalaikiai kelių sektoriaus projektų, įgyvendinamų ES struktūrinių fondų lėšomis, 

socialiniai ir ekonominiai padariniai? 

3.2. Kokią naudą šie padariniai teikia visuomenei, ekonomikai ir verslui? 

Ilgalaikius socialinius ir ekonominius padarinius bei jų naudą geriausiai atspindi BVP, kuris yra 

visuotinai priimtinas gerovės rodiklis, o taip pat kiti nacionalinių sąskaitų rodikliai, tokie kaip našumas, 

užimtumas ar darbo užmokesčio dydis. Vertinimo metu atlikto makroekonometrinio modeliavimo 

rezultatai rodo, kad dėl analizuojamų investicijų į kelių sektorių 2007–2020 m. sukurtas papildomas 

BVP 2,3 karto viršija pačias investicijas (iš visų finansavimo šaltinių, išreikštas proc. nuo BVP). Tai rodo, 

kad investicijos į kelių sektoriaus projektus atsipirks. Veiksmų programos įgyvendinimo metais 

dominuoja paklausos pusės sąlygotas teigiamas poveikis (kelius tiesiančios statybos bendrovės gauna 

pajamas, perka medžiagas, moka darbo užmokestį, samdo subrangovus, todėl didėja tiek statybos 

sektoriaus ir jį aprūpinančių verslų pridėtinė vertė, tiek apskritai vartojimas), o pasibaigus veiksmų 

programos įgyvendinimui išlieka pasiūlos pusės sąlygojamas ilgalaikis teigiamas poveikis dėl 

pagerintos kelių infrastruktūros (t. y. dėl sumažintų transportavimo sąnaudų padidėja Lietuvos įmonių 

tarptautinis konkurencingumas ir tuo pačiu produkcijos apimtys). 2010 metais, kai finansinė injekcija 

buvo didžiausia, dėl pasireiškusio paklausos pusės poveikio BVP lygis buvo apie 1,9 proc. didesnis, 

lyginant su scenarijumi „be investicijų“, o pasibaigus veiksmų programos įgyvendinimui išlieka kuklus, 

bet ilgalaikis poveikis, dėl kurio BVP lygis yra apie 0,4 proc. didesnis, lyginant su scenarijumi „be 

investicijų“. Analizuojamų investicijų padarinių visuomenei, ekonomikai ir verslui teikiamą naudą 

atspindi ir kiti gerėjantys ekonominiai rodikliai. Visuomenei ši nauda pirmiausia pasireiškia per didesnį, 

lyginant su baziniu scenarijumi („be investicijų“) užimtumą ir darbo užmokestį. Didžiausias poveikis 

užimtumui pasireiškė 2010 metais (kai projektų išlaidos buvo didžiausios) ir sudarė 22,5 tūkst. 

užimtųjų, t. y. tiek užimtųjų 2010 metais buvo daugiau nei būtų buvę nesant investicijų (po 2015 metų 

pasibaigus paklausos pusės poveikiui, toliau išlieka ilgalaikis pasiūlos pusės sąlygotas užimtųjų 

prieaugis, sudarantis apie 1,7 tūkst.). Vidutinis metinis papildomas užimtųjų skaičius 2007–2015 m. 

laikotarpiu sudarė 6 930. Didžiausias poveikis darbo užmokesčiui pasireiškė 2011 metais, kai dėl 

atliktų investicijų darbo užmokestis buvo 2,36 proc. didesnis, nei būtų buvęs be analizuojamų 

investicijų. Tuo tarpu analizuojamų investicijų verslui teikiama nauda ilguoju laikotarpiu pasireiškia per 

mažėjančias pervežimų sąnaudas ir augantį našumą, šių veiksnių nulemtą Lietuvos įmonių tarptautinio 

konkurencingumo ir produkcijos apimčių augimą. 

3.3. Kaip projektų įgyvendinimas prisidėjo prie transeuropinių transporto tinklų plėtros? 

Projektų indėlis į transeuropinių transporto tinklų plėtrą buvo vertintas pagal sukurtą produktą, 

bendro ir tarptautinio krovinių vežimo apimčių pokytį, o taip pat atsižvelgiant į makroekonometrinio 

modeliavimo bei paskesniosios sąnaudų ir naudos analizės rezultatus. Vertinant projektų įgyvendinimo 

                                                             

100 EAVP įgyvendinimo rodiklių transporto sektoriuje skaičiavimas (LR susisiekimo ministerija, VGTU). 
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indėlį į transeuropinių transporto tinklų plėtrą, nustatyta, kad akivaizdžiausias teigiamas indėlis 

pasireiškia sukurto produkto (nutiesti nauji ir rekonstruoti esami TEN-T tinklo automobilių keliai) 

požiūriu. Taip pat stebimos augančios tarptautinio krovinių vežimo apimtys, o tai iliustruoja suplanuotų 

investicijų į transeuropinių transporto tinklo kelių plėtrą tikslingumą, taip pat minėtų investicijų 

teigiamą poveikį pervežamų krovinių potencialui. Vertinant pagal bendras (vidaus ir tarptautinio) 

vežimo apimtis, neramina tai, kad vietoje planuoto krovinių kiekio padidėjimo 12 mln. tonų 2015 

metais, lyginant su 2005 metais, 2015 metais krovinių augimo apimtys gali išlikti net mažesnės nei 

2005 metais. Vis dėlto, tai nepaneigia atliktų investicijų teigiamo poveikio – neatlikus investicijų 

krovinių apimtys būtų dar mažesnės, kadangi prastėjantis infrastruktūros lygis didintų pervežimų 

kaštus. Tą patvirtina makroekonometrinio modeliavimo rezultatai, rodantys, kad, nesant investicijų, 

transporto sektoriaus ir kitų sektorių, kurių produkcija vežama keliais, sukurta pridėtinė vertė būtų 

buvusi mažesnė, vadinasi, ir keliais pervežtų krovinių apimtys būtų buvusios mažesnės. Individualių 

projektų sąnaudų ir naudos analizės rezultatai taip pat rodo, kad pagerinta fizinė transporto 

infrastruktūra atneš kelionės laiko vertės ekonomiją ir kelių transporto priemonių eksploatacinių 

sąnaudų ekonomiją. 

4. Pateikti gerosios užsienio šalių praktikos atvejus, planuojant ES struktūrinių fondų lėšas kelių 

sektoriaus projektams ir juos įgyvendinant (pvz., finansavimo tipai, įgyvendinimo procedūros ir 

pan.) 

4.1. Kokia yra kitų ES šalių patirtis planuojant ir įgyvendinant kelių sektoriaus projektus ES struktūrinių 

fondų lėšomis? 

4.2. Kokie sprendimai padeda įgyvendinti kelių sektoriaus projektus greičiau, efektyviau? 

4.3. Ko iš jų galima pasimokyti? 

Atlikta užsienio šalių – Airijos, Vokietijos ir Škotijos – patirties analizė rodo, kad kelių sektoriaus 

projektų idėjos formuojamos kelių tinklo strateginių tikslų ir esamos tinklo problematikos kontekste. 

Todėl pirmiausia, identifikuojant galimas projektų idėjas, atsižvelgiama į nacionalinę strateginę 

darbotvarkę, kelių tinklo plėtrai keliamus tikslus bei analizuojamos problemos ir iššūkiai, kylantys 

sektoriuje. Tokia projektų atrankos praktika taikoma ir Lietuvoje. Tolimesniuose projektų atrankos 

etapuose užsienio šalys taiko šiuos metodus: 

 Sąnaudų ir naudos analizė, kurios metu įvertinamos investicijų tiesioginės ir netiesioginės 

sąnaudos bei naudos, išreiškiamos pingine išraiška, bei nustatoma, ar investicijų teikiamos 

naudos viršija sąnaudas. 

 Multikriterinė analizė, kurios metu investicijos vertinamos ne pinigine išraiška, o kokybiniu 

požiūriu. Užsienio šalių praktikoje taikomi šie kriterijai, kurių atžvilgiu vertinamos investicijos į 

kelių sektorių: ekonominis, eismo saugumo, aplinkosaugos, prieinamumo ir integracijos. 

Tokių metodų pritaikymas leidžia identifikuoti geriausias projektų alternatyvas bei prioritetizuoti 

projektus tarpusavyje. 

5. Atsižvelgiant į vertinimo rezultatus, pateikti rekomendacijas dėl kelių sektoriaus plėtros 

prioritetų ir priemonių 2014–2020 m. 

5.1. Kokias kelių sektoriaus projektų įgyvendinimo ir paramos planavimo bei administravimo pamokas 

galima išskirti? 

5.2. Kaip reikėtų ateityje tobulinti ES struktūrinių fondų lėšų skyrimo procedūras kelių sektoriui? 

5.3. Kokie turėtų būti ateities prioritetai kelių sektoriuje? 

Pateikta rekomendacijų dalyje. 



 

7.2. Rekomendacijos 

 

Nr. 
Problema ar rizika Rekomendacija ir siūlomos priemonės rekomendacijai 

įgyvendinti 

Atsakinga 

institucija 

(institucijos) 

Įgyvendinimo 

terminas 

Planavimas ir atranka 

1. Didžiausią socialinę ir ekonominę naudą sukuria kelių 

projektai, kurių metu įgyvendinamas esminis 

infrastruktūros pokytis. Mažiau naudingi yra projektai, 

kurių metu pasiekiamas neesminis turimo 

infrastruktūros lygio pagerinimas. 

Rekomenduojame prioritetą teikti tiems kelių sektoriaus 

projektams, kurie kuria didžiausią socialinę ir ekonominę 

naudą. 

LR susisiekimo 

ministerija 

2013–2020 m. 

2. Atliktas investicijų tinkamumo vertinimas parodė, kad 

kelių sektoriaus investicijos atitiko ES ir nacionalinius 

strateginius tikslus. Visgi, 2014–2020 m. didesnis 

dėmesys turėtų būti skiriamas inovacijų ir MTEP veiklų 

horizontaliam integravimui į kelių sektoriaus priemones. 

2014–2020 m. rekomenduojame numatyti lėšas inovacijų 

ir MTEP veiklų įgyvendinimui kelių sektoriuje (intelektinės 

transporto sistemos ir paslaugos, inovacijos, susijusios su 

kelių dangomis, sistemų optimizavimo tyrimai, kt.) 

LR susisiekimo 

ministerija 

2013–2015 m. 

3. Didelis kelių eismo įvykių bei juose žuvusių asmenų 

skaičius yra viena didžiausių transporto sektoriaus 

problemų ir iššūkių. 

2014–2020 m. rekomenduojame toliau investuoti į 

infrastruktūrines eismo saugos priemones, didelį dėmesį 

taip pat skiriant vairuotojų elgsenos keitimui bei kitoms 

organizacinėms priemonėms. 

LR susisiekimo 

ministerija 

Lietuvos 

automobilių kelių 

direkcija 

2013–2020 m. 
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4. Pakankamas projektų parengtumas yra kritinė sąlyga 

sklandžiam kelių sektoriaus investicijų planavimui ir 

įgyvendinimui. 

Siekiant tinkamai pasirengti 2014–2020 m. finansinei 

perspektyvai ir užtikrinti pakankamą projektų 

parengtumą, rekomenduojame kuo anksčiau pradėti 

2014–2020 m. galimų projektų techninės ir kitos 

dokumentacijos rengimą bei nuosavybės klausimų 

sprendimą. Vis dėlto, projektų parengtumo lygis neturėtų 

tapti pirminiu veiksniu priimant sprendimą dėl 

finansavimo skyrimo, taip pat yra būtina užtikrinti, kad 

projektas atitiktų strateginę transporto politikos 

darbotvarkę. 

LR susisiekimo 

ministerija 

Lietuvos 

automobilių kelių 

direkcija prie 

Susisiekimo 

ministerijos 

Pareiškėjai 

2013–2014 m. 

5. Projektų identifikavimo procese naudojama kelių dangų 

valdymo sistema neatitinka naujausių šios srities 

reikalavimų. 

Siekiant sustiprinti tinkamiausių projektų identifikavimo 

procesą rekomenduojame tobulinti ir (arba) atnaujinti 

naudojamą dangų valdymo sistemą, kuri padėtų tiksliau 

identifikuoti ruožus, kuriuose reikalinga rekonstrukcija ar 

kiti darbai. 

Lietuvos 

automobilių kelių 

direkcija prie 

Susisiekimo 

ministerijos 

2013–2015 m. 

6. Savivaldybių teikiamų kelių sektoriaus investicijų 

galimybių studijų kokybė skiriasi, pasitaiko silpniau 

parengtų galimybių studijų, dažnai nepakankamas 

projektų ekonominis pagrįstumas. 

Stiprinti regionų atrenkamų kelių projektų ekonominį 

pagrįstumą: 

- Numatyti, kad sąnaudų ir naudos analizei atlikti 

turi būti remiamasi Automobilių kelių investicijų 

vadovu (VĮ Transporto ir kelių tyrimo institutas); 

- Stiprinti savivaldybių atstovų gebėjimus kelių 

sektoriaus projektų rengimo srityje; 

- Siekti kuo aiškesnės investicijoms pasirenkamų 

kelių sąsajos su savivaldybės ir regiono socialine ir 

ekonomine politika. 

LR susisiekimo 

ministerija 

Savivaldybės 

2014–2015 m. 

Įgyvendinimas 

7. Pasikeitus teisės aktais reglamentuojamoms 

procedūroms, kai daugiau statybos užbaigimo funkcijų 

tenka Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos 

inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, kelių projektų 

Planuojant kelių sektoriaus naujų projektų terminus, 

atsižvelgti į pasikeitusią statybos užbaigimo procedūrų 

tvarką ir atitinkamai planuoti projektų pabaigos terminą. 

LR susisiekimo 

ministerija 

Lietuvos 

automobilių kelių 

2013–2020 m. 
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statybos užbaigimo teisinės ir administracinės 

procedūros užtrunka ilgiau negu pagal anksčiau 

galiojusią tvarką. 

direkcija prie 

Susisiekimo 

ministerijos 

Pareiškėjai 

8. Pakankamas konkurencijos lygis tarp darbų ir paslaugų 

teikėjų yra būtina sąlyga efektyviam investicijų į kelius 

lėšų panaudojimui. 

 

Rekomenduojama reguliariai stebėti ir analizuoti 

konkurencijos lygį kelių sektoriaus pirkimuose. Nustačius 

neigiamas tendencijas, rekomenduojama peržiūrėti darbų 

ir paslaugų teikėjams keliamus kvalifikacinius 

reikalavimus ir pirkimo objektų sudarymo praktiką.   

 

Lietuvos 

automobilių kelių 

direkcija prie 

Susisiekimo 

ministerijos 

Transporto 

investicijų direkcija 

2013–2020 m. 

Stebėsena 

9. Planavimo metu nebuvo aiškiai apibrėžtos stebėsenos 

rodiklių reikšmių skaičiavimo metodikos. Dėl šios 

priežasties nekorektiškai nustatytos kai kurios planinės 

stebėsenos rodiklių („sutaupytas laikas“, „padidėjęs 

TEN-T tinklo automobilių keliais gabentų krovinių 

kiekis“) reikšmės. 

Rengiant 2014–2020 m. kelių sektoriaus priemones, 

rekomenduojame iš anksto aiškiai apibrėžti ir paskelbti 

naudojamų stebėsenos rodiklių skaičiavimo metodikas. 

Siekiant vienodo rodiklių reikšmių skaičiavimo projektų 

lygmenyje, rekomenduojame su rodiklių skaičiavimo 

metodikomis supažindinti pareiškėjus. 

LR susisiekimo 

ministerija 

2014–2015 m. 

10. Stebėsenos rodiklis „padidėjęs TEN-T tinklo automobilių 

keliais gabentų krovinių kiekis“ atspindi įvairių veiksnių 

poveikį, todėl nėra pakankamai geras matuoti investicijų 

į naujus kelius ir kelių rekonstrukciją rezultatą. Rodiklio 

kaita labiau priklauso nuo ekonominės situacijos ir 

mažiau nuo kelių būklės. 

2014–2020 m. rekomenduojame apsvarstyti galimybes 

vietoje rodiklio „padidėjęs automobilių keliais gabentų 

krovinių kiekis“ naudoti labiau nuo investicijų į kelius 

priklausančius rezultato rodiklius, pavyzdžiui „transporto 

priemonės sutaupytas laikas“, „vidutinis greičio pokytis“, 

„pasikeitęs kelio pralaidumas“ ar kt. 

LR susisiekimo 

ministerija 

2014–2015 m. 

 

 



 

 

 

1 PRIEDAS. EAVP SUPLANUOTI PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO RODIKLIAI 

 

4 PRIORITETAS „Esminė ekonominė infrastruktūra“, Veiklų grupė: Transporto tinklas 

 1 uždavinys: Eismo saugos inžinerijos priemonių diegimas 

 

Rodiklio 
tipas Rodiklis (vertinimo vienetas) 

Pradinė 
situacija 

Skaičiais 
išreikšti 
uždaviniai 
2015 
metais 

Informacijos 
šaltinis 

Rezultato Panaikintų juodųjų dėmių skaičius* 247 (2005 m.) 25 
Vertinimai, 
studijos 

Produkto 

Įdiegtos saugaus eismo gerinimo ir 
aplinkosaugos priemonės padidinto 
avaringumo ruožuose (vnt.) 35** 35 Projektų ataskaitos 

* – vietos, kuriose pasikartoja eismo įvykiai 

** – 2004–2006 m. ES paramos programavimo laikotarpis 

 2 uždavinys: Valstybinės ir regioninės reikšmės transporto infrastruktūros techninių parametrų gerinimas 

Rodiklio 
tipas Rodiklis (vertinimo vienetas) 

Pradinė 
situacija 

Skaičiais 
išreikšti 
uždaviniai 
2015 
metais 

Informacijos 
šaltinis 

Produkto 
Nutiesta naujų ir rekonstruota 
esamų automobilių kelių (km) 19711** 850 Projektų ataskaitos 

** – visas valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių tinklas (išskyrus TEN-T) 

 5 PRIORITETAS „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ 

 

1 uždavinys: Nepakankamų sausumos transporto infrastruktūros jungčių su kitomis ES valstybėmis ir trečiųjų 
šalių transporto tinklais išplėtojimas, TEN-T tinklo pritaikymas augančiam eismo intensyvumui 

Rodiklio 
tipas Rodiklis (vertinimo vienetas) 

Pradinė 
situacija 

Skaičiais 
išreikšti 
uždaviniai 
2015 
metais 

Informacijos 
šaltinis 

Rezultato 

Padidėjęs pervežamų krovinių 
kiekis TEN-T tinklu per metus (mln. 
t) 110 (2005) 133 

Vertinimai, 
studijos 

Produkto 

Nutiesta naujų ir rekonstruota 
esamų TEN-T tinklo automobilių 
kelių (km) 1617* 315 Projektų ataskaitos 

* – visas TEN-T kelių ir geležinkelių tinklas 

 4 uždavinys: Transporto avaringumo ir grūsčių TEN-T tinkle mažinimas 

Rodiklio 
tipas Rodiklis (vertinimo vienetas) 

Pradinė 
situacija 

Skaičiais 
išreikšti 
uždaviniai 
2015 
metais 

Informacijos 
šaltinis 



ES struktūrinių fondų lėšų, skirtų kelių sektoriaus projektams įgyvendinti, planavimo ir panaudojimo 

efektyvumo vertinimas. Galutinė vertinimo ataskaita.  

 107 

Rezultato 
Sutaupytas laikas (mln. automobilių 
h) 2,92 18,4* 

Vertinimai, 
studijos 

Produkto Nutiesta ir rekonstruota kelių (km) 4** 24 Projektų ataskaitos 

* – atlikus studiją101 ir nustačius pradinę rodiklio reikšmę, siūloma rodiklį sumažinti iki 1,5 

** – 2004–2006 m. ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpis 

Pav. 1. EAVP suplanuoti programos įgyvendinimo rodikliai. Šaltinis: EAVP, Studija „EAVP įgyvendinimo 

rodiklių transporto sektoriuje skaičiavimas“ (LR susisiekimo ministerija, VGTU) 

                                                             

101 EAVP įgyvendinimo rodiklių transporto sektoriuje skaičiavimas (LR susisiekimo ministerija, VGTU). 
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2 PRIEDAS. EAVP PRIEDE SUPLANUOTI PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO 

STEBĖSENOS RODIKLIAI 

 

VP2-4.3-SM-01-V PRIEMONĖ „Kelių ir geležinkelių tinklo tobulinimas gerinant saugų eismą ir 
mažinant neigiamą poveikį aplinkai“ 

Rodiklio 
tipas 

Rodiklio pavadinimas 
Matavimo 
vienetas 

Kiekybinė išraiška 
laikotarpio 

pabaigoje (2015 
metais) 

Rodiklio 
paskirtis 

Rezultato Panaikintos juodosios dėmės skaičius 25 
Veiksmų 
programos 
rodiklis 

Produkto 
Didesnio avaringumo rizikos ruožuose 
įdiegtos saugaus eismo gerinimo ir 
aplinkosaugos priemonės 

vienetai 35 
Veiksmų 
programos 
rodiklis 

 
VP2-4.4-SM-01-V PRIEMONĖ „Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių 
parametrų gerinimas“ 

Rodiklio 
tipas 

Rodiklio pavadinimas 
Matavimo 
vienetas 

Kiekybinė išraiška 
laikotarpio 

pabaigoje (2015 
metais) 

Rodiklio 
paskirtis 

Rezultato 
Sutrumpėjęs kelionės rekonstruotais 
automobilių keliais laikas 

mln. 
automobilių 

valandų 
1,2 

Papildomas 
rodiklis 

Produkto 
Nutiesti nauji ir rekonstruoti esami 
automobilių keliai (valstybinės reikšmės 
keliai, nepriklausantys TEN-T tinklui) 

kilometrai 690 
Veiksmų 
programos 
rodiklis 

 

VP2-4.4-SM-02-R PRIEMONĖ „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ 

Rodiklio 
tipas 

Rodiklio pavadinimas 
Matavimo 
vienetas 

Kiekybinė išraiška 
laikotarpio 

pabaigoje (2015 
metais) 

Rodiklio 
paskirtis 

Rezultato 
Sutrumpėjęs kelionės rekonstruotais 
automobilių keliais laikas 

procentai 10 
Papildomas 
rodiklis 

Produkto 

Nutiesti nauji ir rekonstruoti esami 
automobilių keliai (savivaldybių keliai ir 
gatvės) 

kilometrai 160 
Veiksmų 
programos 
rodiklis 

Parengti techniniai projektai skaičius 15 
Papildomas 
rodiklis 

     
VP2-5.1-SM-01-V PRIEMONĖ „Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros 
pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas“ 

Rodiklio 
tipas 

Rodiklio pavadinimas 
Matavimo 
vienetas 

Kiekybinė išraiška 
laikotarpio 

pabaigoje (2015 
metais) 

Rodiklio 
paskirtis 
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Rezultato 
Padidėjęs TEN-T tinklo automobilių keliais 
gabentų krovinių kiekis 

mln. tonų 12* 
Veiksmų 
programos 
rodiklis 

Produkto 
Nutiesti nauji ir rekonstruoti esami TEN-T 
tinklo automobilių keliai 

kilometrai 315 
Veiksmų 
programos 
rodiklis 

 
VP2-5.4-SM-01-V PRIEMONĖ „Saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimas, miestų 
aplinkkelių tiesimas“ 

Rodiklio 
tipas 

Rodiklio pavadinimas 
Matavimo 
vienetas 

Kiekybinė išraiška 
laikotarpio 

pabaigoje (2015 
metais) 

Rodiklio 
paskirtis 

Rezultato Sutaupytas laikas 
mln. 

automobilių 
valandų 

18,4** 
Veiksmų 
programos 
rodiklis 

Produkto Nutiesti ir rekonstruoti keliai kilometrai 24 
Veiksmų 
programos 
rodiklis 

* – atlikus studiją102, siūloma rodiklį sumažinti iki 4 mln. tonų. 

** – atlikus studiją103 ir nustačius pradinę rodiklio reikšmę, siūloma rodiklį sumažinti iki 1,5. 

Pav. 1. EAVP priede suplanuoti priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodikliai. Šaltinis: EAVP priedas, 

Studija „EAVP įgyvendinimo rodiklių transporto sektoriuje skaičiavimas“ (LR susisiekimo ministerija, 

VGTU) 

                                                             

102 EAVP įgyvendinimo rodiklių transporto sektoriuje skaičiavimas (LR susisiekimo ministerija, VGTU). 
103 EAVP įgyvendinimo rodiklių transporto sektoriuje skaičiavimas (LR susisiekimo ministerija, VGTU). 
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3 PRIEDAS. VIENO RODIKLIO VIENETO VIDUTINĖS KAINOS UŽSIENIO 

ŠALYSE 

 

Lentelė 1. Vieno rodiklio vieneto vidutinė kaina Latvijoje 

Priemonė Planuota produkto 
rodiklio reikšmė iki 

2015 metų 

Planuotas skirti 
finansavimas, EUR 

Vieno vieneto kaina, 
EUR 

Nacionalinių 1-os 
kategorijos kelių 
(greitkelių) plėtra 

330 km 232 941 177 705 882,35 

Tranzitinių kelių 
rekonstrukcija ir (arba) 
tiesimas 

Nutiesta naujų ir 
rekonstruota esamų kelių: 

20 km 

93 080 173 4 654 008,65 

TEN-T kelių plėtra Nutiesta naujų ir 
rekonstruota esamų kelių: 

56,5 km 

397 045 687 7 027 357,29 

Eismo saugumo gerinimas - 47 642 113 - 
Šaltinis: Esfondi.lv, veiksmų programa „Infrastruktūra ir paslaugos“104, „BGI Consulting“ skaičiavimai 

 

Lentelė 2. Vieno rodiklio vieneto vidutinė kaina Vengrijoje 

Priemonė Planuota produkto 
rodiklio reikšmė iki 

2015 metų 

Planuotas skirti 
finansavimas, EUR 

Vieno vieneto kaina, 
EUR 

TEN-T kelių jungtys 
(greitkeliai) ir kelių tinklo 
plėtra 

Naujai nutiesti greitkeliai: 
216,9 km; rekonstruoti 

keliai: 951,8 km 

1 212 405 508 1 037 397 

Susisiekimo gerinimas su 
regionais 

Naujai nutiesti ir 
rekonstruoti keliai: 393 

km 

1 744 596 739 4 439 177 

Šaltinis: Nfu.hu, veiksmų programa „Transportas“105, „BGI Consulting“ skaičiavimai 

 

Lentelė 3. Vieno rodiklio vieneto vidutinė kaina Lenkijoje 

Priemonė Planuota produkto 
rodiklio reikšmė iki 

2015 metų 

Planuotas skirti 
finansavimas, EUR 

Vieno vieneto kaina, 
EUR 

TEN-T automobilių keliai 
ir oro keliai 

Naujai nutiesti greitkeliai, 
priklausantys TEN-T kelių 

tinklui: 636 km; naujai 
nutiestos autostrados, 
priklausančios TEN-T 
kelių tinklui: 1578 km 

7 745 848 000 3 498 576 

TEN-T automobilių keliai 
ir oro keliai 

Nacionalinių kelių, 
patenkančių į TEN-T 

tinklą, rekonstrukcija: 
500 km 

704 192 000 1 408 384 

                                                             

104 Ministry of Finance of the Republic of Latvia (2007). Operational Programme „Infrastructure and Services“. 
105 The Government of the Republic of Hungary (2009). Transport Operational Programme. 
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Transporto saugumo 
gerinimas ir nacionaliniai 
transporto tinklai 

Naujai nutiestų ir 
rekonstruotų greitkelių 

ilgis (įskaitant TEN-T 
tinklus): 730 km 

1 708 390 000 2 340 260 

Transporto saugumo 
gerinimas ir nacionaliniai 
transporto tinklai 

Rekonstruotų 
nacionalinių kelių ilgis: 

300 km 

1 030 925 000 3 436 417 

Transporto saugumo 
gerinimas ir nacionaliniai 
transporto tinklai 

Rekonstruotų avaringų 
kelio ruožų skaičius: 20 

147 275 000 7 363 750 

Šaltinis: Lenkijos veiksmų programa „Infrastruktūra ir aplinka“106 

 

Lentelė 4. Vieno rodiklio vieneto vidutinė kaina Čekijoje 

Priemonė Planuota produkto 
rodiklio reikšmė iki 

2015 metų 

Planuotas skirti 
finansavimas, EUR 

Vieno vieneto kaina, 
EUR 

Greitkelių ir TEN-T kelių 
tinklo plėtra ir 
rekonstrukcija 

Naujai nutiestų kelių ilgis 
(įskaitant greitkelius, 

TEN-T kelius, valstybinės 
reikšmės kelius): 120 km 

1 747 164 215 10 277 437 

Greitkelių ir TEN-T kelių 
tinklo plėtra ir 
rekonstrukcija 

Naujai nutiestų greitkelių 
ir autostradų skaičius, 

priklausančių TEN-T kelių 
tinklui, ilgis: 50 km 

Greitkelių ir TEN-T kelių 
tinklo plėtra ir 
rekonstrukcija 

Kelių, turinčių 
telematikos sistemą, ilgis: 

800 km 

139 645 654 155 162 

Valstybinės reikšmės 
kelių, nepriklausančių 
TEN-T kelių tinklui, 
atnaujinimas 

Kelių, turinčių 
telematikos sistemą, ilgis: 

100 km 

Valstybinės reikšmės 
kelių, nepriklausančių 
TEN-T kelių tinklui, 
atnaujinimas 

Naujai nutiestų kelių 
(greitkelių, autostradų ir 

valstybinės reikšmės 
kelių) ilgis: 48,3 km 

647 459 734 13 404 963 

Valstybinės reikšmės 
kelių, nepriklausančių 
TEN-T kelių tinklui, 
atnaujinimas 

Rekonstruotų valstybinės 
reikšmės kelių, 

nepriklausančių TEN-T 
kelių tinklui, ilgis: 85,2 

km 

561 209 761 6 586 969 

Šaltinis: Čekijos veiksmų programa „Transportas“107 

  

                                                             

106 Ministry of Regional Development. Operational Programme INFRASTRUCTURE AND ENVIRONEMENT. 
107 Operational Programme “Transport 2007-2013”. 
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4 PRIEDAS. HORIZONTALIŲJŲ PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMO EKSPERTINIS 

VERTINIMAS 

 

Ekspertiniam vertinimui 

atrinkti projektai 
Pasyvus požiūris (ekspertinis vertinimas) Proaktyvus požiūris 

VP2-4.3-SM-01-V priemonė „Kelių ir geležinkelių tinklo tobulinimas gerinant saugų eismą ir mažinant 

neigiamą poveikį aplinkai“ 

VP2-4.3-SM-01-V-01-001 

Eismo saugos ir 

aplinkosaugos priemonių 

diegimas, I etapas 

Mūsų nuomone, projekte nenumatyta veiksmų, 

kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus 

vystymosi principo įgyvendinimui 

aplinkosaugos, socialinėje, ekonomikos ir 

regionų vystymosi srityje. 

Mūsų nuomone, projekte nenumatoma 

apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių 

lygybės ir nediskriminavimo principų 

įgyvendinimui. 

Projektas labai ženkliai (27 iš 

35) prisideda prie veiksmų 

programoje nustatyto 

produkto rodiklio ir ženkliai 

(7 iš 25) prisideda prie 

veiksmų programoje nustatyto 

rezultato rodiklio. 

VP2-4.3-SM-01-V-01-002 

Eismo saugos ir 

aplinkosaugos priemonių 

diegimas, II etapas 

Mūsų nuomone, projekte nenumatyta veiksmų, 

kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus 

vystymosi principo įgyvendinimui 

aplinkosaugos, socialinėje, ekonomikos ir 

regionų vystymosi srityje. 

Mūsų nuomone, projekte nenumatoma 

apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių 

lygybės ir nediskriminavimo principų 

įgyvendinimui. 

Projektas labai ženkliai (25 iš 

35) prisideda prie veiksmų 

programoje nustatyto 

produkto rodiklio ir ženkliai 

(9 iš 25) prisideda prie 

veiksmų programoje nustatyto 

rezultato rodiklio. 

VP2-4.4-SM-01-V priemonė „Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių 

parametrų gerinimas“ 

VP2-4.4-SM-01-V-01-006 

Jungčių su tarptautiniais 

koridoriais plėtra. Kelio 

Vilnius–Utena ruožo nuo 

10,0 iki 16,0 km 

rekonstrukcija.  

 

Mūsų nuomone, projekte nenumatyta veiksmų, 

kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus 

vystymosi principo įgyvendinimui 

aplinkosaugos, socialinėje, ekonomikos ir 

regionų vystymosi srityje. 

Mūsų nuomone, projekte nenumatoma 

apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių 

lygybės ir nediskriminavimo principų 

įgyvendinimui. 

Projektas (nors ir neženkliai, 6 

iš 850) prisideda prie veiksmų 

programoje atitinkamam 

uždaviniui nustatyto produkto 

rodiklio (uždaviniui rezultato 

rodiklis veiksmų programoje 

nenustatytas). 

VP2-4.4-SM-01-V-01-017 

Žvyrkelių asfaltavimo 

programa. II etapas. 

Vakarų Lietuvos (Šiaulių) 

regionas 

Mūsų nuomone, projekte nenumatyta veiksmų, 

kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus 

vystymosi principo įgyvendinimui 

aplinkosaugos, socialinėje, ekonomikos ir 

regionų vystymosi srityje. 

Mūsų nuomone, projekte nenumatoma 

apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių 

lygybės ir nediskriminavimo principų 

Projektas (nors ir neženkliai, 

22,78 iš 850) prisideda prie 

veiksmų programoje 

atitinkamam uždaviniui 

nustatyto produkto rodiklio 

(uždaviniui rezultato rodiklis 

veiksmų programoje 

nenustatytas). 
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Ekspertiniam vertinimui 

atrinkti projektai 
Pasyvus požiūris (ekspertinis vertinimas) Proaktyvus požiūris 

įgyvendinimui. 

VP2-4.4-SM-02-R priemonė „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ 

VP2-4.4-SM-02-R-33-001 

Šilutės miesto Darbininkų 

mikrorajono gatvių 

rekonstrukcija. II etapas 

Mūsų nuomone, projekte nenumatyta veiksmų, 

kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus 

vystymosi principo įgyvendinimui 

aplinkosaugos, socialinėje, ekonomikos ir 

regionų vystymosi srityje. 

Mūsų nuomone, projekte nenumatoma 

apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių 

lygybės ir nediskriminavimo principų 

įgyvendinimui. 

Projektas (nors ir neženkliai, 

2,04 iš 850) prisideda prie 

veiksmų programoje 

atitinkamam uždaviniui 

nustatyto produkto rodiklio 

(uždaviniui rezultato rodiklis 

veiksmų programoje 

nenustatytas). 

VP2-4.4-SM-02-R-21-018 

A. Juozapavičiaus 

prospekto rekonstrukcija 

Mūsų nuomone, projekte nenumatyta veiksmų, 

kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus 

vystymosi principo įgyvendinimui 

aplinkosaugos, socialinėje, ekonomikos ir 

regionų vystymosi srityje. 

Mūsų nuomone, projekte nenumatoma 

apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių 

lygybės ir nediskriminavimo principų 

įgyvendinimui. 

Projektas (nors ir neženkliai, 

2,59 iš 850) prisideda prie 

veiksmų programoje 

atitinkamam uždaviniui 

nustatyto produkto rodiklio 

(uždaviniui rezultato rodiklis 

veiksmų programoje 

nenustatytas). 

Priemonė VP2-5.1-SM-01-V „Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo 

didinimas, techninių parametrų gerinimas“ 

VP2-5.1-SM-01-V-01-002 

Transeuropinio tinklo 

kelio E85 (Vilnius–

Kaunas–Klaipėda) 

rekonstravimas. Dangos 

platinimas ir stiprinimas. I 

etapas 

Mūsų nuomone, projekte nenumatyta veiksmų, 

kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus 

vystymosi principo įgyvendinimui 

aplinkosaugos, socialinėje, ekonomikos ir 

regionų vystymosi srityje. 

Mūsų nuomone, projekte nenumatoma 

apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių 

lygybės ir nediskriminavimo principų 

įgyvendinimui. 

Projektas gana ženkliai 

prisideda (65,99 iš 315) prie 

veiksmų programoje 

atitinkamam uždaviniui 

nustatyto produkto rodiklio. 

VP2-5.1-SM-01-V-01-013 

Transeuropinio tinklo 

kelio E28 (Vilnius–

Prienai–Marijampolė) 

rekonstrukcija. Dangos 

stiprinimas 

Mūsų nuomone, projekte nenumatyta veiksmų, 

kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus 

vystymosi principo įgyvendinimui 

aplinkosaugos, socialinėje, ekonomikos ir 

regionų vystymosi srityje. 

Mūsų nuomone, projekte nenumatoma 

apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių 

lygybės ir nediskriminavimo principų 

įgyvendinimui. 

Projektas prisideda (nors ir 

neženkliai, 7,05 iš 315) prie 

veiksmų programoje 

atitinkamam uždaviniui 

nustatyto produkto rodiklio.  

VP2-5.4-SM-01-V priemonė „Saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimas, miestų 

aplinkkelių tiesimas“ 

VP2-5.4-SM-01-V-01-002 

Transeuropinio tinklo 

Mūsų nuomone, projekte nenumatyta veiksmų, 

kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus 

Projektas prisideda (nors ir 

neženkliai, 1,95 iš 24) prie 



ES struktūrinių fondų lėšų, skirtų kelių sektoriaus projektams įgyvendinti, planavimo ir panaudojimo 

efektyvumo vertinimas. Galutinė vertinimo ataskaita.  

 114 

Ekspertiniam vertinimui 

atrinkti projektai 
Pasyvus požiūris (ekspertinis vertinimas) Proaktyvus požiūris 

jungtis – Vilniaus miesto 

vakarinio aplinkkelio IA 

etapas (Lazdynų tilto 

rekonstrukcija) 

vystymosi principo įgyvendinimui 

aplinkosaugos, socialinėje, ekonomikos ir 

regionų vystymosi srityje. 

Mūsų nuomone, projekte nenumatoma 

apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių 

lygybės ir nediskriminavimo principų 

įgyvendinimui. 

veiksmų programoje 

atitinkamam uždaviniui 

nustatyto produkto rodiklio, o 

taip pat (nors ir neženkliai, 

0,76 iš 18,4) prie veiksmų 

programoje atitinkamam 

uždaviniui nustatyto rezultato 

rodiklio. 

VP2-5.4-SM-01-V-01-004 

Transeuropinio tinklo 

jungtis – Vilniaus miesto 

vakarinio aplinkkelio II 

etapas 

Mūsų nuomone, projekte nenumatyta veiksmų, 

kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus 

vystymosi principo įgyvendinimui 

aplinkosaugos, socialinėje, ekonomikos ir 

regionų vystymosi srityje. 

Mūsų nuomone, projekte nenumatoma 

apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių 

lygybės ir nediskriminavimo principų 

įgyvendinimui. 

Projektas prisideda (nors ir 

neženkliai, 2,84 iš 24) prie 

veiksmų programoje 

atitinkamam uždaviniui 

nustatyto produkto rodiklio, o 

taip pat (nors ir neženkliai, 

1,54 iš 18,4) prie veiksmų 

programoje atitinkamam 

uždaviniui nustatyto rezultato 

rodiklio. 

 

 


