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Investicijų vertinimas
Visos numatytai priemonei reikalingos investicijos

Modalinis kelionių pasiskirstymas
Rodikliai gaunami iš modelio

Automobilių transporto rodikliai
Rodikliai gaunami iš modelio

Viešo transporto rodikliai
Rodikliai gaunami iš modelio

Metinių sutaupymų finansinė reikšmė
Rodikliai gaunami iš modelio

Multikriterijinė analizė
Rodikliai gaunami iš modelio

Bemotorio transporto plėtros poveikio vertinimas 
Rodikliai gaunami iš HEAT metodikos





Kriterijus Paaiškinimas SVORIS



Jeigu nesiimsime pokyčių















2018
kelionių pasiskirstymas

Automobiliu Viešuoju trnasportu Dviračiu Pėsčiomis

2030
kelionių pasiskirstymas

Automobiliu Viešuoju trnasportu Dviračiu Pėsčiomis



Įgyvendinamos būtinosios priemonės









Zona be CO2 suprantama taip, kaip tai apibrėžiama ES 
politikos gairėse. Ši zona turėtų atsirasti iki 2030 metų, 
įrengiant automatines eismo ribojimo priemones. 
Rekomenduojamos zonos ribos pateikiamos paveiksle 
žemiau. 

• Naudojimosi automobiliu mažėjimas; 

• VT dalies augimas 

• bevariklio transporto dalies augimas modaliniame 
pasiskirstyme. 

Projektas įgyvendinamas taikant dviejų tipų priemones, 
skirtas mažinti kelionės automobiliu į centrą patrauklumą: 

• stovėjimo vietų skaičiaus mažinimas, suteikiant 
prioritetą statyti aplinkai draugiškas priemones; 

• 2 EUR CO2 mokestis pagrindiniuose įvažiavimuose į 
miesto centrinę dalį. Mokestis rekomenduojamas 
atsižvelgiant į vidutinį valandinį darbo užmokestį, kurį 
gauna automobilio savininkas Lietuvoje. Modelis 
simuliuoja 3 min gaišatį mokesčiui sumokėti įvažiuojant į 
zoną. 





• Reikšmingas automobilių srauto į miesto centrinę dalį 
sumažėjimas ~4000 automobilių; 

• Jei būtų renkama 2 EUR CO2 rinkliava: 

• 5,500 į miesto centrinę dalį atvykstančių 
automobilių per rytinio piko valandą atneštų 
11,000 EUR pajamų;

• Pajamos per dieną galėtų siekti 132,000 EUR; 

• Metinės pajamos galėtų siekti 40 milijonų EUR. 

• Priemiestinio eismo srautas galėtų sumažėti 900 
kelionių; 

• Kadangi kelionės nukreipiamos nuo centro, spūstys 
padidėja ant M. K. Čiurlionio tilto, Česlovo Radzinausko
tilto ir Varnių tilto; 

• Šiek tiek pailgėtų automobilių nuvažiuojami atstumai 
dėl alternatyvių, ilgesnių maršrutų pasirinkimo, tačiau 
sumažėtų oro ir triukšmo tarša miesto centrinėje dalyje. 

MULTIKRITERIJINĖS ANALIZĖS KRITERIJAI

2030 m. bazinis 

variantas
Projektas Pokytis

MODALINIS KELIONIŲ PASISKIRSTYMAS
2030 m. 

bazinis 

variantas

Projektas Pokytis



Tilto tikslas yra suteikti tankiai gyvenamoms teritorijoms 
miesto Šiaurinėje dalyje patogų susiekimą aplenkiant 
miesto centrą. Įrengiamas trijų juostų abejomis kryptimis 
tiltas. Taip pat sutvarkoma privažiuojamoji Brastos gatvė. 

• Sumažinti eismą centrinėje miesto dalyje

Tilto su prietilčiais statyba





• Naujasis tiltas turėtų neigiamą poveikį modaliniam 
pasiskirstymui: kelionių automobiliu dalis augtų kelionių 
VT dalies sąskaita; 

• Naujasis tiltas padidintų automobilių nuvažiuotą laiką 
valandomis 3.4%, tai taip pat reikštų didesnį kurso 
suvartojimą, daugiau laiko praleisto vairuojant, ilgesnę 
kelionės trukmę; 

• Tiltas sumažintų eismo srautą į miesto centrą ~3 proc.; 

• Tiltas sumažintų spūstis aplink miesto centrinę dalį, 
kadangi tiltas suteikia alternatyvų maršrutą kelionei per 
judrų miesto centrą; 

• Laiko sutaupymų vertė būtų neigiama, - 75 milijonai EUR 
per metus, kadangi dėl tilto pailgėja nuvažiuojamas 
atstumas ir pailgėja kelionės trukmė. 

MULTIKRITERIJINĖS ANALIZĖS KRITERIJAI

2030 m. bazinis 

variantas
Projektas Pokytis

MODALINIS KELIONIŲ PASISKIRSTYMAS
2030 m. 

bazinis 

variantas

Projektas Pokytis





MULTIKRITERIJINĖS ANALIZĖS KRITERIJAI

2030 m. 

jei nieko 

nedarome

2030m.

Bazinis 

variantas

Pokytis

MODALINIS KELIONIŲ PASISKIRSTYMAS
2030 m. 

jei nieko 

nedarome

2030m.

Bazinis 

variantas

Pokytis





VARIANTAS A VARIANTAS B



VARIANTAS A VARIANTAS B



VARIANTAS A VARIANTAS B



Kaunas – greito viešo transporto pagrindu paremtas kompaktiškas miestas





•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



Teikti aukštos kokybės ir pajėgumų VT paslaugas, 
apjungiančias priemiesčius, tankiai gyvenamus rajonus ir 
darbo vietas Kauno mieste. 

• Sumažinti eismą centrinėje miesto dalyje

• Didelio pajėgumo VT linija Šilainiai – Senamiestis –
Panemunės tiltas; 

• Fiziškai atskirtos viešojo transporto juostos, eismo 
perorganizavimas, gatvių pritaikymas. Tose gatvių 
atkarpose, kur yra tik po vieną eismo juostą, viešasis 
transportas judėtų su automobiliais bendrame sraute;

• Stotelių pritaikymas naujai viešojo transporto rūšiai, 
stotelių perkėlimas, įrengimas. 





• Nežymus kelionių automobiliu mažėjimas ~ 0.2%; 

• Augantis į VT įlipančių keleivių skaičius ir kelionių su 
persėdimais skaičius; 

• Į naują liniją persės autobusų, troleibusų keleiviai bei 
automobilių vairuotojai; 

• VT keleivių iš priemiesčių skaičiaus augimas apie 900 
keleivių rytinio piko metu; 

• VT paslaugų plėtra iš miesto šiaurės į pietus, su 
prognozuojamais įlipimais Šilainiuose, Vilijampolėje ir 
išlipimais mieste centre, netoliese stoties . 

MULTIKRITERIJINĖS ANALIZĖS KRITERIJAI

2030 m. bazinis 

variantas
Projektas Pokytis

MODALINIS KELIONIŲ PASISKIRSTYMAS
2030 m. 

bazinis 

variantas

Projektas Pokytis



Įgyvendinamas viešojo transporto prioritetas sankryžose, 
kuriose juda didelis VT srautas, didelis VT dažnis ir 
pravažiuoja daugiausia keleivių. Projekto įgyvendinimas 
prisidėtų prie mažesnės kelionių viešuoju transportu 
trukmės. 

• Pagerinti VT greitį bendrajame eisme

• Nustatytos 26 prioritetinės sankryžos; 

• Sankryžose simuliuojamas mažesnis automobilių 
pralaidumas, kad būtų atspindimas ilgesnis laukimas 
prie šviesoforo; 

• VT laukimo laikas netaikomas. 





• Automobilių sąskaita, VT greičiau juda sankryžose ir 
visame gatvių tinkle; 

• Automobilių vairuotojų skaičiaus sumažėjimas 1 proc. 
reiškia, kad rytinio piko metu kelyje būtų 1,592 
automobiliai mažiau; 

• Kadangi automobilių skaičius gatvėse mažėja, greitis 
didėja dėl išaugusio pralaidumo; 

• VT paslaugos tampa greitesnės ir patikimesnės, taip 
suteikdamos daugiau lankstumo savo vartotojams: 

• Auganti kelionių su persėdimu dalis rodo VT tinklo efekto 
augimą;

• VT kelionės tampa ilgesnės, kadangi dėl didesnio 
prieinamumo, keliones VT renkasi daugiau žmonių, kuriems 
tampa priimtinas kelionės laikas, pvz. Iš priemiesčių. 

MULTIKRITERIJINĖS ANALIZĖS KRITERIJAI

2030 m. bazinis 

variantas
Projektas Pokytis

MODALINIS KELIONIŲ PASISKIRSTYMAS
2030 m. 

bazinis 

variantas

Projektas Pokytis



Tankiai gyvenamose vietovėse bei prie traukos centrų 
plėtojama bevariklio transporto infrastruktūra, siekiant 
suteikti alternatyvą kelionėms automobiliu. 

• Plėsti dviračių infrastruktūros pasiekiamumą. 

• Tankiai gyvenamos vietovės nustatomos remiantis:

• populiacijos tankiu; 

• vietovės pritraukiamu ir kuriamu kelionių skaičiumi. 

Projekto parametrai

Sukuriama infrastruktūros 75 km

Poveikio zona 500 m 

Dviračių takų simuliacijoje nustatytas pasiekiamų 

gyventojų skaičius 
103,623

Dviračių takų simuliacijoje nustatytas potencialių 

dviratininkų skaičius
22,641

Santykis tarp pasiūlos ir paklausos 22%





Stiprinami lokalūs komerciniai centrai, kad darbo vietos ir 
traukos centrai tolygiau pasiskirstytų mieste. Ši priemonė 
turėtų padėti sutrumpinti kasdienes keliones ir užtikrinti, 
kad dalis jų galėtų būti atliekamos bevarikliu transportu. 

• Padidinti patrauklumą paslaugoms kurtis lokaliuose 
centruose taip mažinant poreikį judėti mieste

• Nustatomi 12 lokalių centrų, atsižvelgiant į jau esamus 
lokalius centrus; 

• Įgyvendinama verslo skatinimo politika (mokesčių 
lengvatos, nuomos subsidijos, savivaldybei 
priklausančios patalpos ir erdvės panaudojamos įkurti 
inovatyviems verslams); 

• Gerinama bemotorio transporto infrastruktūra ir VT 
aplink ir lokaliuose centruose. 





• Lokalių centrų atnaujinimo projekto poveikis: 

• Trumpos kelionės galėtų būti vykdomos darniai, sumažėtų 
vidutinė kelionės automobiliu trukmė; 

• Dėl mažesnio automobilių skaičiaus gatvėse, kelionės 
pagreitėtų; 

• Nedidelis VT naudojimo augimas, reikšmingas bemotorio 
transporto naudojimo augimas dėl pagerėjusios 
infrastruktūros; 

• 12 paveiksle nurodytų lokalių centrų gyvena 36,000 
miesto gyventojų; 

• Lokalūs centrai išdėstyti greta siūlomų didelio pajėgumo 
VT linijų, bet ir kaip savarankiškas projektas turėtų 
teigiamos įtakos darniam judumui. 

MULTIKRITERIJINĖS ANALIZĖS KRITERIJAI

2030 m. bazinis 

variantas
Projektas Pokytis

MODALINIS KELIONIŲ PASISKIRSTYMAS
2030 m. 

bazinis 

variantas

Projektas Pokytis



Tankiai gyvenamuose rajonuose, kuriuos užtikrinamas 
susisiekimas VT, įgyvendinama teritorijos pertvarkymo bei 
automobilių stovėjimo apmokestinimo strategija. Šios 
strategijos tikslas užtikrinti darnų judėjimą tankiai 
apgyvendintuose rajonuose, taip pat skatinti gyventojus 
apsiriboti vienu automobiliu šeimai. Dalis strategijos gali 
būti įgyvendinama per leidimų politiką (pvz. pirmas 
leidimas statyti automobilį nebrangus, antras – daug 
brangesnis), stovėjimo vietų pasiūlos ribojimą. 

• Sumažinti automobilių skaičių tankiai gyvenamosiose 
vietovėse

• Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra

• Sumažinti antro automobilio naudojimą

• Tankiai gyvenamos vietovės nustatomos remiantis:

• populiacijos tankiu ir kelionių skaičiumi į/iš vietovę; 

• automobilių stovėjimo vietų pasiūlos mažinimo 
galimybėmis. 





• tikėtinas teigiamas pokytis modaliniame kelionių 
pasiskirstyme, kadangi namų ūkiai būtų mažiau linkę 
įsigyti antrą automobilį; 

• ši priemonė neturi įtakos eismo srautams iš priemiesčio; 

• neženklus spūsčių mažėjimas, kadangi atlaisvinama 
infrastruktūra vairuotojams; 

• ši priemonė ypač efektyvi kartu su VT atnaujinimu. 

MULTIKRITERIJINĖS ANALIZĖS KRITERIJAI

2030 m. bazinis 

variantas
Projektas Pokytis

MODALINIS KELIONIŲ PASISKIRSTYMAS
2030 m. 

bazinis 

variantas

Projektas Pokytis





• VT transporto prioritetas sankryžose užtikrina, kad VT 
juda greičiau, tačiau mažina pralaidumus automobiliams 
ir didina spūstis sankryžose; 

• 1 proc. automobilių vairuotojų dalies sumažėjimas 
reiškia, kad rytinio piko metu keliuose būtų 1,592 
automobiliais mažiau; 

• dėl to atsiradę laiko sutaupymai perskaičiuojami į 
finansinius įverčius; 

• dėl to, kad gatvių tinkle sumažėja automobilių, likę 
automobiliai juda greičiau.

• VT greitis padidėja, taip pat jaučiamas tinklo efektas, 
kuris keleiviams suteikia daugiau lankstumo ir 
pasirinkimo galimybių. Dėl geresnės paslaugų kokybės, 
VT gali pritraukti automobiliais keliaujančius gyventojus. 

MULTIKRITERIJINĖS ANALIZĖS KRITERIJAI

2030 m. bazinis 

variantas
Variantas A Pokytis

MODALINIS KELIONIŲ PASISKIRSTYMAS
2030 m. 

bazinis 

variantas

Variantas 

A
Pokytis



Kaunas – naujais ir novatoriškais keliavimo būdais paremtas miestas





•

•

•

•

•



Išplėtojamas VT juostų tinklas Kauno mieste. Šio tinklo 
plėtra turėtų prisidėti prie VT efektyvumo ir paslaugų 
kokybės augimo. 

• Padidėjęs VT pralaidumas

• VT juostos įrengiamos atkarpose, kur tai įmanoma ir 
prasminga, atsižvelgiant į VT ir keleivių srautus. 





• VT juostų tinklo sukūrimas prisideda prie VT greičio 
didėjimo:

• keleiviai labiau linkę keliauti su persėdimu; 

• VT tinklas yra lankstesnis ir keleiviai yra labiau linkę 
keliauti ilgiau; 

• 37.23 km VT juostų pritrauktų iki 2 proc. keleivių 
automobilių vairuotojų dalies sąskaita, t.y. gatvėse būtų 
3,700 automobilių mažiau ir 3,425 VT keleivių daugiau; 

• Kadangi gatvėse sumažėja automobilių, automobilių 
nuvažiuotas laikas valandomis reikšmingai sumažėja, 
todėl ypač dideli laiko sutaupymai, taršos mažėjimas, 
spūsčių mažėjimas. 

MULTIKRITERIJINĖS ANALIZĖS KRITERIJAI

2030 m. bazinis 

variantas
Projektas Pokytis

MODALINIS KELIONIŲ PASISKIRSTYMAS
2030 m. 

bazinis 

variantas

Projektas Pokytis



Dviračių takų tinklo plėtra, siekiant sudaryti galimybę 
Kauno miesto gyventojams ir svečiams rinktis bemotorį 
transportą kasdienėms kelionėms ir trumpoms kelionėms 
vietoje dviračio. 

• Pagerinti VT greitį bendrajame eisme

• Prijungiami priemiesčiai 

• Geresnės jungtys miesto ribose 

Projekto parametrai





Gerinama transporto infrastruktūra miesto centre ir 
rajonuose: 

• Dviračių infrastruktūra, įskaitant takus ir stovėjimą; 

• Gerinama pėsčiųjų infrastruktūra, įskaitant takelių 
sutvarkymą; 

• Atnaujinamos VT stotelės; 

• Sutvarkoma susijusi infrastruktūra, tokia kaip 
apšvietimas. 

Šio projekto tikslas gerinti sąlygas judėti darniai ir taip 
padidinti darnios alternatyvos patrauklumą. 

Šio projekto tikslas gerinti sąlygas judėti darniai ir taip 
padidinti darnios alternatyvos patrauklumą. 

• Identifikuojami 28 mikro centrai mieste greta VT tinklo; 

• Šiuose centruose gerinamas bemotoris transportas ir VT. 





• Mikro centrų atnaujinimo poveikis:

• Nedidelis modalinio kelionių pasiskirstymo pokytis; 

• Atsiperkantis įgyvendinimas; 

• Perduodama aiški žinutė apie prioritetą judėti darniai; 

• Mikro centrai pasiskirstę visame mieste ir greta VT 
tinklo, jungiančio su svarbiausiais traukos centrais; 

• Bendra mikro centrų įtaka – trumpesnė kelionių trukmė. 

MULTIKRITERIJINĖS ANALIZĖS KRITERIJAI

2030 m. bazinis 

variantas
Projektas Pokytis

MODALINIS KELIONIŲ PASISKIRSTYMAS
2030 m. 

bazinis 

variantas

Projektas Pokytis





• VT transporto prioritetas sankryžose užtikrina, kad VT 
juda greičiau, tačiau mažina pralaidumus automobiliams 
ir didina spūstis sankryžose; 

• 1 proc. automobilių vairuotojų dalies sumažėjimas 
reiškia, kad rytinio piko metu keliuose būtų 1,592 
automobiliais mažiau; 

• dėl to atsiradę laiko sutaupymai perskaičiuojami į 
finansinius įverčius; 

• dėl to, kad gatvių tinkle sumažėja automobilių, likę 
automobiliai juda greičiau.

• VT greitis padidėja, taip pat jaučiamas tinklo efektas, 
kuris keleiviams suteikia daugiau lankstumo ir 
pasirinkimo galimybių. Dėl geresnės paslaugų kokybės, 
VT gali pritraukti automobiliais keliaujančius gyventojus. 

MULTIKRITERIJINĖS ANALIZĖS KRITERIJAI

2030 m. bazinis 

variantas
Variantas B Pokytis

MODALINIS KELIONIŲ PASISKIRSTYMAS
2030 m. 

bazinis 

variantas

Variantas 

B
Pokytis







VARIANTAS A VARIANTAS B



VARIANTAS A VARIANTAS B



VARIANTAS A VARIANTAS B



B variantas

MULTIKRITERIJINĖS ANALIZĖS KRITERIJAI

2030 m. 

bazinis 

variantas

Variantas B Pokytis

A variantas

MULTIKRITERIJINĖS ANALIZĖS KRITERIJAI

2030 m. 

bazinis 

variantas

Variantas A Pokytis






