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Santrauka 

Telšių rajono susisiekimo sektoriaus infrastruktūros atnaujinimo ir plėtros 2014 – 2020 m. galimybių studija 

parengta 2014 m. Telšių rajono savivaldybės užsakymu. Galimybių studija rengta siekiant parinkti Telšių 

miesto gatvių (bendras ilgis – 11,75 km) rekonstrukcijos optimalų modelį, pagrįsti investicijų ekonominį 

efektyvumą, užtikrinant gatvių ilgalaikę priežiūrą, atitinkančią nustatytus eismo saugumo ir kitus privalomus 

reikalavimus. 

Galimybių studijoje išnagrinėta 15 Telšių miesto gatvių rekonstravimo galimybės, planuojamos 

rekonstrukcijos įtaka transporto priemonių kelionės trukmei, eksploatacinėms išlaidoms, avaringumui. 

Galimybių studijoje analizuojamos konkrečios gatvės yra įtrauktos į pradinį rekonstruotinų Telšių miesto 

gatvių sąrašą, kurį pateikė Telšių savivaldybės administracijos darbuotojai (pradinis gatvių sąrašas pateiktas  

darbo ataskaitoje „Telšių miesto gatvių dangos kokybinis rodiklių tyrimas“). 

Galimybių studijoje nustatyti planuojamo įgyvendinti projekto tikslai ir uždaviniai. 

Projekto tikslas – gerinti esamos susisiekimo infrastruktūros kokybę, siekiant užtikrinti kokybiškas 

susisiekimo sąlygas, atitinkančias visų eismo dalyvių eismo poreikius bei eismo saugumo reikalavimus. 

Projekto uždaviniai: 

 įrengti naują dangos konstrukciją; 

 rekonstruoti/įrengti šaligatvius; 

 įrengti dviratininkų susisiekimo infrastruktūrą; 

 pagerinti viešojo transporto teikiamų susisiekimo paslaugų kokybę; 

 sumažinti automobilių transporto eksploatacines išlaidas ir kelionės gaištį; 

 pagerinti gyvenamojo rajono aplinkos kokybę ir ekologinę būklę. 

 

Projekto įgyvendinimo poreikis grindžiamas faktu, jog kokybiška transporto infrastruktūra miestuose yra 

gyvybiškai svarbi gyventojams ir verslo subjektams. Nors tiesioginių pajamų nei iš gyventojų, nei iš verslo 

subjektų viešųjų paslaugų teikimas (gatvių priežiūra, taisymas) negeneruoja, tačiau neužtikrinus šios 

paslaugos kokybiško teikimo gyventojai ir verslas akivaizdžiai patiria didelių tiesioginių ir netiesioginių 

nuostolių, pavyzdžiui, patiriama žala dėl padidėjusio avaringumo, transporto spūsčių (ilgesnio kelionės 

laiko), miesto patrauklumo bei socialinio klimato sumažėjimo. 

Pagrindinės problemos, kurioms spręsti yra skirtas projektas yra sietinos su bloga gatvių važiuojamosios 

dalies dangų būkle, nepatenkinamu esamų šaligatvių stoviu, nesaugiomis ir nepatogiomis eismo dalyvių 

judėjimo sąlygomis, žema gyvenamosios aplinkos kokybe. Dangoje esančių defektų šalinimas tik ten, kur jie 

kelia pavojų saugiam eismui, yra neefektyvus sprendimas ir pagrindinių problemų neišsprendžia. Todėl 

siekiant gerinti gatvių dangų, infrastruktūros būklę bei susisiekimo paslaugų kokybę bei didinti eismo 

saugumą ir tuo pačiu miesto patrauklumą, reikalinga atlikti gatvių rekonstrukciją. 

Rekonstrukcijos (statybos) metu atliekami darbai:  

 naujos asfaltbetonio dangos konstrukcijos įrengimas, kartu paklojant naują važiuojamosios 

dalies asfalto dangą; 

 šaligatvių įrengimas (rekonstrukcija); 

 nuovažų į kiemus ir teritorijas sutvarkymas; 

 automobilių stovėjimo vietų įrengimas šalia važiuojamosios dalies; 

 eismo reguliavimo ir inžinerinių eismo saugumo priemonių įrengimas;  

 gatvių pritaikymas žmonių su negalia reikmėms - prieš nuovažas, pėsčiųjų perėjas įrengiant 

įspėjamuosius paviršius;  

 gatvių apšvietimo tinklų rekonstrukcija; 

 vandens paviršinių nuotekų tinklų įrengimas (rekonstrukcija). 
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Gatvių paprastojo remonto metu atliekami darbai: 

 asfalto dangos defektų ištaisymas;  

 šaligatvių (takų) remontas; 

 kelio ženklų ir atramų pakeitimas ir trūkstamų pastatymas;  

 gatvės infrastruktūros statinių remontas; 

 paviršinio vandens surinkimo tinklų remontas.  

Gatvių kapitalinio remonto metu atliekami darbai: 

 šaligatvių (takų) remontas;  

 kelio ženklų ir atramų pakeitimas ir trūkstamų pastatymas;  

 gatvės infrastruktūros statinių remontas; 

 naujos asfaltbetonio dangos įrengimas. 

Gatvių rekonstrukcijos darbus numatoma atlikti 3 etapais, kiekvieną etapą per dvejus metus. Praėjus dešimt 

metų po gatvių rekonstrukcijos, numatomas paprastasis remontas, kuris sustabdys gatvių dangos savybių 

blogėjimą, ir užtikrins gatvių naudojimo maksimalų efektyvumą. Sekantis remontas planuojamas 20 metais 

po gatvių rekonstrukcijos darbų užbaigimo. 

Tokio pobūdžio projektas pilnai išspręstų esamas problemas, nes numatytos gatvės būtų rekonstruotos, 

įrengiant naują dangos konstrukciją ir paklojant jose naują lygią asfaltbetonio dangą, įrengiant naujus 

šaligatvius (takus), lietaus nuotekų sistemos tinklus bei gatvės apšvietimo tinklus. Gatvių rekonstrukcija 

turės tiesioginę įtaką gatvių dangos būklės pagerėjimui, dėl ko gatvės pilnai tenkins visų gatvės naudotojų 

eismo poreikius. Kokybiška gatvių danga nulems kelionės laiko sąnaudų ir autotransporto priemonių 

eksploatacijos sąnaudų ekonomiją. Taip pat rekonstrukcijos metu pašalinti dangų defektai turės tiesioginę 

įtaką avaringumo sumažėjimui. Dėl įdiegtų priemonių – rekonstruotų šaligatvių, įrengto apšvietimo padidės 

nemotorizuotų eismo dalyvių saugumas ir judėjimo patogumas. 

Galimybių studijoje projekto socialinė ekonominė nauda išanalizuota taikant naudos ir sąnaudų analizės 

metodą. Ekonominės-socialinės naudos išorinio poveikio veiksniai: 

 sutrumpėjusio kelionės laiko ekonomija; 

 autotransporto priemonių eksploatacinių kaštų ekonomija; 

 eismo įvykių nuostolių ekonomija; 

 dulkėtumo nuostolių ekonomija; 

 gatvių dangų eksploatacinių sąnaudų ekonomija. 

Apskaičiuota teigiama Projekto grynoji dabartinė vertė (GDV) rodo, kad Projektas duos ekonominę-socialinę 

naudą. Nustatyta, kad: 

 ekonominės-socialinės naudos vidinė grąžos norma lygi 23,9 %; 

 ekonominės-socialinės naudos grynoji dabartinė vertė (GDV) lygi  51,3 mln. Lt. 

Projekto investicijos ir sąnaudos: 

1. atnaujinimo įgyvendinimui reikalingos 23,8 mln. Lt investicijos. 
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1. Informacija apie projekto įgyvendinimą 

Projektą inicijuojanti institucija - Telšių rajono savivaldybės administracija. Projektą numatyta įgyvendinti 

per 2014 – 2020 metų laikotarpį. Projektas apima 15 objektų, kuriuos sudaro numatomos rekonstruoti 

Telšių miesto gatvės. Projekto gatvių sąrašas pateiktas 1 lentelėje.  

 

Eil. 
Nr. 

Gatvės pavadinimas 
Gatvės ilgis 

(orientacinis), 
km 

Pastaba 

1 S.Daukanto g. 1,02 Ruožas tarp Šviesos g. ir 
K.Mindaugo g. sutampa su kelio 
Nr.4636 trasa  

2 Sedos g. (ruožas tarp Stoties ir Karaliaus 
Mindaugo g.) 

0,49  

3 Gedimino g. 0,51 Sutampa su kelio Nr.161 trasa. 

4 Karaliaus Mindaugo g. (ruožas tarp Žemaitės 
ir Daukanto g.) 

0,91 Tarp sankryžų su Daukanto g. ir 
Sedos g. sutampa su kelio Nr. 
4636 trasa. 
Tarp sankryžų su Sedos g. ir 
Žemaitės g. sutampa su kelio   
Nr.161  trasa. 

5 Saulėtekio g. 1,07  

6 Tryškių g. (ruožas tarp  Luokės ir Saulėtekio 
g.) 

1,10  

7 Alyvų g. 0,94  

8 S.Dariaus ir S.Girėno g. 0,47  

9 Šiaurinės g. 0,68  

10 Mažeikių g. 1,55  

11 Masčio g,, Kauno g. (ruožas tarp Masčio ir 
Luokės g.) 

0,99  

12 Ežero g.*  (ruožas tarp Respublikos ir L.Giros 
g.), L.Giros g. 

0,89  

13 J.Janonio g 0,35  

14 Šviesos g.** (ruožas tarp Luokės ir S.Neries 
g.) 

0,40  

15 Saulės g. 0,38  

 Iš viso: 11,75  

 Pastaba: *  - Ežero g. ruožo atkarpa nuo sankryžos su 
Respublikos g. iki pastato Ežero g.Nr.8 rekonstruota, 
įrengti šaligatviai 
**  - Šviesos g, ruožo danga tarp S.Nėries g. ir Palangos 
g. atnaujinta. 

  

1 lentelė. Numatomų rekonstruoti gatvių sąrašas. 

 

Numatytų rekonstruoti gatvių ilgis siekia 11,75 km ir sudaro beveik 12 procentų nuo visų Telšių miesto 

gatvių tinklo ilgio (2013 m. Telšių mieste gatvių tinklo ilgis buvo 100,1 km). 

Projekto paskirtis – susisiekimo infrastruktūros kokybės gerinimas, siekiant pagerinti susisiekimo paslaugų 

kokybę ir visų eismo dalyvių susisiekimo sąlygas, padidinti eismo saugą bei žmonių gyvenamosios aplinkos 
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kokybę. Šie klausimai yra aktualūs visuomenės poreikių tenkinimui, todėl Projektas svarbus susisiekimo, 

socialine bei ekonomine prasme.  

Pagrindinės problemos, kurioms spręsti yra skirtas projektas yra sietinos su bloga dangų būkle, nesaugiomis 

eismo dalyvių judėjimo sąlygomis, žema gyvenamosios aplinkos kokybe.  

Projekto poreikis yra grindžiamas faktu, kad gatvių važiuojamosios dalies dangos būklė pastoviai blogėja. Iki 

šiol naudoti defektų šalinimo būdai (nedidelių duobių užlopymas, atsivėrusių dangos plyšių užtaisymas ir 

kt.) nėra efektyvūs, kadangi nepadeda užtikrinti kokybiškų viešųjų susisiekimo paslaugų, kurios yra būtinos 

gatvių naudotojams.  

Gatvėse nesutvarkytas paviršinio vandens nuvedimas, tamsiu paros metu gatvės neapšviečiamos. Bloga 

gatvių infrastruktūros – šaligatvių, takų būklė bei jų trūkumas gyvenamojoje teritorijoje ne tik netenkina 

nemotorizuotų eismo dalyvių susisiekimo poreikių, bet mažina eismą saugumą, judėjimo komfortą, gadina 

gyvenamosios aplinkos vaizdą bei prisideda prie netvarkingo miesto įvaizdžio. 

Projekto tikslinė grupė – sukurtos ar rekonstruotos infrastruktūros naudotojai, kuriems skirta projekto 

sukuriama socialinė-ekonominė nauda. Išskirtinos šios Projekto tikslinės grupės: 

 vairuotojai; 

 keleiviai; 

 pėstieji; 

 dviratininkai. 

Vairuotojai patirs naudą dėl sumažėjusių transporto priemonių eksploatacijos kaštų, padidėjusio eismo 

saugumo ir sutrumpėjusio kelionės laiko. Pėstieji patirs naudą dėl padidėjusio judėjimo komforto bei 

saugumo einant išilgai ir skersai gatvės. Dviratininkai patirs naudą dėl ženkliai pagerėjusių eismo sąlygų ir 

sumažėjusios rizikos būti sužalotiems įvykus konfliktinei situacijai su judančiu automobiliu ir kartu dėl 

didesnio eismo saugumo.  

Visi eismo dalyviai patirs projekto socialinę naudą dėl rekonstruoto apšvietimo, kuris tamsiu paros metu 

pagerins matomumo sąlygas, eismo dalyvių pastebimumą, padidins važiavimo ir judėjimo komfortą, sukurs 

saugesnę aplinką bei sumažins riziką pakliūti į eismo įvykį esant blogoms eismo sąlygoms ir tamsiu paros 

metu. Sutvarkius gatvių dangas ir jų infrastruktūrą, bus patiriama nauda dėl pagerėjusių verslo sąlygų, taip 

pat dėl pagerėjusio miesto gatvių vaizdo. Numatomų rekonstruoti gatvių planuojami techniniai parametrai 

pateikti 2 lentelėje.  

 

Eil. 
Nr. 

Gatvės pavadinimas 
Gatvės 

kategorija* 

Planuojamas 
skersinis 
profilis 

Šaligatvių 
(takų) 

plotis, m 

Lietaus 
nuotekos 

Gatvių 
apšvietimas 

1 S.Daukanto g. C1 M8,0/60 2x2,0 + + 

2 Sedos g. (ruožas tarp Stoties 
ir Karaliaus Mindaugo g.) 

B2 
M9,0/60 2x2,0 

+ + 

3 Gedimino g. C1 M8,0/60 2x2,0 + + 

4 Karaliaus Mindaugo g. 
(ruožas tarp Žemaitės ir 
Daukanto g.) 

C1 M9,0/60 2x2,0 + + 

5 Saulėtekio g. C2 M7,5/50 2,0 + + 

6 Tryškių g. (ruožas tarp  
Luokės ir Saulėtekio g.) 

B2 M8,0/60 2x1,5 + + 

7 Alyvų g. C2 M7,5/50 2,0 + + 

8 S.Dariaus ir S.Girėno g. D1 M12,0/40 2x1,5 + + 

9 Šiaurinės g. C2 M7,5/50 1,5 + + 

10 Mažeikių g. C2 M7,5/50 2x1,5 + + 

11 Masčio g., Kauno g. (ruožas C1 13,0/60 2x2,0 + + 
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Eil. 
Nr. 

Gatvės pavadinimas 
Gatvės 

kategorija* 

Planuojamas 
skersinis 
profilis 

Šaligatvių 
(takų) 

plotis, m 

Lietaus 
nuotekos 

Gatvių 
apšvietimas 

tarp Masčio ir Luokės g.) 

12 Ežero g. (ruožas tarp 
Respublikos ir L.Giros g.), 
L.Giros g. 

D2 M5,5-6,5/30 1,5 + + 

13 J.Janonio g D2 M6,5/30 1,5 + + 

14 Šviesos g. (ruožas tarp Luokės 
ir S.Neries g.) 

D2 M6,5/30 2x1,5 + + 

15 Saulės g. D2 M6,5/30 2x1,5 + + 

 Pastaba: * Telšių miesto bendrojo 
plano duomenys 

 
 

   

2 lentelė. Numatomi rekonstruojamų gatvių skersiniai profiliai ir kiti elementai 

 

Gatvių rekonstrukcijos metu planuojami darbai apima: 

 naujos asfaltbetonio dangos konstrukcijos įrengimą, kartu paklojant naują važiuojamosios 

dalies asfalto dangą; 

 šaligatvių įrengimą (rekonstrukciją); 

 nuovažų į kiemus ir teritorijas sutvarkymą, jas įrengiant iš betono trinkelių dangos ir 

asfaltbetonio dangos; 

 automobilių stovėjimo vietų įrengimą šalia važiuojamosios dalies; 

 eismo reguliavimo ir inžinerinių eismo saugumo priemonių įrengimą;  

 gatvės pritaikymą žmonių su negalia reikmėms - prieš nuovažas, pėsčiųjų perėjas įrengiant 

įspėjamuosius paviršius;  

 gatvės apšvietimo ir elektros tinklų rekonstrukciją; 

 vandens paviršinių nuotekų tinklų įrengimą (rekonstrukciją). 

 

Planuojama B2 ir C1 kategorijų gatvių dangos konstrukcija: 

- 27 cm apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš smėlio-žvyro 0/4 mišinio; 

- 15 cm storio dolomito skaldos 0/45 pagrindo sluoksnis; 

- 8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PN; 

- 4 cm storio viršutinis asfalto sluoksnis AC 8 VN; 

Planuojama C2 ir D1 kategorijų gatvių dangos konstrukcija: 

- 25 cm apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš smėlio-žvyro 0/4 mišinio; 

- 15 cm storio dolomito skaldos 0/45 pagrindo sluoksnis; 

- 10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis AC 16 PD; 

Planuojama D2 kategorijos gatvių dangos konstrukcija: 

- 25 cm apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš smėlio-žvyro 0/4 mišinio; 

- 15 cm storio dolomito skaldos 0/45 pagrindo sluoksnis; 

- 6 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis AC 16 PD; 

 

Planuojama šaligatvių dangos konstrukcija: 

- betoninės plytelės – 7 cm; 

- išlyginamasis sluoksnis iš dolomito atsijų 0/5 – 3 cm 

- šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis iš smėlio-žvyro mišinio 0/32 – 20 cm. 

 



 

Telšių rajono susisiekimo sektoriaus infrastruktūros atnaujinimo ir plėtros 2014-2020 m. galimybių studija                                         6 

1.1. Projekto objekto analizė 

Projekto objektas – Telšių miesto gatvės. Planuojamos rekonstruoti gatvės yra skirtingose Telšių miesto 

dalyse ir teritorijose: pramonės ir komercinės paskirties teritorijoje, miesto centrinėje dalyje ir senamiesčio 

teritorijoje, gyvenamųjų namų rajonuose (1 pav.). Bendras numatytų rekonstruoti gatvių ilgis sudaro 11,74 

km.  

Parengto Telšių miesto teritorijos Bendrojo plano duomenimis numatytos rekonstruoti gatvės priskiriamos 

pagrindinių (B kat.), aptarnaujančių (C kat.) bei pagalbinių gatvių tinklui (D kat.). Todėl miesto urbanistinėje 

ir susisiekimo sistemoje jos atlieka skirtingas funkcijas. Konkrečių gatvių kategorija ir kiti rodikliai pateikti 2 

lentelėje. 

S.Daukanto gatvės ruožas tarp Šviesos g. ir Karaliaus Mindaugo g., Karaliaus Mindaugo g. ruožas tarp 

Žemaitės g. ir S.Daukanto g. yra valstybinės reikšmės kelių tęsiniai Telšių mieste, todėl šių gatvių dangas 

tarp bortų prižiūri LR Susisiekimo ministerijos valdoma regioninė įmonė VĮ „Telšių regiono keliai“ ir jos 

padalinys Telšių kelių tarnyba, o šių gatvių šaligatvių, takų, nuovažų, viešojo transporto stotelių būkle 

rūpinasi ir prižiūri Telšių rajono savivaldybė. Kitų gatvių su jai priklausančia infrastruktūra savininkas yra 

Telšių rajono savivaldybė. 

Visos į projektą įtrauktos gatvės, išskyrus Saulėtekio gatvės atkarpą, kurioje įrengta žvyro danga, turi asfalto 

dangą. Ši gatvė yra daugiabučių gyvenamųjų namų rajono pakraštyje, tačiau yra aktuali dėl turimų jungčių 

su kitomis gretimomis gatvėmis (Luokės g., Tryškių g.), kurios yra valstybinės reikšmės kelių tęsiniai mieste 

ir naudojamos išvažiavimui į užmiestį.  

Tolimesniuose poskyriuose yra pristatomos į projektą įtrauktos gatvės.  
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1 paveikslas. Planuojamos rekonstruoti Telšių miesto gatvės ir jų atkarpos 
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1.1.1. S.Daukanto gatvė 

S.Daukanto gatvė yra miesto centrinėje dalyje, kurioje daug individualių ir daugiabučių gyvenamųjų namų, 

didelė prekybos ir komercinės paskirties įmonių koncentracija, yra viešąsias paslaugas teikiančių įmonių – VĮ 

„Telšių regiono keliai“, Telšių teritorinė darbo birža, Telšių suaugusiųjų mokykla, Telšių socialinės paramos 

centras. 

S.Daukanto gatvės pradžia yra miesto senamiestyje, šviesoforu reguliuojamoje Luokės, Turgaus aikštės ir 

Šviesos gatvių sankryžoje, pabaiga – netoli geležinkelio, kur susijungia su Geležinkelio gatve (2 pav.). Gatvės 

ilgis yra 1,02 km. Planuojama rekonstruoti visą gatvę.  

Gatve važinėja viešasis transportas. Traukos objektais šioje gatvėje laikytinos viešojo transporto stotelės, 

prekybos centrai, viešąsias paslaugas teikiančios įstaigos. 

Svarbus aspektas yra tas, kad S.Daukanto gatvės atkarpa tarp Šviesos g. ir Karaliaus Mindaugo g. yra 

valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr.4636 trasos tęsinys mieste. Gatve pravažiuoja didelis automobilių 

srautas, kuris turi neigiamos įtakos gatvės aplinkos kokybei ir eismo saugumo situacijai. 

 

  
2 paveikslas. S.Daukanto gatvės pradžia sankryžoje su Luokės, Turgaus a. ir Šviesos gatvėmis (foto kairėje). Prieš posūkį S.Daukanto 

gatvė pasibaigia susijungdama su Geležinkelio g. (foto dešinėje). 

 

S.Daukanto gatvė Telšių miesto bendrojo plano duomenimis priskirta aptarnaujančių gatvių kategorijai (C1 

kat.). Jos pagrindinė paskirtis miesto plano funkcinės ir kompozicinės ašys, pagrindinės keleivių viešojo 

susisiekimo linijos bei miesto vidaus transporto ryšiai.  

Daukanto gatvė yra 2 eismo juostų. Gatvės asfalto dangos plotis tarp bortų yra 8,0 – 9,0 m. 

Abipus gatvės įrengti šaligatviai (betono plytelės, asfaltbetonio danga) (3 pav.). Šaligatvių plotis abejose 

pusėse skirtingas, plotis svyruoja nuo 1,5 m iki 3,0 m. Šaligatvių danga vietomis suirusi, labai nelygi, 

iškilnota. Gatvėje įrengtas apšvietimas. 
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3 paveikslas. Šaligatviai S.Daukanto g. 

 

1.1.2. Sedos gatvė 

Sedos gatvė yra viena iš svarbių miesto gatvių, turinti jungtį su užmiesčio keliais. Per ją vyksta susisiekimas 

tarp miesto gatvių ir užmiesčio kelių. 

Sedos gatvė prasideda miesto centrinėje dalyje, nereguliuojamoje judrioje sankryžoje su Stoties ir Kęstučio 

gatvėmis ir nuo jos tęsiasi Telšių miesto teritorija šiaurės kryptimi iki miesto ribos, už kurios ši gatvė 

įsijungia į valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.161 Telšiai – Seda trasą. Pastarasis kerta magistralinį kelią 

A11 Šiauliai - Palanga. Nuo sankryžos su Karaliaus Mindaugo ir Žemaitės gatvėmis iki miesto ribos Sedos 

gatvės atkarpa yra krašto kelio Nr.161 Telšiai – Seda tęsinys mieste. Telšių miesto bendrojo plano 

duomenimis Sedos gatvė priskirta pagrindinių gatvių kategorijai (B2 kat.), kurios paskirtis susisiekimo tarp 

miesto funkcinių zonų, rajonų, centrų, didžiųjų transporto stočių funkcija bei ryšiai su užmiesčio keliais. 

Sedos gatvė kartu su kitomis miesto gatvėmis (Luokės, Tryškių, Kęstučio, Respublikos, Plungės, Muziejaus 

g.) sudaro Telšių  miesto gatvių tinklo karkasą. 

Planuojama rekonstruoti Sedos gatvės atkarpą: nuo sankryžos su Stoties ir Kęstučio gatvėmis iki šviesoforu 

valdomos sankryžos su Karaliaus Mindaugo gatve (4 pav.). Šios atkarpos ilgis sudaro 0,49 km. Ši gatvės 

atkarpa randasi netoli miesto senamiesčio, tankiai apgyvendintoje miesto dalyje, apstatytoje daugiabučiais 

ir individualiais gyvenamaisiais namais bei komercinės paskirties pastatais. 

 

  
4 paveikslas. Sedos gatvės pradžia sankryžoje su Stoties ir Kęstučio g. (foto kairėje). Šviesoforu reguliuojama Sedos ir Karaliaus 

Mindaugo gatvių sankryža, kurioje numatyta Sedos gatvės atkarpos rekonstrukcijos pabaiga (foto dešinėje). 

 

Gatvė šioje dalyje yra 2 eismo juostų. Gatvės asfalto dangos plotis tarp bortų yra 8,0 m.  

Abipus gatvės įrengti šaligatviai (betono plytelės, asfaltbetonio danga) (5 pav.). Šaligatvių danga vietomis 

suirusi, nelygi, gatvės bortai smarkiai suirę ir sutrupėję. Gatvėje įrengtas apšvietimas. 
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5 paveikslas. Šaligatviai Sedos g. 

 

1.1.3. Gedimino gatvė 

Gedimino gatvė yra autobusų stoties rajone. Gedimino gatvės pradžia yra greta autobusų stoties esančioje 

šviesoforu reguliuojamoje sankryžoje su Respublikos, Muziejaus ir Plungės gatvėmis (6 pav ). Nuo šios 

sankryžos šiaurės kryptimi gatvė tęsiasi link Džiugo gatvės, į kurią įsijungia „T“ formos sankryžoje (6 pav.). 

Gatvė jungia gyvenamuosius kvartalus su autobusų stoties rajonu. Gedimino gatvės ilgis 0,51 km.  

Gedimino gatvė yra valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.161 Telšiai - Seda trasos tęsinys mieste. Gedimino 

gatvė yra svarbi tuo, kad ja nukreiptas transporto srautas Šiaulių bei Palangos kryptimi.  

Telšių miesto bendrojo plano duomenimis Gedimino gatvė priskirta aptarnaujančių gatvių kategorijai (C1 

kat.), kurios pagrindinė paskirtis miesto plano funkcinės ir kompozicinės ašys, pagrindinės keleivių viešojo 

susisiekimo linijos bei miesto vidaus transporto ryšiai. Gatve važinėja viešasis transportas. 

Gedimino gatvė eina per tankiai apgyvendintą miesto dalį, apstatytą individualiais ir daugiabučiais 

gyvenamaisiais namais. Gatvės pabaigoje ties sankryža su Džiugo gatve yra Telšių Germanto pagrindinė 

mokykla. Netoli sankryžos su Kalno gatve yra kultūros paveldo objektas – Telšių spirito fabriko pastatų 

kompleksas. Gatvė yra 2 eismo juostų. Gatvės asfalto dangos plotis tarp bortų yra 8,0 m.  

 

  
6 paveikslas. Gedimino gatvės pradžia – šviesoforu reguliuojamoje Respublikos, Plungės, Muziejaus ir Gedimino g. sankryžoje (foto 

kairėje). Gedimino g. ir Džiugo g. sankryža (foto dešinėje). 
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Abipus gatvės įrengti šaligatviai (betono plytelės, asfaltbetonio danga), kurių danga atskirose atkarpose 

rekonstruota (7 pav.). Šaligatvių plotis 1,5 – 2,0 m. Dešinėje gatvės pusėje esančio šaligatvio plytelių arba 

asfalto danga yra nelygi, susidėvėjusi, gatvės bortai ištrupėję. Tokios būklės šaligatviai sudaro apie pusę viso 

šioje gatvės pusėje įrengto šaligatvio. Panaši situacija ir kairėje gatvės pusėje, kurioje ties kai kuriais 

pastatais atskiros šaligatvių atkarpos jau rekonstruotos, tačiau likę ir nerekonstruotų atkarpų.  

Gatvėje įrengtas apšvietimas. 

 

  
7 paveikslas. Šaligatviai Gedimino g. 

 

1.1.4. Karaliaus Mindaugo gatvė 

Karaliaus Mindaugo gatvė eina šiauriniu miesto senamiesčio teritorijos pakraščiu. Gatvė eina per tankiai 

apgyvendintą miesto dalį, apstatytą daugiabučiais ir individualiais gyvenamaisiais namais. Gatvė priskirta 

aptarnaujančių gatvių kategorijai (C1 kat.), kurios pagrindinė paskirtis miesto plano funkcinės ir 

kompozicinės ašys, pagrindinės keleivių viešojo susisiekimo linijos bei miesto vidaus transporto ryšiai.  

Planuojama rekonstruoti Karaliaus Mindaugo gatvės atkarpą (l=0,91 km), kurios pradžia ties sankryža su 

Žemaitės gatve, pabaiga – sankryžoje su S. Daukanto g. (8 pav.). Ši gatvės atkarpa tarp Žemaitės ir Sedos 

gatvių yra valstybinės krašto kelio Nr.161 Telšiai - Seda trasos tęsinys mieste, nuo sankryžos su Sedos iki 

S.Daukanto gatvės – rajoninio kelio Nr.4636 Privažiuojamasis kelias prie Telšių nuo kelio Nr.160 Telšiai – 

Varniai – Laukuva tęsinys. Per šią Karaliaus Mindaugo gatvės atkarpą patogiausias susisiekimas tarp miesto 

vakarinės dalies ir geležinkelio stoties. 

 

  
8 paveikslas. Karaliaus Mindaugo gatvės rekonstravimo pradžia trišalėje sankryžoje su Žemaitės g (foto kairėje), rekonstravimo 

pabaiga „T“ formos sankryžoje su S.Daukanto g. (foto dešinėje). 
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Ties sankryža su Žemaitės gatve šalia gatvės yra buvusio karinio miestelio teritorija, kurioje įsikūręs Telšių 

rajono policijos komisariatas, priešingoje gatvės pusėje - „Džiugo“ gimnazija. Gatvės atkarpa apstatyta 

daugiabučiais ir individualiais gyvenamaisiais namais. 

Karaliaus Mindaugo gatvė yra 2 eismo juostų. Gatvės asfalto dangos plotis tarp bortų yra 9,0 m – 10,0 m. 

Abipus gatvės įrengti šaligatviai (betono plytelės, asfaltbetonio danga). Ties socialinių paslaugų centru link 

daugiabučių namų šaligatvis neįrengtas, pėstieji vaikšto žvyro danga (9 pav.). Daugelyje vietų šaligatvių 

danga vietomis suirusi, labai nelygi. Šaligatvių plotis abejose pusėse skirtingas, plotis svyruoja nuo 1,5 m iki 

2,5 m. Gatvėje įrengtas apšvietimas. 

 

  
9 paveikslas. Šaligatviai K.Mindaugo g.  

 

1.1.5. Saulėtekio gatvė 

Saulėtekio gatvė yra pietrytiniame miesto pakraštyje. Ji jungia vieną pagrindinių miesto gatvių Luokės gatvę 

(ja eina valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr.4636 trasa mieste) su Tryškių gatve, kuri už miesto įsijungia į 

rajoninio kelio Nr.4635 trasą.  

Saulėtekio gatvės pradžia keturšalėje sankryžoje su Luokės ir Kauno gatvėmis, pabaiga - trišalėje sankryžoje 

su Tryškių g.(10 pav.). Saulėtekio gatvės ilgis siekia 1,07 km.  

Telšių miesto teritorijos bendrojo plano duomenimis Saulėtekio gatvė priskirta aptarnaujančių gatvių 

kategorijai (C kat.), kurios paskirtis miesto plano funkcinės ir kompozicinės ašys, pagrindinės keleivių viešojo 

susisiekimo linijos bei miesto vidaus transporto ryšiai.  

 

  
10 paveikslas. Saulėtekio, Kauno ir Luokės gatvių sankryža (foto kairėje). Saulėtekio gatvės vaizdas nuo Tryškių g. (foto dešinėje). 
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Vienoje Saulėtekio gatvės pusėje yra neužstatyta teritorija, kurioje plyti pievos. Kitoje gatvės pusėje yra 

užstatyta daugiabučiais gyvenamaisiais namai, yra keli komercinės paskirties objektai (Error! Reference 

source not found. pav.).  

Saulėtekio gatvė turi skirtingo tipo dangą: nuo sankryžos su Luokės gatve iki Saulėtekio gatvėje esančio 

gyvenamojo namo Nr.17 gatvės ruožas asfaltuotas, kuriam pasibaigus prasideda ruožas su žvyro danga, 

kuris tęsiasi iki sankryžos su Tryškių gatve.   

Asfaltuoto ruožo skersinį profilį sudaro 10,0 m pločio važiuojamosios dalies asfalto danga iš abiejų pusių 

apribota bortais, šaligatvių nėra (11 pav.). Žvyro dangą turintis gatvės ruožas įrengtas kaip kelias 

(užmiesčio), jo skersinį profilį sudaro 8,0 m pločio žvyro danga.  

Visame ruože nėra paviršinio vandens nuvedimo, neįrengtas apšvietimas. 

 

 
11 paveikslas. Saulėtekio gatvės vaizdas nuo sankryžos su Luokės ir Kauno g. ties daugiabučiais gyvenamaisiais namais. 

 

1.1.6. Tryškių gatvė 

Tryškių gatvė yra rytiniame miesto pakraštyje, šalia turgaus. Gatvė eina per individualių gyvenamųjų namų 

rajoną. Gatvė už miesto ribos įsijungia į valstybinės reikšmės rajoninį kelią Nr.4635 Privažiuojamasis kelias 

prie Degaičių nuo kelio Šiauliai – Palanga, kuris neprivažiavus Degaičių, kerta kitą valstybinės reikšmės 

krašto kelią Nr.160 Telšiai – Varniai - Laukuva. Todėl Tryškių gatvė tarnauja išvažiavimui iš miesto rytinės 

dalies į užmiesčio kelius Šiaulių, Varnių, Laukuvos kryptimis.  

Telšių miesto teritorijos bendrojo plano duomenimis Tryškių gatvė priskirta pagrindinių gatvių kategorijai 

(B2 kat.), kurios paskirtis susisiekimo tarp miesto funkcinių zonų, rajonų, centrų, didžiųjų transporto stočių 

funkcija bei ryšiai su užmiesčio keliais. Ši gatvė kartu su kitomis miesto gatvėmis (Luokės, Sedos, Kęstučio, 

Respublikos, Plungės, Muziejaus g.) sudaro Telšių  miesto gatvių tinklo karkasą.  

Numatytas rekonstruoti Tryškių gatvės ruožas yra tarp sankryžos su Luokės ir Vilniaus gatvėmis ir miesto 

pakraštyje esančios sankryžos su Saulėtekio gatve (12 pav.). Tryškių gatvės ruožo ilgis, kurį reikalinga 

rekonstruoti siekia 1,10 km.  

Tryškių gatvė faktiškai yra 2 eismo juostų, tačiau ties parduotuvėmis ir turgumi gatvės danga (netoli Luokės 

g.) labai išplatinta net iki 30 m. Gatvės asfalto dangos plotis tarp bortų neišplatėjusioje dalyje siekia 8,0 m. 
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Gatvės apstatymas dvipusis, nuo Anulėnų g. iki Kuršėnų gatvės pereinantis į vienpusį. Nuo sankryžos su 

Kuršėnų g. iki pat pabaigos abipus gatvės plyti pievos. Gatvės pradžioje, ties sankryža su Luokės ir Vilniaus 

gatvėmis, yra kelios parduotuvės, turgus. Įėjimas bei įvažiavimas į turgaus teritoriją per Tryškių gatvę.  

 

  
12 paveikslas. Tryškių gatvė įsijungia į Luokės gatvę. Vaizdas nuo Luokės g. (foto kairėje). Tryškių gatvės vaizdas ties sankryža su 

Saulėtekio g. Vaizdas nuo miesto ribos (foto dešinėje).  

 

Tryškių gatvėje šaligatviai įrengti ne visur. Ruože nuo gatvės pradžios iki sankryžos su Palangos gatve (tai 

sudaro apie 0,42 km) šaligatviai įrengti abipus gatvės (betono plytelės). Nuo Palangos g. iki Dimaičių gatvės 

(ruožo ilgis apie 0,12 km) šaligatvis įrengtas tik dešinėje pusėje, kairėje pusėje tik jo fragmentai. Nuo šios 

sankryžos iki gatvės ruožo pabaigos (ruožo ilgis apie 0,51 km) vyrauja vienpusis užstatymas, tačiau šaligatvių 

nėra. Šio ruožo skersinį profilį sudaro asfalto danga ir žvyro kelkraščiai abejose pusėse. Daugelyje vietų 

šaligatvių danga labai nelygi, plytelės suirusios, įlūžusios. Šaligatvių plotis abejose pusėse skirtingas nuo 1,5 

m iki 2,5 m. 

Apšvietimas gatvėje yra, tačiau apšvietimo lempos sumontuotos ant elektros linijų stulpų, todėl tamsiu 

paros metu apšviečiamos tik atskiros gatvės atkarpos.  

 

1.1.7. Alyvų gatvė 

Alyvų gatvė yra pietvakariniame miesto pakraštyje. Ji eina per individualių gyvenamųjų namų rajoną. Gatvės 

pradžia (pagal pastatų numeraciją) pačiame miesto pakraštyje – trišalėje sankryžoje su Miško gatve, 

pabaiga - keturšalėje sankryžoje su Plungės ir Ragainės gatvėmis, netoli prekybos centro (13 pav.). 

Numatyta rekonstruoti visą gatvę. Jos ilgis 0,94 km.  

 

  
13 paveikslas. Alyvų gatvės pradžia – sankryžoje su Miško g. Vaizdas nuo Miško g. (foto kairėje). Alyvų gatvės pabaiga – sankryžoje 

su Ragainės ir Plungės g. Vaizdas nuo Plungės g. (foto dešinėje). 
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Telšių miesto teritorijos bendrojo plano duomenimis gatvei numatyta aptarnaujančių gatvių kategorija (C 

kategorija), kurios pagrindinė paskirtis miesto plano funkcinės ir kompozicinės ašys, pagrindinės keleivių 

viešojo susisiekimo linijos bei miesto vidaus transporto ryšiai.   

Alyvų gatvė yra 2 eismo juostų. Gatvės skersinį profilį sudaro 6,0 m pločio asfalto danga ir žvyro kelkraščiai.  

Ruože tarp sankryžos su Butkų Juzės gatve ir sankryžos su Plungės gatve važiavimo greitis apribotas iki 40 

km/val. 

Gatvėje faktiškai nėra šaligatvių, nors gatvė yra tankiai gyvenamame rajone, kuriame namai yra abejose 

pusėse (14 pav.). Tik ruože tarp namų Nr.58 ir Nr.60 (ilgis 50 m) abejose pusėse įrengti siauri šaligatviai 

(danga plytelės). 
 

 
14 paveikslas. Alyvų gatvėje nėra šaligatvių. 

 

Apšvietimas gatvėje yra, tačiau apšvietimo lempos sumontuotos ant elektros linijų stulpų, todėl tamsiu 

paros metu apšviečiamos tik atskiros gatvės atkarpos.  

 

1.1.8. S.Dariaus ir S.Girėno gatvė 

S.Dariaus ir Girėno gatvė yra vakarinėje miesto dalyje, netoli „Alkos“ muziejaus, daugiabučių gyvenamųjų 

namų kvartale. Jos pradžia (pagal pastatų numeraciją) trišalėje sankryžoje su Muziejaus gatve, pabaiga – 

trišalėje sankryžoje su P.Cvirkos g. (15 pav.). Šioje sankryžoje S.Dariaus ir Girėno gatvė susijungia su Beržų g. 

Numatytos rekonstruoti S.Dariaus ir Girėno gatvės ilgis yra 0,47 km.  

Telšių miesto teritorijos bendrojo plano duomenimis gatvė priskirta pagalbinių gatvių kategorijai (D kat.), 

kurios paskirtis lokalinės funkcinės ir kompozicinės ašys, srautų paskirstymas į smulkias teritorijas, 

privažiavimai prie atskirų statinių ir kitų objektų.  
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15 paveikslas. S.Dariaus ir Girėno gatvės sankryža su Muziejaus gatve. Vaizdas nuo Muziejaus g. (foto kairėje). S.Dariaus ir Girėno 
gatvės vaizdas  nuo Beržų g. pusės (foto dešinėje). 

 

Gatvės apstatymas dvipusis. Į kiekvieno daugiabučio kiemą yra įvažos. Gatvėje yra ikimokyklinio ugdymo 

įstaiga „Saulutės“ darželis lopšelis, nedidelis prekybos centras.  

Gatvėje galioja „Gyvenamosios zonos“ statusas (įrengtas kelio ženklas Nr.552 „Gyvenamoji zona“). 

Gatvės skersinį profilį sudaro 7,0 m pločio asfalto danga ir vienoje pusėje įrengtas šaligatvis, atskirtas nuo 

dangos bortu ir žalia veja. Šaligatvio plotis 1,2 m. Kitoje pusėje įrengti tik bortai, šaligatvio nėra. 

Gatvėje įrengto šaligatvio danga (betono plytelės, asfaltbetonis) yra labai suirusi, o kur dar yra jos likučiai, 

tai daugelyje vietų iškilnota, labai nelygi, be bortų. Esamas šaligatvis faktiškai savo funkcijos neatlieka. 

Gatvėje įrengtas apšvietimas (vienoje pusėje). 

 

  
16 paveikslas. S.Dariaus ir Girėno gatvės šaligatvis. 

 

1.1.9. Šiaurinės gatvė 

Šiaurinės gatvė yra pramonės teritorijoje, esančioje į šiaurę nuo geležinkelio. Tai skersinė gatvė, jungianti 

dvi šioje teritorijoje esančias Mažeikių ir Pramonės gatves (17 pav.). Naudojama privažiavimui prie šioje 

gatvėje veikiančių įmonių ir įvažiavimui į jų teritoriją. Numatytos rekonstruoti gatvė ilgis 0,68 km.  
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17 paveikslas. Šiaurinės gatvės sankryža su Mažeikių g. Vaizdas nuo Mažeikių g. (foto kairėje). Šiaurinės gatvės sankryža su 

Pramonės g. Vaizdas nuo Pramonės g. (foto dešinėje). 

 

Telšių miesto teritorijos bendrojo plano duomenimis gatvei numatyta aptarnaujančių gatvių kategorija (C2 

kat.), kurios pagrindinė paskirtis miesto plano funkcinės ir kompozicinės ašys, pagrindinės keleivių viešojo 

susisiekimo linijos bei miesto vidaus transporto ryšiai. 

Gatvės skersinį profilį sudaro 8,0 m pločio asfalto danga ir 1,5 m pločio šaligatvis (asfaltas, betono plytelės), 

atskirtas nuo važiuojamosios dalies bortais. Šaligatvis įrengtas vienoje pusėje (dešinėje) važiuojant nuo 

Mažeikių gatvės pusės ir tęsiasi link Pramonės gatvės. Ties pastatu Nr.5 jis pasibaigia. Šaligatvio ilgis 400 m. 

Šaligatvio danga suirusi, bortai ištrupėję ir taip pat suirę, todėl savo funkcijos neatlieka. Ties kai kuriais 

pastatais yra trumpos šaligatvio atkarpos. 

Visoje gatvėje buvo įrengtas apšvietimas, tačiau faktiškai jis išliko tik ruože ties autoservisu. Likusi gatvės 

dalis yra neapšviesta (apšvietimo stulpai be lempų). 

 

1.1.10. Mažeikių gatvė 

Mažeikių gatvė yra pramonės teritorijoje, išsidėsčiusioje į šiaurę nuo geležinkelio. Gatvė yra akligatvis. Jo 

pradžia keturšalėje sankryžoje su Sedos ir Narutavičių gatvėmis, o baigiasi miesto pakraštyje, už įvažos į 

įmonės teritoriją (18 pav.). Numatytos rekonstruoti gatvė ilgis 1,55 km.  

Ši gatvė yra svarbi susisiekimo bei verslo plėtros prasme, nes joje įsikūrusios stambios miesto įmonės: AB 

„Lesto“, UAB „Žemaitijos keliai“, UAB „Telšių keliai“, VĮ „Regitra“, UAB „Skuba“, UAB „Stropa“ su įrengta 

infrastruktūra. Privažiavimas prie šių įmonių iš Mažeikių gatvės. 

Telšių miesto teritorijos bendrojo plano duomenimis gatvei numatyta aptarnaujančių gatvių kategorija (C2 

kat.), kurios pagrindinė paskirtis miesto plano funkcinės ir kompozicinės ašys, pagrindinės keleivių viešojo 

susisiekimo linijos bei miesto vidaus transporto ryšiai. 

 

  
18 paveikslas. Mažeikių gatvės sankryža su Sedos g. (foto kairėje). Mažeikių gatvės pabaiga ties įvaža į teritoriją (dešinėje). 
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Gatvės skersinį profilį sudaro 9,0 m pločio asfalto danga ir 1,5 m pločio šaligatvis (asfaltas, betono plytelės), 

atskirtas nuo važiuojamosios dalies bortais. Šaligatvis įrengtas dešinėje pusėje važiuojant nuo Sedos gatvės 

pusės su nedideliais pertrūkiais. Jo pabaiga ties įvaža į įmonės teritoriją, esančią prieš geležinkelio pervažą. 

Šio šaligatvio ilgis yra apie 750 m. Šaligatvio danga suirusi, bortai ištrupėję ir taip pat suirę, todėl savo 

funkcijos neatlieka. Už geležinkelio pervažos ties VĮ „Regitra“ pastatu kairėje pusėje gatvėje įrengta nauja 

šaligatvio atkarpa. Už rekonstruoto šaligatvio ir už šio pastato ribų beveik suirusio šaligatvio fragmentai. 

Gatvėje yra likusios viešojo transporto įvažos, kurios išplatina gatvės dangą. Šiuo metu šis transportas gatve 

jau nevažinėja.  

Apšvietimas gatvėje įrengtas iki įvažos į teritoriją. Apšvietimo lempos sumontuotos ant elektros linijų 

stulpų, todėl tamsiu paros metu apšviečiamos tik atskiros gatvės atkarpos. Gatvės pabaigoje, ties UAB 

„Skuba“ apšvietimo nėra. 

 

1.1.11. Masčio gatvė 

Masčio gatvė yra pietrytiniame miesto pakraštyje, daugiabučių gyvenamųjų namų rajone. Gatvė sujungia 

Luokės gatvę (ja eina valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr.4636 trasa mieste) su to paties gyvenamojo 

rajono Kauno gatve, su jomis suformuodama sankryžas (19 pav.). Masčio gatvė naudojama susisiekimui tarp 

šio gyvenamojo rajono ir miesto centrinės dalies. Tai yra vienas iš 2 esamų įvažiavimų/išvažiavimų į/iš 

Luokės gatvę. Antrasis yra per Kauno gatvę. 

Masčio gatvėje daugiabučiai gyvenamieji namai išsidėstę vienoje pusėje, priešingoje pusėje – garažų 

teritorija, komercinių ir prekybos įmonių pastatai, pastatais neužstatyta teritorija. Masčio gatvės ilgis siekia 

0,73 km. Planuojama rekonstruoti visą gatvę. 

Gatve važinėja viešasis transportas, todėl gatvėje įrengtos viešojo transporto stotelės. Nuo Kauno gatvės 

pusės į Masčio gatvę draudžiama įvažiuoti krovininiam transportui. Pagrindiniai traukos objektai šioje 

gatvėje – viešojo transporto stotelės, prekybos centras „IKI“, kitos parduotuvės. 

Telšių miesto teritorijos bendrojo plano duomenimis gatvė priskirta aptarnaujančių gatvių kategorijai (C1 

kat.), kurios pagrindinė paskirtis miesto plano funkcinės ir kompozicinės ašys, pagrindinės keleivių viešojo 

susisiekimo linijos bei miesto vidaus transporto ryšiai.   

 

  
19 paveikslas. Masčio, Luokės ir Nemuno gatvių sankryža. Vaizdas nuo Luokės g. (foto kairėje). Masčio gatvė įsijungia į Kauno 

gatvę sankryžoje. Vaizdas nuo Kauno g. pusės (foto dešinėje). 

 

Gatvės skersinį profilį sudaro 9,0 m – 11,0 m pločio asfalto danga bei abejose pusėje įrengti šaligatviai 

(betono plytelės, danga). Dešinėje gatvės pusėje (važiuojant nuo Luokės gatvės pusės) įrengtas ištisinis 1,5 

m – 2,0m pločio šaligatvis (betono plytelės), atskirtas nuo važiuojamosios dalies bortais ir žalia veja. 

Šaligatvis baigiasi ties įvaža į daugiabučio namo kiemą, kuris yra ties sankryža su Kauno g. Kairėje gatvės 

pusėje šaligatvis (1,0 – 1,2 m) įrengtas pertrūkiais. Ties garažais šaligatvis neįrengtas, už garažų Kauno 
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gatvės kryptimi šaligatvis tęsiasi ir susijungia su Kauno gatvės šaligatvius. Šaligatvių danga suirusi, plytelės 

suskilę, bortai ištrupėję. Gatvėje įrengtas apšvietimas. 

 

1.1.12. Kauno gatvė 

Kauno gatvė yra tame pačiame daugiabučių gyvenamųjų namų rajone, kaip ir Masčio gatvė. Kauno gatvė iš 

vakarų pusės lanku apjuosia gyvenamąjį rajoną. Kauno gatvė prasideda sankryžoje su Masčio gatve ties 

degaline ir baigiasi keturšalėje sankryžoje su Luokės ir Saulėtekio gatvėmis (20 pav.). Kauno gatvė yra vienas 

iš 2 esamų įvažiavimų/išvažiavimų į gyvenamąjį rajoną iš Luokės gatvės. Antrasis yra per Masčio gatvę, ties 

PC „IKI“. 

 

  
20 paveikslas. Kauno gatvės sankryža su Luokės g. (foto kairėje). Kauno gatvės sankryža su Masčio g. (foto dešinėje). 

 

Telšių miesto teritorijos bendrojo plano duomenimis gatvė priskirta aptarnaujančių gatvių kategorijai (C1 

kat.), kurios pagrindinė paskirtis miesto plano funkcinės ir kompozicinės ašys, pagrindinės keleivių viešojo 

susisiekimo linijos bei miesto vidaus transporto ryšiai.   

Numatyta rekonstruoti Kauno gatvės atkarpą kartu su aukščiau minėta Masčio gatve, pradedant 

rekonstrukciją nuo sankryžos su Masčio gatve iki sankryžos su Luokės gatve. Ši Kauno gatvės atkarpa eina  

teritorija, kurios vienoje pusėje plyti pievos, o kitoje yra keli stambūs prekybos centrai su automobilių 

stovėjimo aikštele. Atkarpos ilgis 0,26 km. Ši Kauno gatvės atkarpa naudojama susisiekimui tarp Luokės 

gatvės ir vakarinės gyvenamojo rajono dalies bei privažiavimui prie automobilių stovėjimo aikštelės, 

įrengtos prie PC „Mastis“ ir PC „Senukai“.  

Gatvės skersinį profilį sudaro 9,0 m pločio asfalto danga bei vienoje pusėje įrengtas šaligatvis (betono 

plytelės, danga). Šaligatvis įsijungia į Luokės gatvės šaligatvį. Šaligatvio plotis 2,0 m. šaligatvio dangoje yra 

plyšių, dangos paviršius banguotas. Gatvėje įrengtas apšvietimas. 

 

1.1.13. Ežero gatvė 

Ežero gatvė yra senamiesčio teritorijoje. Čia ji prisijungia prie Respublikos gatvės ir vingiuoja šiaurės 

vakarine Masčio ežero pakrante vakarų kryptimi link Muziejaus gatvės, į kurią įsijungia. Į Ežero gatvę taip 

pat įsijungia L.Giros ir Žemaitės gatvės. Telšių miesto teritorijos bendrojo plano duomenimis Ežero gatvė 

priskirta pagalbinių gatvių kategorijai (D kat.), kurios paskirtis lokalinės funkcinės ir kompozicinės ašys, 

srautų paskirstymas į smulkias teritorijas, privažiavimai prie atskirų statinių ir kitų objektų.  

Ežero gatvės abi pusės apstatytos individualiais gyvenamaisiais namais, išsidėsčiusiais labai arti gatvės 

važiuojamosios dalies. Gatvė labai siaura, jos plotis tesiekia apie 3,5 - 4,0 m. Šaligatvių nėra, išskyrus 

rekonstruotą Ežero gatvės dalį, esančią tarp Respublikos gatvės ir pastato Nr.8. Čia sutvarkyta ir gatvės 
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danga ir įrengti šaligatviai. Trumpa šaligatvio atkarpa įrengta nuo sankryžos su L.Giros gatve iki sankryžos su 

Žemaitės g. (21 pav.). 

 

  
21 paveikslas. Ežero gatvės vaizdas nuo L.Giros gatvės (foto kairėje). Ežero gatvės vaizdas su rekonstruotu šaligatviu nuo pėsčiųjų 

perėjos ties Žemaitės gatve (foto dešinėje). 

 

Šioje gatvėje neseniai atsirado keli traukos objektai: amfiteatras, apžvalgos aikštelė, moderniai įrengta 

krantinė Masčio ežero pakrantėje. Šiuo metu Ežero gatvė naudojama privažiavimui prie šioje gatvėje 

esančių privačių valdų, amfiteatro, apžvalgos aikštelės.  

Numatyta rekonstruoti Ežero gatvės atkarpą nuo sankryžos su Respublikos gatve iki sankryžos su L.Giros 

gatve, kartu nuo šios sankryžos rekonstruojant ir L.Giros gatvę. Tyrimo metu nustatyta, kad dalis Ežero 

gatvės dalis jau rekonstruota: įrengta nauja gatvės važiuojamosios dalies danga (trinkelės, asfaltas), abejose 

pusėse nutiesti šaligatviai. Faktiškai nerekonstruota liko 0,39 km ilgio gatvės atkarpa tarp sankryžos su 

L.Giros ir pastato Nr.8. Šioje gatvės dalyje nuo sankryžos su Žemaitės gatve nėra šaligatvių, susidėvėjusi 

važiuojamosios dalies danga (22 pav.). 

Apšvietimas gatvėje yra, tačiau apšvietimo lempos sumontuotos ant elektros linijų stulpų, todėl tamsiu 

paros metu apšviečiamos tik atskiros gatvės atkarpos.  

 

  
22 paveikslas. Ežero gatvės vaizdas nuo amfiteatro pusės (foto kairėje). Ežero gatvės vaizdas nuo Žemaitės gatvės pusės (foto 

dešinėje). 

 

1.1.14. L.Giros gatvė 

L.Giros gatvė yra individualių gyvenamųjų namų kvartale, netoli autobusų stoties. Gatvė prasideda trišalėje 

sankryžoje su Muziejaus gatve ir baigiasi sankryžoje įsijungdama su Ežero gatve (23 pav.). Į šią gatvę dar 
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įsijungia Žaliosios gatvė. Traukos objektų šioje gatvėje nėra. Gatvė naudojama privažiavimui prie privačių 

valdų, išvažiavimui į gretimas gatveles – Žaliosios ir Ežero g.  

 

  
23 paveikslas. L.Giros gatvės vaizdas nuo sankryžos su Muziejaus g. (foto kairėje). L.Giros gatvės vaizdas nuo sankryžos su Ežero 

g. (foto dešinėje). 

 

Telšių miesto teritorijos bendrojo plano duomenimis L.Giros gatvė priskirta pagalbinių gatvių kategorijai (D 

kat.), kurios paskirtis lokalinės funkcinės ir kompozicinės ašys, srautų paskirstymas į smulkias teritorijas, 

privažiavimai prie atskirų statinių ir kitų objektų.  

Gatvė yra trumpa, jos ilgis siekia 0,23 km. Numatyta rekonstruoti visą gatvę, kartu apjungiant Ežero gatvės 

ruožo (aptarta aukščiau) rekonstrukciją.  

Gatvės apstatymas dvipusis. Daug įvažų į privačių valdų kiemus. Pastatai bei privačias valdas juosiančios 

tvoros ribojasi su fragmentiškai įrengtais šaligatviais.  

Gatvės skersinį profilį sudaro 5,0 – 5,5 m pločio danga ir siauri (iki 1,0 m pločio) šaligatviai, kurie įrengti 

fragmentiškai. Šaligatvių danga susidėvėjusi. 

Apšvietimas gatvėje yra, tačiau apšvietimo lempos sumontuotos ant elektros linijų stulpų, todėl tamsiu 

paros metu apšviečiamos tik atskiros gatvės atkarpos.  

 

1.1.15. J.Janonio gatvė 

J.Janonio gatvė yra individualių gyvenamųjų namų rajone, išsidėsčiusiame tarp Plungės ir Kalno gatvių. Tai 

skersinė gatvė, jungianti dvi šio rajono gatves – Plungės ir Kalno. J.Janonio gatvę kerta J.Biliūno gatvė.  

Gatvės apstatymas dvipusis – vyrauja individualūs gyvenamieji namai. Gatvėje daug nuovažų į privačias 

valdas. Kalno gatvėje, į kurią J.Janonio gatvė įsijungia, ties šių gatvių sankryža yra Telšių regioninė ligoninė, 

todėl J.Janonio gatvė naudojama privažiavimui prie ligoninės nuo miesto vakarinės ir pietinės dalies ir 

senamiesčio pusės. 

Telšių miesto teritorijos bendrojo plano duomenimis J.Janonio gatvė priskirta pagalbinių gatvių kategorijai 

(D kat.), kurios paskirtis lokalinės funkcinės ir kompozicinės ašys, srautų paskirstymas į smulkias teritorijas, 

privažiavimai prie atskirų statinių ir kitų objektų.  

Gatvės ilgis siekia 0,36 km. Numatyta rekonstruoti visą gatvę. Gatvės skersinį profilį sudaro 6,5 m pločio 

danga ir siauras (iki 1,0 m pločio) žalia veja atskirtas šaligatvis (asfalto danga) kairėje gatvės pusėje (24 

pav.). Dešinėje pusėje šaligatvio nėra. Nuo J.Biliūno gatvės iki sankryžos su Kalno gatve veda platesnis 

šaligatvis, kuris susijungia su šios gatvės šaligatviais. Šaligatvių danga susidėvėjusi. 

Apšvietimas gatvėje yra, tačiau apšvietimo lempos sumontuotos ant elektros linijų stulpų, todėl tamsiu 

paros metu apšviečiamos tik atskiros gatvės atkarpos.  
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24 paveikslas. J.Janonio gatvė nuo Plungės g. (foto kairėje). J.Janonio gatvės šaligatvis veda link regioninės Telšių ligoninės (foto 

dešinėje). 

 

1.1.16. Šviesos gatvė 

Šviesos gatvė kerta individualių gyvenamųjų namų rajoną, susiformavusį nuo Daukanto gatvės pusės šiaurės 

ir rytų kryptimis link Kuršėnų gatvės. Vakarinis šio rajono pakraštys ribojasi su senamiesčio teritorija. Dalis 

Šviesos gatvės patenka į senamiesčio teritoriją.  

Šviesos gatvė prasideda senamiestyje esančioje šviesoforu reguliuojamoje Luokės, S.Daukanto ir Turgaus 

aikštės gatvės sankryžoje ir nuo jos tęsiasi rytų kryptimi link miesto pakraščio, kur įsijungia į Kuršėnų gatvę. 

Pagrindiniai traukos objektai - Šviesos gatvės pradžioje yra Švč. Mergelės Marijos ėmimo dangun bažnyčia 

bei Žemaitės gimnazija.   

Telšių miesto teritorijos bendrojo plano duomenimis Šviesos gatvė priskirta pagalbinių gatvių kategorijai (D 

kat.), kurios paskirtis lokalinės funkcinės ir kompozicinės ašys, srautų paskirstymas į smulkias teritorijas, 

privažiavimai prie atskirų statinių ir kitų objektų.  

Numatyta rekonstruoti Šviesos gatvės atkarpą nuo sankryžos su Luokės, S.Daukanto, Turgaus aikštės gatvių 

sankryžos iki keturšalės sankryžos su S.Neries gatve (25 pav., 26 pav.). Šios atkarpos ilgis apie 0,40 km. 

 

  
25 paveikslas. Šviesos gatvė nuo sankryžos su Luokės ir S. Daukanto gatvėmis (foto kairėje). Šviesos gatvės vaizdas nuo sankryžos 

su Sodo g (foto dešinėje). 

 

Didžiojoje numatytoje rekonstruoti gatvės dalyje vyrauja vienpusis apstatymas, nuo sankryžos su S.Nėries 

gatve – dvipusis. Į kiekvieną privačią valdą įrengtos nuovažos. 

Gatvės skersinį profilį sudaro 5,0 m pločio danga ir siauras (iki 1,2 m pločio) šaligatvis (plytelės) kairėje 

gatvės pusėje (einant nuo senamiesčio pusės), kuris sujungia nuo senamiesčio pusės einantį šaligatvį su 
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Žemaitės gimnazija. Šaligatvio (plytelės) tęsinys šioje gatvėje įrengtas nuo sankryžos su S.Nėries gatve, kuris 

tęsiasi link Palangos gatvės. Šaligatvis susidėvėjęs. Apšvietimas gatvėje yra, tačiau apšvietimo lempos 

sumontuotos ant elektros linijų stulpų, todėl tamsiu paros metu apšviečiamos tik atskiros gatvės atkarpos.  
 

  
26 paveikslas. Nerekonstruoto Šviesos gatvės ruožo fragmentas ties Žemaitės gimnazijos teritorija (foto kairėje). Rekonstruotos 

Šviesos gatvės dangos ruožo pradžia už sankryžos su S.Nėries gatve (foto dešinėje). 

 

1.1.17. Saulės gatvė 

Saulės gatvė randasi tame pačiame individualių gyvenamųjų namų rajone, kaip ir Šviesos gatvė. Šios gatvės 

trasa yra per kvartalą nuo aukščiau minėtos Šviesos gatvės.  

Saulės gatvė prasideda senamiestyje sankryžoje su S.Daukanto gatve ir nuo šios sankryžos eina rytų 

kryptimi.  Ji baigiasi sankryžoje su S.Nėries gatve susijungdama su V.Montvilos g. (27 pav.). Saulės gatvę 

kerta Sodo gatvė. Gatvės dvipusis apstatymas individualiais gyvenamaisiais namais yra trumpoje atkarpoje 

iki Sodo gatvės, likusioje gatvės dalyje – vienpusis. Į kiekvieną valdą įrengtos nuovažos.  

Telšių miesto teritorijos bendrojo plano duomenimis Saulės gatvė priskirta pagalbinių gatvių kategorijai (D 

kat.), kurios paskirtis lokalinės funkcinės ir kompozicinės ašys, srautų paskirstymas į smulkias teritorijas, 

privažiavimai prie atskirų statinių ir kitų objektų.  
 

   
27 paveikslas. Saulės gatvės vaizdas nuo Montvilos ir Palangos gatvių sankryžos (foto kairėje). Saulės gatvės vaizdas nuo Daukanto 

g. pusės (foto dešinėje).  

 

Šalia Saulės gatvės trasos stūkso kalva, gatvės trasa eina jos papėde, todėl apstatymas tik vienoje gatvės 

pusėje. 
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Gatvės skersinį profilį sudaro 5,0 m pločio danga ir fragmentiškai įrengtas siauras (iki 1,2 m pločio) šaligatvis 

kairėje gatvės pusėje (einant nuo senamiesčio pusės). Ties horizontalios kreivės pradžia šaligatvis nutrūksta. 

Šaligatvio danga visiškai suirusi, bortai sunykę, todėl šaligatvis tiesioginės funkcijos neatlieka (28 pav. ). 

Apšvietimas gatvėje yra, tačiau apšvietimo lempos sumontuotos ant elektros linijų stulpų, todėl tamsiu 

paros metu apšviečiamos tik atskiros gatvės atkarpos.  

 

   
28 paveikslas. Saulės gatvės šaligatvis.  
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2. Projekto pagrindimas 

2.1. Projekto kontekstas 

Pagrindinė miesto gatvių problema – bloga dangų kokybė, kuri toliau kasmet blogėja. Pagrindinė dangų 

blogėjimo priežastis - pasibaigęs gatvių dangų tarnavimo periodas, nepakankama gatvių nuolatinė priežiūra, 

kurią lemia lėšų trūkumas.  

Gatvių dangos pažaidų pobūdis - ištisinis plyšių tinklas, išdaužos ir suirę lopai ir didelis jų kiekis rodo, kad 

dangos tarnavimo laikas yra seniai pasibaigęs. Laiku nesuremontavus gatvių dangų bei toliau jų netvarkant, 

dangos degradacija vyksta sparčiau, o tai lemia ne tik važiavimo komforto sumažėjimą, bet ir didesnę oro 

taršą bei ženklų eismo sąlygų blogėjimą. Automobilių vairuotojai važinėjantys nelygia ir duobėta danga dėl 

dažnų stabdymų bei manevravimo juda neoptimaliu greičiu, todėl patiriamos didesnės laiko ir kuro 

sąnaudos. Vairuotojai yra nepatenkinti, nes gadinama automobilio važiuoklė, gaištamas jų laikas. Netolygus 

važiavimas padidina išmetamų kenksmingų dujų emisijos kiekius į atmosferą, todėl aplinka yra labiau 

teršiama, didėja neigiamas poveikis žmonių sveikatai ir gamtinei aplinkai. 

Klimato pokyčiai bei kiti veiksniai destruktyviai veikia ir šaligatvių dangą, kuri taip pat nesustodama irsta. Kai 

kurių šaligatvių stovis yra kritinis, todėl jais pėstiesiems nesaugu ir nepatogu naudotis, tai trukdo 

sklandžiam pėsčiųjų eismui, padidina traumų riziką. Tokiais šaligatviais pavojinga naudotis senyvo amžiaus 

žmonėms, tėvams su vežimėliais, žmonėms su negalia, mažamečiams vaikams. Pėsčiųjų eismo sąlygos 

vertintinos kaip nepatenkinamos. 

Duobėta, su išdaužomis bei nelygi gatvių danga, seniai remontuoti šaligatviai gadina gyvenamosios aplinkos 

vaizdą ir tuo pačiu prisideda prie netvarkingo ir prasto miesto įvaizdžio bei blogo gyvenamojo rajono 

socialinio klimato. 

Didėjant visuomenės susisiekimo poreikiams bei atsižvelgdama į verslo plėtrą, Telšių rajono savivaldybė 

siekia tinkamai sutvarkyti susisiekimo infrastruktūrą, padidinti susisiekimo paslaugų kokybę bei eismo 

saugą. Tuo tikslu ji planuoja įvairiose miesto dalyse esančių gatvių atnaujinimą, jas rekonstruojant. Bendras 

numatytų rekonstruoti gatvių ilgis sudaro 11,75 km. 

 

2.2. Teisinė aplinka 

Pagal Lietuvos Respublikos Kelių įstatymą gatvė yra kelias ar jo ruožas, esantis miesto ar kaimo 

gyvenamosios vietovės teritorijoje, paprastai turintis pavadinimą. 

Keliai, atsižvelgiant į transporto priemonių eismo pralaidumą, socialinę ir ekonominę jų reikšmę, skirstomi į 

valstybinės reikšmės (magistralinius, krašto ir rajoninius) ir vietinės reikšmės (viešuosius ir vidaus) kelius. 

Lietuvos Respublikos Kelių įstatymo 4 straipsnio 3 dalis reglamentuoja kelių suskirstymą pagal nuosavybės 

formas. Pagal šį straipsnį vietinės reikšmės viešieji keliai ir gatvės nuosavybės teise priklauso rajonų 

savivaldybėms, o vidaus keliai – valstybei, savivaldybėms, kitiems juridiniams ir (ar) fiziniams asmenims. 

Savivaldybės funkcijas apibrėžia LR Vietos savivaldos įstatymas. Vadovaujantis šio įstatymo 8 str. 1 ir 5 p. 

„Savivaldybė yra atsakinga už viešųjų paslaugų teikimą gyventojams. <...> Savivaldybė turi užtikrinti, kad 

viešosiomis paslaugomis galėtų naudotis visi savivaldybės gyventojai ir kad šios paslaugos būtų teikiamos 

nuolat“. 

Savivaldybė yra atsakinga už jai priskirtų savarankiškų funkcijų atlikimą. Šios rūšies funkcijoms priskiriama 

vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas ir saugaus eismo organizavimas. 

Gatvių, kurios nėra valstybinės reikšmės kelių tąsa, projektavimo, tiesimo, rekonstravimo, taisymo 

(remonto) ir priežiūros darbus organizuoja ir užsakovo funkcijas atlieka savivaldybės. 
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Telšių rajono savivaldybės administracija pagal aukščiau išvardintuose įstatymuose ir teisės aktuose 

reglamentuotas ir priskirtąsias funkcijas, organizuoja rajone esančių miestų gatvių ir vietinių kelių 

projektavimo, tiesimo, rekonstravimo, taisymo ir priežiūros darbus, yra šių darbų užsakovė. 

 

2.3. Poreikių analizė 

Nustatant Projekto poreikį analizuojami šie veiksniai: 

1. eismo intensyvumas, 

2. gatvių dangų kokybė. 

Eismo intensyvumas 

Automobilių eismo intensyvumo kitimas priklauso nuo automobilių panaudojimo, o jam įtaką turi: 

automobilizacijos lygis, gyventojų pajamos, kuro kainų dydis, atstumai tarp traukos objektų, viešojo 

transporto išvystymo ypatumai, gatvių tinklo tankis bei rišlumas ir kt. 

Individualių lengvųjų automobilių panaudojimą lemia disponuojamos gyventojų pajamos. Jei pajamos 

krinta, tai individualių lengvųjų automobilių panaudojimas sumažėja. Kylant pajamoms, automobilių 

panaudojimas intensyvėja, kuris pasireiškia bendru gyventojų judrumo padidėjimu ir išaugusiu kelionių 

skaičiumi, didesniu nuvažiuotų kilometrų skaičiumi. Tai tiesiogiai lemia transporto srautų augimą tiek 

keliuose, tiek gatvėse. Ši situacija paaiškina priežastis, kurios lemia didėjantį gyventojų poreikį naudotis 

keliais, gatvėmis ir kaip tai susiję su eismo intensyvumo didėjimu. Minėtų parametrų dinamika 2007-2012 

m. laikotarpiu Telšių rajono savivaldybėje pateikta 29 paveiksle.  

 

 
29 paveikslas. Automobilizacijos lygis ir vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Telšių rajono savivaldybėje 

 

Ženklus pajamų augimas bent 5 metų laikotarpiu Telšių rajono savivaldybės teritorijoje mažai tikėtinas. 

Įvertinus sulėtėjusį Telšių savivaldybės automobilizacijos lygio augimą, planuojamą Telšių miesto plėtrą bei 

ekonominius bei socialinius veiksnius, transporto priemonių eismo intensyvumo vidutinis augimas gatvėse 

turėtų didėti nežymiai, jis gali siekti apie 1,5 procento. 
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3 lentelėje pateiktos Telšių miesto gatvių VMPEI reikšmės atspindi konkrečių gatvių eismo lygį 2014 m. 

Projekto gatvių VMPEI reikšmės paimtos iš „Telšių miesto gatvių dangos kokybinis rodiklių tyrimas“ 

ataskaitos, kurioje pateikti išsamesni atliktų eismo srautų tyrimų rezultatai. 

 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas 
Ruožo ilgis, 

km 
VMPEI, 

aut./parą 

1 S.Daukanto g. 1,02 9100 

2 Sedos g. (ruožas tarp Stoties ir Karaliaus Mindaugo g.) 0,49 7600 

3 Gedimino g. 0,51 7800 

4 
Karaliaus Mindaugo g. (ruožas tarp Žemaitės ir 
S.Daukanto g.) 

0,91 9900 

5 Saulėtekio g. 1,07 1200 

6 Tryškių g. (ruožas tarp  Luokės ir Saulėtekio g.) 1,10 2400 

7 Alyvų g. 0,94 2900 

8 S.Dariaus ir Girėno g. 0,47 3800 

9 Šiaurinės g. 0,68 2200 

10 Mažeikių g. 1,55 7200 

11 Masčio g., Kauno g. (ruožas tarp Masčio ir Luokės g.) 0,99 4300 

12 Ežero g. (ruožas tarp Respublikos ir L.Giros g.), L.Giros g. 0,89 350 

13 J.Janonio g 0,35 2600 

14 Šviesos g. (ruožas tarp Luokės ir S.Neries g.) 0,40 840 

15 Saulės g. 0,38 820 
3 lentelė. Telšių miesto gatvių vidutinis metinis paros eismo intensyvumas 2014 m. 

 

Gatvių dangų kokybė  

Transporto priemonių apkrovos, klimato, geologinių veiksnių (temperatūros svyravimai, kritulių ir gruntinis 

vanduo) veikiama gatvių danga nuolat keičia savo savybes. Veikiant periodinėms ratų apkrovoms, danga dėl 

dažnų įlinkių nuvargsta – joje sukeliamos tamprios ir plastinės deformacijos, kurios intensyviai vystosi ir 

lemia defektų atsiradimą ir tolesnį jų vystymąsi. Laiku neužtaisius defektų, toliau vyksta dangos 

degradacija1, apimanti vis didesnius dangos plotus. Per vėlai ar netinkamai toliau tvarkant dangas, dangos 

degradacija vyksta dar sparčiau, todėl jos irimas paspartėja ir tai pasireiškia pažaidų atsiradimu. Telšių 

miesto gatvių dangų pažaidos parodytos 30 pav.- 31 pav.  

 

  
30 paveikslas. Šiaurinės gatvės dangoje daug lopų, dauguma lopų suirę (foto kairėje). Karaliaus Mindaugo gatvės dangoje esantys 

lopai pradėję irti (foto dešinėje).  

                                                           
1
 Dangos degradacija – tai dangos eksploatacinių savybių praradimas veikiant automobilių eismui, klimato ir aplinkos veiksniams bei 

laikui, kuris pasireiškia įvairių defektų ir pažaidų atsiradimu. 
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31 paveikslas. S.Dariaus ir Girėno gatvės danga suardyta, joje daug išdaužų, lopai pradėję irti (foto kairėje). L.Giros gatvės dangos 

kraštai įlūžę, danga suardyta tinklinių plyšių, dangoje prasidėjęs lukštenimosi procesas (foto dešinėje). 

 

Gatvių dangų būklė bei techninis lygis lemia automobilių transporto darbo efektyvumą. Nuo dangos būklės 

priklauso transporto priemonių važiavimo greitis, važiavimo komfortas, kuro sąnaudos, eismo saugumas. 

Užtikrinti gerą gatvių būklę yra svarbu, nes dėl dangos defektų patiriami dideli transporto priemonių 

eksploataciniai kaštai, mažėja viešojo transporto paslaugų kokybė, didėja kelionės gaištis, blogėja eismo 

sąlygos, didėja neigiamas poveikis aplinkai. Todėl siekiant užtikrinti gerą dangų būklę, turi būti atliekama 

tinkama ir savalaikė techninė priežiūra, kurią sudaro nuolatinė priežiūra ir periodinė priežiūra. Tinkamai ir 

pastoviai prižiūrint dangas, dažnai pavyksta pasiekti nustatytą norminį dangų eksploatavimo periodą. 

Vienas pagrindinių parametrų nusakančių dangos kokybę ir būklę yra kelio ar gatvės dangos nelygumas. Jis 

tiesiogiai lemia važiavimo komfortą, kuro sąnaudas ir saugų eismą. Dangos lygumas apibūdinamas 

nelygumų skaičiumi, jų dydžiu ir išsidėstymo paviršiuje tankumu, tenkančiu tam tikram kelio dangos ilgio 

vienetui IRI (tarptautinis lygumo vienetas). Dangos lygumas nėra pastovus dydis. Veikiant klimato ir eismo 

veiksniams, jis nuolat kinta. Asfalto pažaidos – iškilę ir įlinkę ruožai, bangos, duobės turi įtakos dangos 

lygumui.  

4 lentelėje pateikti Projekto gatvių dangų kokybę apibūdinantys įverčiai, kurie paimti iš „Telšių miesto 

gatvių dangos kokybinių rodiklių tyrimas“ ataskaitos. Šioje ataskaitoje pateikti atliktų tyrimų metu 

numatytose rekonstruoti Telšių miesto gatvėse išmatuoti dangos nelygumai bei gatvių dangos būklės 

įvertinimo rezultatai. Lentelėje pateikiamų gatvių asfaltbetonio dangų defektai įvertinti balais penkiabalėje 

skalėje (vertinimo skalė nuo 1 bloga iki 5 puiki).  

 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas 
Ruožo 
ilgis, 
km 

IRI, 
m/km 

Dangos 
būklė, 
balai 

1 S.Daukanto g. 1,02 5,0 3,8 

2 Sedos g. (ruožas tarp Stoties ir Karaliaus Mindaugo g.) 0,49 4,9 3,6 

3 Gedimino g. 0,51 6,0 3,8 

4 
Karaliaus Mindaugo g. (ruožas tarp Žemaitės ir 
S.Daukanto g.) 

0,91 5,1 3,3 

5 Saulėtekio g. (ruožas tarp Luokės ir Tryškių g.) 1,07   

 Saulėtekio g. (asfaltbetonis)  7,9 2,8 

 Saulėtekio g. (žvyras)  16,4 nevertinta 

6 Tryškių g. (ruožas tarp  Luokės ir Saulėtekio g.) 1,10 6,6 3,2 

7 Alyvų g. 0,94 5,8 3,0 
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Eil. 
Nr. 

Pavadinimas 
Ruožo 
ilgis, 
km 

IRI, 
m/km 

Dangos 
būklė, 
balai 

8 S.Dariaus ir S.Girėno g. 0,47 12,7 2,4 

9 Šiaurinės g. 0,68 8,0 3,3 

10 Mažeikių g. 1,55 7,0 3,2 

11 Masčio g., Kauno g. (ruožas tarp Masčio ir Luokės g.) 0,99 5,1 3,7 

12 Ežero g. (ruožas tarp Respublikos ir L.Giros g.), L.Giros g. 0,89 14,0 2,9 

13 J.Janonio g 0,35 7,8 3,0 

14 Šviesos g. (ruožas tarp Luokės ir S.Neries g.) 0,40 10,4 3,1 

15 Saulės g. 0,38 13,8 2,6 

 Viso: 11,75   
4 lentelė. Gatvių dangos būklės įvertinimas 

 

3. Projekto tikslai 

Transporto tinklo plėtra ir tobulinimas atlieka svarbų vaidmenį atskirų regionų ekonominio ir socialinio 

išsivystymo skirtumų sumažinimui. Tai atitinka vieną iš svarbiausių ES tikslų. Veiksmingas transporto 

infrastruktūros tinklas kompensuoja nevienodą ekonominio potencialo pasiskirstymą tam tikruose šalies 

regionuose, suteikia verslui galimybę išplėsti realizavimo rinkas, skatina darbo jėgos mobilumą, socialinę 

sanglaudą. Kartu su tinklo plėtra tenka spręsti ir kitą uždavinį – diegti eismo saugos inžinerines priemones. 

Augant šalies ekonomikai ir visuomenės gyvenimo lygiui, vartotojų reikalavimai transporto paslaugų lygiui ir 

infrastruktūros kokybei taip pat nuolat didėja. Atsižvelgiant į šiuos pokyčius turi būti nuolat pertvarkomas ir 

plėtojamas valstybinės ir vietinės reikšmės transporto tinklas, užtikrinantis prieigą prie rinkų bei reikiamus 

teritorijų ekonominius ryšius. Regioninės transporto infrastruktūros tinklo modernizavimas bei plėtra labai 

prisidės prie aukštesnės verslo aplinkos kokybės ir efektyvesnės socialinės sanglaudos siekių įgyvendinimo. 

Tinkama transporto infrastruktūros būklė padės pritraukti investicijų į gyvenvietes, miestelius, savivaldybių 

ir kt. administracinius centrus, užtikrins mobilumą tarp kaimo ir miesto, sumažins nedarbo lygį. 

Įgyvendinant šį projektą, numatoma kryptingai gerinti susisiekimo tarp verslo centrų, gyvenamųjų zonų 

sąlygas, sumažinti infrastruktūros priežiūros ir transporto priemonių eksploatacines išlaidas, sutrumpinti 

transportavimo laiką. Pagerinus infrastruktūros techninius parametrus tikimasi ženklaus avaringumo lygio ir 

neigiamo transporto poveikio aplinkai sumažėjimo. 

Modernizuota valstybinės ir vietinės reikšmės kelių, geležinkelių, vandens bei multimodalinio transporto 

infrastruktūra neabejotinai skatins verslo plėtrą, aprūpinant vietines rinkas produkcija ir realizuojant 

vietines gamybos prekes, leis efektyviau išnaudoti vietinio turizmo ir kitų paslaugų potencialą, visapusiškai 

tenkins darbo jėgos mobilumo poreikius, teigiamai veiks regionų ekonominio išsivystymo skirtumų 

mažinimo procesus. 

Pagrindinis Projekto tikslas – gerinti esamos susisiekimo infrastruktūros kokybę, siekiant užtikrinti 

kokybiškas susisiekimo sąlygas, atitinkančias visų eismo dalyvių eismo poreikius bei eismo saugumo 

reikalavimus. Šiam tikslui įgyvendinti keliami šie uždaviniai: 

 įrengti naują dangos konstrukciją; 

 rekonstruoti/įrengti šaligatvius; 

 įrengti dviratininkų susisiekimo infrastruktūrą; 

 sumažinti avaringumą; 

 pagerinti viešojo transporto teikiamų susisiekimo paslaugų kokybę; 

 sumažinti automobilių transporto eksploatacines išlaidas ir kelionės gaištį; 

 pagerinti gyvenamojo rajono aplinkos kokybę ir ekologinę būklę. 
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4. Projekto įgyvendinimo planas 

Dėl didelės projekto apimties (11,75 km) numatoma gatvių rekonstrukciją vykdyti 3 etapais: 

Pirmas etapas: 

 numatomi rekonstrukcijos darbai S.Daukanto, Sedos (ruožas tarp Stoties ir Karaliaus Mindaugo 

g.), Gedimino ir Karaliaus Mindaugo (ruožas tarp Žemaitės ir S.Daukanto g.) gatvėse. 

Antras etapas: 

 numatomi rekonstrukcijos darbai Saulėtekio, Tryškių (ruožas tarp  Luokės ir Saulėtekio g.), 

Alyvų, S.Dariaus ir S.Girėno, Šiaurinės gatvėse. 

Trečias etapas: 

 numatomi rekonstrukcijos darbai Mažeikių, Masčio, Kauno (ruožas tarp Masčio ir Luokės g.), 

Ežero, L.Giros, J.Janonio, Šviesos (ruožas tarp Luokės ir S.Neries g.), Saulės gatvėse. 

Numatomu rekonstruoti gatvių vietos pateiktos 32  paveiksle. 
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32 paveikslas. Rekonstruojamos gatvės ir numatomi įgyvendinimo etapai 
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Projekto „Telšių rajono susisiekimo sektoriaus infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra“ įgyvendinimo planas 

pateiktas 5 lentelėje. 

 

Metai I etapo investicijos, 
tūkst., Lt 

II etapo investicijos, 
tūkst., Lt 

III etapo investicijos, 
tūkst., Lt 

Iš viso investicijų, 
tūkst., Lt 

2015 3.000 - - 3.000 

2016 4.340 - - 4.340 

2017 - 4.000 - 4.000 

2018 - 4.130 - 4.130 

2019 - - 4.000 4.000 

2020 - - 4.300 4.300 

Viso 7.340 8.130 8.300 23.770 
5 lentelė. Projekto įgyvendinimo planas 

 

Projekto įgyvendinimui tikimasi gauti lėšų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Negavus prašomos 

Europos Sąjungos fondų ir LR valstybės biudžeto paramos Projekto įgyvendinimui, Telšių rajono 

savivaldybės administracija nebus pajėgi savivaldybės lėšomis įgyvendinti Projekto, todėl jis liks 

neįgyvendintas. 

 

5. Socialinis poveikis 

Transporto infrastruktūros plėtra įtakoja laikinų, konkretaus projekto įgyvendinimo metu atsirandančių, ir 

nuolatinių darbo vietų sukūrimą projekto įgyvendinimo metu ir jį įgyvendinus. Išvystyta susisiekimo sistema 

sąlygoja socialinę, ekonominę plėtrą. Pritraukiamos vietinės ir užsienio investicijos, plėtojamas turizmas, 

aptarnavimo paslaugos. Šie veiksniai ir lemia pastovių darbo vietų kūrimąsi. 

Lietuvoje nėra daryta išsamių tyrimų, kiek ateinančių investicijų sukuria naujų darbo vietų. Tuo labiau nėra 

tyrimų apie statybos sektoriuje sukuriamas darbo vietas, todėl tiesiogiai sukuriamos darbo vietos gali būti 

vertinamos remiantis ekspertų apskaičiuotais vidutiniais rodikliais. Nustatyta, kad viena laikina darbo vieta 

yra sukuriama, kai į kelių tiesimą ar rekonstravimą investuojama apie 180 – 200 tūkst. Lt. Taigi, remiantis 

labai supaprastintais skaičiavimais, įgyvendinus šį projektą Telšių mieste bus sukurta iki 120 laikinų darbo 

vietų. Nuolatinių darbo vietų sukūrimas priklauso nuo tolesnių investicijų į konkretaus transporto 

infrastruktūros objekto įtakoje esančius gamybos ir paslaugų objektus. 

 

6. Finansinė analizė 

6.1. Finansinės analizės tikslas ir priemonės 

 

Analizės tikslas 

Finansinės analizės tikslas yra įvertinti Projekto finansinius rodiklius. Finansinis vertinimas atliekamas 

atskirai visoms keturioms alternatyvoms, nustatyto periodo ir nustatytų prielaidų rėmuose. Gauti rezultatai 

lyginami tarpusavyje, įvertinant investicijos grąžą, kapitalo grąžą ir projekto finansinę analizę.  

WLCC ir DCF metodikos taikymas 

Whole life cycle costing – tai sąnaudų valdymo įrankis, kuris parodo mažiausius kaštus per visą 

infrastruktūros objekto tarnavimo laiką. Whole life cycle costing metodas leidžia palyginti ir įvertinti 

skirtingas projekto sąnaudų alternatyvas. Visas sąnaudas, per visą infrastruktūros objekto eksploatavimo 
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laikotarpį, sudaro: rangos darbų, finansavimo, veiklos priežiūros ir  infrastruktūros objekto pardavimo 

kaštai. Gatvių rekonstrukcijos projekto atveju aktualios šios sąnaudos: 

 

1. projektavimo / rekonstrukcijos sąnaudos: sąnaudos susijusios su gatvių rekonstrukcija. 

2. priežiūros sąnaudos: sąnaudos susijusios su infrastruktūros objekto priežiūra. 

Whole life cycle costing metodo skaičiavimų įvertinimui naudojami šie metodai: 

1. paprasto atsipirkimo metodas (angl. Simple payback). 

2. diskontuoto atsipirkimo būdas (angl. Discounted payback). 

3. kapitalo grąžos (angl. Return on capital employed). 

4. grynųjų sutaupymų (angl. Net savings). 

5. sutaupymų ir investicijų rodiklis (angl. Savings to investments ratio). 

6. vidinės grąžos metodas (angl. Internal rate of return). 

7. pritaikytas vidinės grąžos metodas (angl. Adjusted internal rate of return). 

8. grynosios galutinės vertės (angl. Net terminal value). 

9. prarastų lėšų metodas (angl. Sinking funds). 

10. naudos ir kaštų rodiklio (angl. Benefit/ cost ratio). 

11. metinio kapitalo mokesčio (angl. Total annual capital charge). 

12. grynos dabartinės vertės (angl. Net present value). 

13. lygiaverčių metinių kaštų metodą (angl. Equivalent annual cost). 

 

WLCC analizės praktikoje paprastai nenaudojami visi identifikuoti rodikliai, pasirenkami 3–4 rodikliai, pagal 

kuriuos palyginamos projekto alternatyvos. Šio projekto rėmuose dėl patogumo pasirinkti šie išvestiniai 

rodikliai, kurie savo skaičiavimo formulėse iš esmės apima ir dalį kitų WLCC analizės rodiklių: 

1. Naudos ir sąnaudų rodiklio (angl. the benefit/cost ratio); 

2. Grynos dabartinės vertės (angl. net present value); 

3. Naudos ir sąnaudų rodiklio (angl. Benefit/ cost ratio). 

 

Finansinių rodiklių skaičiavimui naudojama diskontuotų pinigų srautų (angl. DCF, toliau - DCF) metodika, 

apibrėžta analizės šaltiniuose. DCF metodika apibrėžia tokias finansinės analizės prielaidas: 

 naudojamos tik piniginės įplaukos ir išlaidos - nusidėvėjimas, rezervai ar kitos apskaitos eilutės, 

kurios atspindi nepiniginius srautus yra netraukiamos į DCF analizės ataskaitą; 

 sumuojant (t. y. sudedant arba atimant) pinigų srautus, atsiradusius skirtingais metais, 

atsižvelgiama į pinigų laiko vertę. Ateities pinigų srautai yra diskontuojami dabartine verte, 

naudojant tam tikrą diskonto normą. 

 

DCF analizėje pinigų srautai vertinami remiantis inkrementiniu metodu, t.y. nagrinėjamas pinigų srautų 

skirtumas lyginant projekto alternatyvas su alternatyva „Nieko nedaryti“. 
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6.2. Bendrosios analizės prielaidos ir jų pagrindimas 

Projekto bendrosios prielaidos ir jų pagrindimas pateikiami 6 lentelėje. 

 

Nr. Prielaida Pagrindimas 

1 Projekto trukmė – 25 
metai. 

Europos Komisijos parengtos sąnaudų-naudos analizės gairės investicijų projektų 
rengimui kelių/gatvių projektams rekomenduoja nagrinėti 25 metų projekto 
įgyvendinimo laikotarpio trukmę. 

2 Infliacijos norma – 2,25 
proc. 

Infliacijos norma nustatyta kaip 2000–2013 metų Eurostat skaičiuojamas metinės 
infliacijos Lietuvoje vidurkis (iš analizės pašalinti 2008 metai, kuriais ekonomiškai 
nepagrįstai darbo užmokestis augo daugiau nei 11 proc. per metus). Toks periodas 
pasirinktas, nes ilgas periodas sumažina svyravimus ir geriau atspindi tendencijas. 

3 Darbo užmokesčio 
augimo tempas – 3,0 
proc. 

Darbo užmokesčio augimo norma nustatyta kaip 2001–2013 metų Lietuvos 
statistikos departamento pateikiamo bruto darbo užmokesčio augimo tempo 
vidurkis. Iš analizės pašalintas 2005–2007 metų periodas, kurio metu ekonomiškai 
nepagrįstai darbo užmokestis augo daugiau nei 15 proc. per metus. 

4 Finansinė diskonto 
norma – 5 proc. 

Projektas yra inicijuojamas viešosios institucijos, todėl skaičiuojama diskonto 
norma (5 proc.) yra pritaikyta remiantis Europos Komisijos patvirtintomis 
Ekonominės naudos analizės atlikimo metodikos gairėmis 08/2006, kuriose 
numatyta rekomenduojama diskonto norma viešojo tipo projektams. 

5 Ekonominė diskonto 
norma – 5,5 proc. 

Diskonto norma nustatyta atsižvelgiant į Europos Komisijos parengtame darbo 
dokumente Nr. 4 „Ekonominės naudos analizės atlikimo metodikos gairės“ (angl. 
Guidance on the methodology for carrying out cost-benefit analysis, Working 
Document No. 4 ) ir dokumente „Investicinių projektų kaštų naudos analizės 
gairės“ (angl. Guide to cost-benefit analysis of investment projects) esančias 
rekomendacijas. 

6 Turto nusidėvėjimo 
norma – 20 metų. 
Nusidėvėjimas tiesinis. 

Turto nusidėvėjimo norma nustatyta remiantis kelio naudingo tarnavimo 
laikotarpiu. Turto nusidėvėjimas – tiesinis. Kapitalinis remontas atstato turto 
vertę. Kaštų – naudos analizei nusidėvėjimas nėra reikšmingas, tačiau likutinė 
turto vertė traktuojama kaip projekto ne finansinės pajamos, todėl nusidėvėjimas 
vis tiek privalo būti įvertintas. 

6 lentelė. Projekto bendrosios prielaidos ir jų pagrindimas, 

 

6.3. Finansinės analizės struktūra 

Finansinė analizė atliekama remiantis 33 paveiksle pateikiama schema. Pirmiausia įvertinamos ir 

apibrėžiamos projekto įgyvendinimui reikalingos investicijos (1), jų išskaidymas pagal metus, kitu žingsniu 

įvertinamas ir apskaičiuojamas skirtų alternatyvų projekto sąnaudų ir pajamų srautai (2). Turint šias dvi (1 ir 

2) duomenų eilutes apskaičiuojamas finansinis investicijų pelningumas (4). Kitas žingsnis, atliekant analizę, 

yra finansavimo šaltinių (3) ir skiriamų finansavimo sumų nustatymas. Įvertinus projekto investicijas, 

sąnaudas, pajamas ir, nustačius finansavimo šaltinius ir finansavimo sumas, įvertinama, ar užteks finansinių 

išteklių vykdyti projektą, t.y. ar projektas yra gyvybingas (5). Galiausiai, remiantis sąnaudų ir pajamų 

rezultatais ir finansavimo šaltinių duomenimis, įvertinamas finansinis kapitalo (nacionalinio) naudingumas 

(6). 
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331 paveikslas. Projekto alternatyvų finansinės analizės struktūra 

 

6.4. Prognozuojami finansiniai srautai  

Nustatant statybos kainą, buvo remiamasi analogiškų techninių projektų medžiaga bei panaudoti sąmatų 

sudarymo programos „Sistela“ sustambinti įkainiais. Kaštai paskaičiuoti pagal 2014 metų kovo mėnesio 

kainas. Kainos pateikiamos be PVM. Investicijų išlaidos pagal planuojamus darbus pateikiamos 7 lentelėje. 

 

Darbų aprašymas I etapas II etapas III etapas 

Gatvių dangų rekonstrukcija 5.070 4.940 4.970 

Šaligatvių/takų įrengimas/rekonstrukcija 1.400 1.930 1.970 

Lietaus nuotekų tinklų 
įrengimas/rekonstrukcija 

380 550 600 

Gatvių apšvietimo 
įrengimas/rekonstrukcija 

490 710 760 

Iš viso 7.340 8.130 8.300 
7 lentelė. Etapų investiciniai kaštai pagal atskiras darbų grupes, tūkst. Lt. 

 

Nuolatinės gatvių priežiūros išlaidos 

Kelių priežiūros vadovo (toliau – KPV) I dalyje „Automobilių kelių priežiūros normatyvai (PN-05)“ kelių 

priežiūra yra suskirstyta į tris priežiūros lygius: I – aukštą, II – vidutinį, III – žemą, diferencijuojant juos pagal 

kelių rūšis: 

 I – aukštas priežiūros lygis turi užtikrinti gerą techninę ir estetinę kelio būklę bei saugų eismą 

ištisą parą visais metų laikais. Galimas trumpalaikis eismo nutrūkimas, esant sudėtingoms 

meteorologinėms sąlygoms žiemą. 

 II – vidutinis priežiūros lygis turi užtikrinti gerą techninę kelio būklę, saugų eismą, tačiau 

mažesnis dėmesys skiriamas estetinei būklei. Galimas trumpalaikis eismo nutrūkimas, esant 

sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms žiemą. 

 III – žemas priežiūros lygis turi užtikrinti eismo saugumą ir kelio tinkamumą naudoti, tačiau 

skiriamas mažas dėmesys kelio estetinei būklei. Neužtikrinamas kelio arba jo atskirų elementų 

ilgaamžiškumas. Galimi eismo nutrūkimai esant polaidžiui, sudėtingoms meteorologinėms 

Bendros 
investicijų išlaidos 

[1] 

Bendros 
sąnaudos ir 
pajamos [2] 

Finansavimo 
šaltiniai [3] 

Finansinis 
investicijų 

pelningumas [4] 

Projekto 
finansinis 

gyvybingumas [5] 

Kapitalo 
finansinis 

naudingumas [6] 
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sąlygoms žiemą. Esant žemam kelių priežiūros lygiui kelio tinkamumo naudojimui užtikrinti 

pakanka reikalaujamu periodiškumu atlikti privalomus kelių priežiūros darbus. 

Vidutinės 1 km nuolatinės priežiūros pagal II priežiūros lygį kaina 4 tūkst. Lt. Rekonstruojamų gatvių 

bendros nuolatinės priežiūros išlaidos būtų 26 tūkst. Lt per metus. Prognozuojama, kad įgyvendinus 

projektą, nuolatinės priežiūros išlaidos nesikeis, todėl tolimesniuose skaičiavimuose šios išlaidos 

nenaudojamos. 

Remontai 

Paprastasis gatvių remontas planuojamas kiekvienam etapui atskirai ir numatomas atitinkamai dvyliktais, 

tryliktais ir keturioliktais projekto gyvavimo metais. Paprastojo remonto metu atliekami darbai: 

 asfalto dangos defektų ištaisymas;  

 šaligatvių ir dviračių tako remontas; 

 kelio ženklų ir atramų pakeitimas ir trūkstamų pastatymas;  

 gatvės infrastruktūros statinių remontas; 

 paviršinio vandens surinkimo tinklų remontas.  

Atlikus paprastąjį remontą, sustabdomas gatvės eksploatacinių savybių blogėjimas. 

Vidutinė 1 km paprastojo remonto kaina yra 0,41 mln. Lt. Rekonstruojamų gatvių bendra (ilgis l = 6,4365 

km) paprastojo remonto kaina būtų lygi 2.6 mln. Lt. 

Gatvių kapitalinio remonto metu atliekami darbai: 

 šaligatvių ir dviračių tako remontas;  

 kelio ženklų ir atramų pakeitimas ir trūkstamų pastatymas;  

 gatvės infrastruktūros statinių remontas; 

 naujos asfaltbetonio dangos įrengimas. 

Kapitalinis remontas planuojamas kiekvienam etapui atskirai, atitinkamai dvidešimt antrais, dvidešimt 

trečiais ir dvidešimt ketvirtais projekto gyvavimo metais. Atlikus kapitalinį remontą, pailgėja gatvės 

naudingo tarnavimo laikas (gatvėms su asfaltbetonio danga 20 metų, šaligatviams – 15 – 20 metų). Vidutinė 

1 km kapitalinio remonto kaina yra 4 mln. Lt. Rekonstruojamų gatvių bendra  kapitalinio remonto kaina 

būtų lygi 7,2 mln. Lt. 

Išdėstant remontų išlaidų skaičiavimus laike, taikomas indeksavimas pagal prognozuojamą statybos kainų 

augimo tempą, kuris lygus 2,5 %. Remonto išlaidų dydžiai 25 metų Projekto įgyvendinimo  periode 

pateikiami 8 lentelėje. 

 

Metai I etapas II etapas III etapas 

2015 0 0 0 

2016 0 0 0 

2017 0 0 0 

2018 0 0 0 

2019 0 0 0 

2020 0 0 0 

2021 0 0 0 

2022 0 0 0 

2023 0 0 0 

2024 0 0 0 

2025 0 0 0 

2026 1.643 0 0 

2027 0 0 0 

2028 0 2.355 0 

2029 0 0 0 
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Metai I etapas II etapas III etapas 

2030 0 0 2.556 

2031 0 0 0 

2032 0 0 0 

2033 0 0 0 

2034 0 0 0 

2035 0 0 0 

2036 5.838 0 0 

2037 0 0 0 

2038 0 8.364 0 

2039 0 0 0 

2040 0 0 9.080 

Iš viso: 7.501 10.719 11.636 
8 lentelė. Paprastųjų ir kapitalinių remontų išlaidos atskiriems etapams, tūkst. Lt. 

 

Projekto gyvavimo laikotarpiu gatvių remonto išlaidos sudarys 29,8 mln. Lt. 

Projekto pajamos 

Projektas laikomas negeneruojančiu pajamų, nes jokios trečiųjų šalių pajamos nėra planuojamos gauti. 

Investicijų likutinė vertė 

Investicijų likutinė vertė apskaičiuojama lygiomis dalimis 20 metų periode išdalinant sukurto ilgalaikio turto 

vertę. Laikomasi prielaidos, kad kapitalinis remontas padidina turto vertę kapitalinio remonto išlaidų 

dydžiu, o po kapitalinio remonto turto vertės nusidėvėjimas yra skaičiuojamas iš naujo. 

Nusidėvėjimo lenteles visoms alternatyvoms pateikiame žemiau esančioje 9 lentelėje. Svarbu pastebėti, kad 

DCF analizėje nusidėvėjimas nėra įtraukiamas į finansinius srautus. 

 

Metai I etapas II etapas III etapas 

2015 - - - 

2016 - - - 

2017 7.340 - - 

2018 6.973 - - 

2019 6.606 8.130 - 

2020 6.239 7.724 - 

2021 5.872 7.317 8.300 

2022 5.505 6.911 7.885 

2023 5.138 6.504 7.470 

2024 4.771 6.098 7.055 

2025 4.404 5.691 6.640 

2026 4.037 5.285 6.225 

2027 3.670 4.878 5.810 

2028 3.303 4.472 5.395 

2029 2.936 4.065 4.980 

2030 2.569 3.659 4.565 

2031 2.202 3.252 4.150 

2032 1.835 2.846 3.735 

2033 1.468 2.439 3.320 

2034 1.101 2.033 2.905 

2035 734 1.626 2.490 

2036 367 1.220 2.075 
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Metai I etapas II etapas III etapas 

2037 5.838 813 1.660 

2038 5.546 407 1.245 

2039 5.254 8.364 830 

2040 4.962 7.946 415 

2041 m. pradžioje: 4.670 7.528 9.080 
9 lentelė. Turto nusidėvėjimas skirtingoms alternatyvoms. 

 

Projekto finansinis gyvybingumas  

Projekto finansinių srautų analizė parodo, kad projekto numatomi finansiniai srautai yra neigiami, nes nėra 

pajamų, tačiau patiriamos išlaidos. Tai reiškia, kad tam tikrų periodų finansiniai srautai, kurie yra didesni nei 

alternatyvos „Nieko nedaryti“ atveju, turės būti finansuojami papildomai skiriant lėšų iš Telšių rajono 

savivaldybės biudžeto (10 lentelė). 

 

Metai I etapas II etapas III etapas 

2015 3.000 - - 

2016 4.340 - - 

2017 0 4.000 - 

2018 0 4.130 - 

2019 0 0 4.000 

2020 0 0 4.300 

2021 0 0 0 

2022 0 0 0 

2023 0 0 0 

2024 0 0 0 

2025 0 0 0 

2026 1.643 0 0 

2027 0 0 0 

2028 0 2.355 0 

2029 0 0 0 

2030 0 0 2.556 

2031 0 0 0 

2032 0 0 0 

2033 0 0 0 

2034 0 0 0 

2035 0 0 0 

2036 5.838 0 0 

2037 0 0 0 

2038 0 8.364 4.750 

2039 0 0 0 

2040 0 0 9.080 

Iš viso: 14.821 18.849 19.936 
10 lentelė. Reikalingas papildomas projekto finansinių srautų finansavimas, siekiant užtikrinti finansinį gyvybingumą. 

 

Siekdama užtikrinti projekto finansinį gyvybingumą Telšių rajono savivaldybė turėtų nominalia verte ateityje 

projektą finansuoti 53,6 mln. Lt. 
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6.5. Finansinis projekto pelningumas ir alternatyvų palyginimas 

pagal finansinius rodiklius  

Projekto finansinių rodiklių apskaičiavimas 

Įvertinus investicijų dydžius, sąnaudas ir pajamas, atliekame viso Projekto ciklo sąnaudų analizę (WLCC) ir 

įvertiname investicijų pelningumą. Projekto pelningumą parodo šie rodikliai: 

 grynoji dabartinė vertė (toliau – GDV);  

 vidinė grąžos norma (toliau – VGN). 

Taip pat įvertinami šie Projekto viso gyvavimo ciklo sąnaudų analizės rodiklis: 

 naudos ir sąnaudų santykis (naudos ir sąnaudų rodiklis) (toliau – NSR). 

Grynoji dabartinė vertė investicijoms skaičiuojama siekiant įvertinti planuojamų investicijų naudą šiandien, 

t.y. grynoji dabartinė vertė parodo, ar verta investuoti į Projektą. Grynoji dabartinė vertė gaunama 

sudedant diskontuotą pinigų srautą per projekto gyvavimo laikotarpį. GDV parodo projekto naudą 

skaičiuojant šios dienos pinigų verte – jeigu GDV teigiama, vadinasi projekto finansinė nauda padengs 

investicijos sumą ir projekto sąnaudas. Jei projekto finansinė GDV <0, tai reiškia, kad diskontuoti projekto 

generuojami grynieji pinigų srautai nepadengia diskontuotų investicijų ir projektas per ataskaitinį laikotarpį 

finansiškai neatsiperka. Kai GDV <0, projektu nauda nebus pasiekta. GDV yra skaičiuojama visoms 

investicijoms ir kapitalo investicijoms. Vidinė grąžos norma (VGN) investicijoms yra antrasis finansinės 

analizės rodiklis, vertinamas kartu su GDV investicijoms. Esant ženkliai neigiamai GDV investicijoms, VGN 

dažniausiai neskaičiuojama. Jeigu apskaičiuota finansinė VGN investicijoms didesnė už rinkoje esančią 

vidutinę palūkanų normą, vadinasi projekto sukuriama finansinė nauda didesnė už lėšų projekto 

įgyvendinimui skolinimosi išlaidas. Projekto finansinių srautų detalūs skaičiavimai pateikiami 11 lentelėje.  
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Metai 

SĄNAUDOS, mln. Lt. NAUDA, mln. Lt. 
Iš viso, 
 mln. Lt 

rekonstrukcijos 
sąnaudos 

eksploatacinės 
sąnaudos 

sąnaudų suma 
eksploatacinių 

sąnaudų 
ekonomija 

dulkėtumo 
nuostolių 
ekonomija 

laiko vertės 
nuostolių 
ekonomija 

transporto 
sąnaudų 

ekonomija 

bendra 
sąnaudų 

ekonomija 
2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
2015 -3,000 0,000 -3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -3,000 
2016 -4,340 0,000 -4,340 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -4,340 
2017 -4,000 0,000 -4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -4,000 
2018 -4,130 0,000 -4,130 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -4,130 
2019 -4,000 0,000 -4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -4,000 
2020 -4,300 0,000 -4,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -4,300 
2021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
2022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
2023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
2024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
2025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
2026 0,000 -1,643 -1,643 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -1,643 
2027 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
2028 0,000 -2,355 -2,355 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -2,355 
2029 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
2030 0,000 -2,556 -2,556 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -2,556 
2031 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
2032 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
2033 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
2034 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
2035 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
2036 0,000 -5,838 -5,838 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -5,838 
2037 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
2038 0,000 -8,364 -8,364 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -8,364 
2039 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
2040 0,000 -9,080 -9,080 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -9,080 

  Likutinė vertė: 21,278   

  Sąnaudų GDV: 28,960 Lt   
  Naudos GDV: 5,699 Lt   
  Finansinė projekto GDV: -23,261 Lt   
  Finansinė projekto VGN: < 0   
  Naudos/sąnaudų santykis (N/S) : 0,20   
  Finansinė diskonto norma ( r ) : 5,0%   

11 lentelė. Projekto finansiniai srautai 



 

Telšių rajono susisiekimo sektoriaus infrastruktūros atnaujinimo ir plėtros 2014-2020 m. galimybių studija                                         41 

6.6. Finansinės analizės rezultatai ir išvados 

1. Jeigu Projektas būtų visu 100 proc. finansuojamas Telšių rajono savivaldybės, finansiniai 

investicijų ir kapitalo rodikliai Projekto rėmuose sutaptų. 

2. Finansinė Projekto investicijų ir kapitalo VGN neturi prasmės, nes Projektas generuoja 

neigiamus finansinius srautus. 

3. Vertinant Projekto finansinę investicijų ir kapitalo GDV išryškėja, kad GDV yra neigiama. Tai 

reiškia, kad Projekto įgyvendinimas finansiškai nėra patrauklus. Projektas generuoja 23,3 mln. 

Lt GDV finansinį neigiamą srautą. 

4. Vienintelį teigiamą srautą skaičiavimuose formuoja investicijų likutinė vertė, kuri yra 5,7 mln. 

Lt.  

5. Projektas pasižymi artimu nuliui naudų ir sąnaudų santykiu, nes vienintelę finansinę naudą 

generuoja projekte sukurto turto likutinė vertė. 

6. Kadangi FGDV yra neigiama ir projektas vykdomas siekiant gerinti socialinės infrastruktūros 

būklę, toliau vertinama projekto kuriama socialinė nauda. 

7. Ekonominė analizė 

7.1. Socialinio ekonominio poveikio vertinimas 

Socialinės-ekonominės analizės tikslas yra įvertinti projekto socialinius-ekonominius rodiklius. Socialinėje-

ekonominėje analizėje įvertinamas projekto indėlis nacionalinei ekonominei gerovei. Projekto poveikio 

vertinimo ribos yra visi Projekto teritorijoje važinėjantys automobiliais. Vertinimas atliekamas nustatyto 

periodo ir nustatytų prielaidų rėmuose. Pagrindiniai ekonominio-socialinio poveikio vertinimo rodikliai yra 

ekonominė grynoji dabartinė vertė (toliau – EGDV) ir ekonominė vidinė grąžos norma (toliau – EVGN) bei 

ekonominis naudos ir sąnaudų santykis (N/S). Gauti rodikliai lyginami tarpusavyje. 

Socialinės-ekonominės naudos skaičiavimai pinigine išraiška įvertina dėl projekto įgyvendinimo rezultatų 

vartotojams suteikiamą naudą ar sumažinamą žalą. Šioje dalyje identifikuojama projekto socialinė-

ekonominė nauda. 

7.2. Finansinių srautų konvertavimas perskaičiuojant rinkos kainas į 

ekonomines 

Finansinėje analizėje įvertintus srautus gali paveikti konkurencinė, mokestinė aplinka ir kiti veiksniai, dėl 

kurių pasireiškimo finansinėje analizėje įvertinti pinigų srautai neatspindi tikrosios pinigų vertės. Socialinėje 

ekonominėje analizėje turi būti naudojami ne finansiniai, o ekonominiai pinigų srautai, todėl finansinės 

analizės pinigų srautus reikia koreguoti pagal atitinkamus konversijos veiksnius. Šis žingsnis vadinamas 

konvertavimu. Finansinėje analizėje įvertinti pinigų srautai perskaičiuojami eliminuojant mokesčius. 

Šio etapo tikslas – nustatyti perėjimo nuo rinkos prie skaičiuojamųjų verčių faktorius (daugiklius), 

perskaičiuoti finansinius pinigų srautus į ekonominius ir apskaičiuoti ekonomines vertes.   

Telšių miesto rajono susisiekimo sektoriaus atnaujinimo ir plėtros projekto atveju, finansiniuose 

skaičiavimuose PVM mokestis nebuvo įvertintas, todėl ir nėra eliminuojamas. Darbo užmokesčio kaštai 

eliminuojami iš projekto finansinio vertinimo. Darbo užmokesčio išlaidos ekonomine prasme yra tik 
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grynosios darbuotojų gaunamos pajamos, atėmus tiek darbuotojo, tiek darbdavio nuo jų sumokamus 

mokesčius, kurie vidutiniškai sudaro 42,02 proc.2 (~42 proc.) visų darbo užmokesčio išlaidų. 

Vertinant Projekto investicijas buvo išskirtos galimos darbo užmokesčio išlaidos kiekviename išlaidų 

straipsnyje. Socialinėje-ekonominėje analizėje yra naudojami finansinės analizės duomenys, naudoti 

investicijų FGDV ir FVGN apskaičiuoti. Konvertavimui apskaičiuojami išlaidų perskaičiavimo koeficientai 

(toliau – PK). PK parodo kokia dalis investicijų ir kitų išlaidų įtraukiama į ekonominį projekto vertinimą. 

Investicijų ir išlaidų perskaičiavimo koeficientai, skaičiuojami atitinkamai: 

 

DU dalis išlaidų grupėje * Mokesčiai skaičiuojami nuo DU = Perskaičiavimo koeficientas 

 

12 lentelėje pateikiami įvesties įverčiai ir skaičiavimų rezultatai:3. 

 

Darbo užmokesčio dalis 
išlaidose 

DU dalis visose 
išlaidose, % 

Mokesčiai, 
skaičiuojami nuo DU, % 

Perskaičiavimo 
koeficientas PK 

Nuolatinė priežiūra 40 % 42 % 0,832 

Statybos darbai 15 % 42 % 0,937 

Remonto darbai 15 % 42 % 0,937 
12 lentelė. Išlaidų perskaičiavimo koeficientų įvertinimas. 

 

Projekto likutinė vertė ekonominėje analizėje nėra koreguojama, nes vertinama tik buhalterinė likutinė 

turto vertė. 

7.3. Rinkoje nevertinamos naudos apskaičiavimas 

Šiame skyriuje įvertinama nefinansinė projekto nauda pinigine išraiška, kuri pasireiškia per Projekto 

socialinius ir ekonominius efektus. Nors, kaip jau minėta anksčiau, Projektas negeneruoja pajamų, tačiau 

rekonstruotos Telšių miesto gatvės duos aiškią ekonominę naudą: atlikus gatvių rekonstrukciją, kurios metu 

pagerinus dangų būklę, dėl optimalaus greičio poveikio bus išgaunamas kelionės laiko vertės ekonomijos 

efektas, automobilių eksploatacinių išlaidų sumažėjimas, taip pat išlaidų dėl nukentėjusiųjų eismo įvykiuose 

sumažėjimas. 

Eismo intensyvumas ir prognozė 

Kelių/gatvių tiesimo bei rekonstravimo reikalingumo, kelių ir gatvių priežiūros bei remontų pagrįstumui, 

taip pat kelių dangų būklės prognozei, avaringumo priežasčių tyrimams bei transporto priemonių srautų 

organizavimo schemų parinkimui turi būti atliekama eismo apskaita, kuri paremta transporto priemonių 

eismo intensyvumo matavimais bei srauto sudėties nustatymu.  

Transporto priemonių eismo intensyvumui įvertinti dažniausiai vartojama vidutinio metinio paros eismo 

intensyvumo (VMPEI) sąvoka. 

Telšių miesto gatvėse transporto priemonių eismo intensyvumas nėra kompleksiškai matuojamas, tačiau 

planuojamose rekonstruoti gatvėse buvo atlikti natūriniai eismo tyrimai, buvo fiksuojamas transporto 

priemonių skaičius ir sudėtis. Naudojantis natūrinių eismo matavimų rezultatais, vadovaujantis Vidutinio 

metinio paros eismo intensyvumo apskaičiavimo iš trumpalaikio matavimo duomenų metodika, 

                                                           
2
 Darbdavio sumokama socialinio draudimo įmoka + Darbuotojų sumokama socialinio draudimo įmoka ir pajamų mokestis / Darbo 

vietos kainos santykis su darbo užmokesčiu: (31,08 proc. + 24 proc.) / 1,3108 proc. = 42,02 proc. 
3
 Turto likutinė vertė nėra perskaičiuojama į ekonominę vertę, nes skaičiuojama tik buhalterinė turto vertė, kurioje sudėtinga 

nustatyti ar yra darbo užmokesčio dalis vertėje. 
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atsižvelgiant į sezoną (metų laiką), tyrimų trukmę, laiką (valandas paroje) apskaičiuotas VMPEI. Gautos 

VMPEI reikšmės ir vidutinė transporto srauto sudėtis pateikta pateiktos 13 Lentelėje.  

 

Eil. Nr. Pavadinimas 

VMPEI, aut./parą 

lengvasis 
transportas 

krovininis 
transportas 

bendras 

1 S.Daukanto g. 8920 180 9100 

2 Sedos g. (ruožas tarp Stoties ir Karaliaus 
Mindaugo g.) 

7480 120 7600 

3 Gedimino g. 7490 310 7800 

4 Karaliaus Mindaugo g. (ruožas tarp Žemaitės ir 
S.Daukanto g.) 

9550 350 9900 

5 Saulėtekio g. 1130 70 1200 

6 Tryškių g. (ruožas tarp  Luokės ir Saulėtekio g.) 2320 80 2400 

7 Alyvų g. 2820 80 2900 

8 S.Dariaus ir Girėno g. 3780 20 3800 

9 Šiaurinės g. 2100 100 2200 

10 Mažeikių g. 6840 360 7200 

11 Masčio g., Kauno g. (ruožas tarp Masčio ir 
Luokės g.) 

4170 130 4300 

12 Ežero g. (ruožas tarp Respublikos ir L.Giros g.), 
L.Giros g. 

350 - 350 

 13 J.Janonio g 2560 40 2600 

14 Šviesos g. (ruožas tarp Luokės ir S.Neries g.) 830 10 840 

15 Saulės g. 810 10 820 

13 Lentelė. VMPEI matavimų rezultatai 

 

Atsižvelgiant į eismo intensyvumo tyrimo duomenis ir BVP dinamiką, automobilių parko ir automobilių 

panaudojimo prognozę buvo priimtas 1,5 % vidutinis metinis eismo augimas. 

Kelionės laiko vertės ekonomija 

Pasaulio Banko, Didžiosios Britanijos Transporto tyrimų laboratorijos ir kitų organizacijų atliktų 

kompleksinių tyrimų metu buvo nustatytas kelio būklės bei autotransporto priemonių einamųjų išlaidų 

ryšys. Ryšys buvo integruotas į Pasaulio Banko Greitkelių projektavimo ir priežiūros standartų modelį – 

HDM-III (angl. Highway Design and Management Tool). HDM-III modelio patobulinta versija yra HDM-IV 

(angl. Highway Development and Management), kuris buvo naudojamas atliekant skaičiavimus. 

Autotransporto priemonių kelionės trukmė priklauso nuo gatvės būklės, leistino greičio, eismo intensyvumo 

ir srauto sudėties. Kelionės laiko vertės ekonomija - tai skirtumas tarp transporto priemonių ir keleivių 

kelionės laiko sąnaudų važiuojant dabartinio stovio gatve ir kelionės laiko sąnaudų važiuojant rekonstruota 

gatve, esant tam pačiam eismo lygiui. 

Kelionės laikas gatvėse išmatuotas atlikus kelionės laiko tyrimus iš judančio automobilio. Kelionės laiko 

santaupų apskaičiavimui reikalingi duomenys apie vidutinį metinį paros eismo intensyvumą ir VMPEI 

prognozę, vidutinę eismo srauto sudėtį, atskiros transporto priemonės keleivių skaičių, taip pat duomenys 

apie keleivių darbo ir nedarbo laiko vertę, važiuojant skirtingų tipų autotransporto priemonėmis. 
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Eil. 
Nr. 

Gatvės pavadinimas Ilgis, km 
VMPEI, 

aut./parą 

Išmatuotas 
greitis, 
km/val. 

Prognozuoja
mas greitis, 

km/val. 

Laiko 
santaupos, 

val. 

1 S.Daukanto g. 1,02 9100 33 35 5849,3 

2 Sedos g. (ruožas tarp 
Stoties ir Karaliaus 
Mindaugo g.) 

0,49 7600 33 35 2353,7 

3 Gedimino g. 0,51 7800 34 35 1224,9 

4 Karaliaus Mindaugo g. 
(ruožas tarp Žemaitės ir 
S.Daukanto g.) 

0,91 9900 39 40 2107,9 

5 Saulėtekio g. 1,07 1200 35 45 2947,8 

6 Tryškių g. (ruožas tarp  
Luokės ir Saulėtekio g.) 

1,10 2400 44 45 486,7 

7 Alyvų g. 0,94 2900 35 36 792,2 

8 S.Dariaus ir Girėno g. 0,47 3800 25 25 - 

9 Šiaurinės g. 0,68 2200 38 45 2235,3 

10 Mažeikių g. 1,55 7200 43 45 4210,2 

11 Masčio g., Kauno g. 
(ruožas tarp Masčio ir 
Luokės g.) 

0,99 4300 38 40 2044,5 

12 Ežero g. (ruožas tarp 
Respublikos ir L.Giros 
g.), L.Giros g. 

0,89 370 23 30 1286,8 

13 J.Janonio g 0,35 2600 32 35 889,7 

14 Šviesos g. (ruožas tarp 
Luokės ir S.Neries g.) 

0,40 840 29 30 141,0 

15 Saulės g. 0,38 820 27 35 962,8 

14 Lentelė. Išmatuoti ir prognozuojami kelionės greičiai gatvėse 

 

Priimta, kad rekonstravus gatves, skirtingų transporto priemonių sudėtis visame eismo sraute ir transporto 

priemonių keleivių skaičius nesikeis. Vienos valandos kelionės laiko vertės paimtos iš „Automobilių kelių 

investicijų vadovo“ P1.2 lentelės ir perskaičiuotos 2014 metų kainomis, įvertinus Statistikos departamento 

pateiktą vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio augimo tempą. Darbo užmokesčio kitimo faktiniai 

duomenys pateikiami finansinės ekonominės analizės prielaidų skyriuje. Ekonominiams rodikliams 

apskaičiuoti naudojamos transporto priemonės laiko vertės pateiktos 15 lentelėje. Šioje lentelėje 

pateikiama vidutinė vienos transporto priemonės laiko vertė įvertinus keleivių skaičių. 

 

Transporto priemonės tipas Laiko vertė, Lt/aut. 
val. 

Transporto srauto 
pasiskirstymas, % 

Laiko vertė sraute, 
Lt/aut. val. 

Lengvieji automobiliai  30,06 93,3 28,05 

Mini autobusai  101,51 1,6 1,62 

Autobusai  326,00 1,2 3,91 

2-ašiai sunkvežimiai 30,90 2,4 0,74 

3-ašiai sunkvežimiai 39,35 1,4 0,55 

4-ašiai sunkvežimiai 55,52 0,1 0,06 

  100,0 34,93 
15 lentelė. Vienos atskiros transporto priemonės laiko vertės įvertinimas. 
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Išdėstant kelionės laiko vertės sutaupymų skaičiavimus laike, taikomas indeksavimas VMPEI ir darbo 

užmokesčio augimo tempu. 

Sutrumpėjusio kelionės laiko vertės sutaupymų išdėstymas projekto įgyvendinimo laikotarpiu pokytis 

lyginant su alternatyva „Nieko nedaryti“, indeksuojama nustatytu infliacijos augimo tempu, tūkst. Lt 

pateikiamas 16 lentelėje. 

 

Metai I etapas II etapas III etapas 

2015 - - - 

2016 - - - 

2017 460 - - 

2018 481 - - 

2019 503 293 - 

2020 526 306 - 

2021 550 320 405 

2022 575 334 424 

2023 601 350 443 

2024 628 365 463 

2025 657 382 484 

2026 687 399 506 

2027 718 417 529 

2028 751 436 554 

2029 785 456 579 

2030 821 477 605 

2031 858 499 632 

2032 897 521 661 

2033 938 545 691 

2034 980 570 723 

2035 1.025 596 755 

2036 1.071 623 790 

2037 1.120 651 826 

2038 1.171 681 863 

2039 1.224 712 902 

2040 1.280 744 944 

Iš viso: 19.307 10.677 12.779 
16 lentelė. Sutrumpėjusio kelionės laiko naudos srautų struktūra ir ekonominis kelionės laiko vertinimas. 

 

Per projekto gyvavimo laikotarpį kelionės laiko ekonomija sudarys 42,8 mln. Lt. 

 

Autotransporto priemonių eksploatacinių kaštų ekonomija 

Autotransporto priemonių eksploataciniai kaštai (toliau – APEK) paskaičiuojami, panaudojant HDM-IV 

modelį. Jų dydis priklauso nuo nuvažiuoto atstumo, kelio dangos būklės bei kelio plano ir išilginio profilio. 

Autotransporto priemonių eksploatacinių kaštų ekonomija – tai skirtumas tarp išlaidų, kurios patiriamos 

važiuojant esamu keliu ir išlaidų, važiuojant rekonstruotu keliu.  

APEK ekonomija susideda iš keleto elementų: 
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 didesnis važiavimo greitis sąlygoja mažesnes kuro sąnaudas; 

 geresnės važiavimo sąlygos rekonstruotu keliu leidžia sumažinti autotransporto eksploatacines 

išlaidas. 

APEK įkainiai paimti iš „Automobilių kelių investicijų vadovo“ P1.3 lentelės ir perskaičiuotos 2014 metų 

kainomis. Išdėstant APEK skaičiavimus laike, taikomas indeksavimas susumavus VMPEI ir infliacijos augimo 

tempą. 

APEK sutaupymai, lyginant su alternatyva „Nieko nedaryti“, tūkst. Lt, pateikiami 17 lentelėje. 

 

Metai I etapas II etapas III etapas 

2015 - - - 

2016 - - - 

2017 1.059 - - 

2018 1.099 - - 

2019 1.141 1.336 - 

2020 1.184 1.386 - 

2021 1.229 1.439 1.639 

2022 1.275 1.493 1.701 

2023 1.324 1.550 1.766 

2024 1.374 1.608 1.833 

2025 1.426 1.669 1.902 

2026 1.480 1.732 1.974 

2027 1.536 1.798 2.049 

2028 1.594 1.866 2.126 

2029 1.654 1.937 2.206 

2030 1.717 2.010 2.290 

2031 1.781 2.086 2.377 

2032 1.849 2.165 2.467 

2033 1.919 2.247 2.560 

2034 1.991 2.332 2.657 

2035 2.067 2.420 2.757 

2036 2.145 2.512 2.862 

2037 2.226 2.607 2.970 

2038 2.310 2.705 3.082 

2039 2.398 2.808 3.199 

2040 2.489 2.914 3.320 

Iš viso: 40.267 44.620 47.737 
17 lentelė. APEK naudos srautų struktūra ir ekonominis vertinimas. 

 

Per projekto gyvavimo laikotarpį APEK ekonomiją sieks 132,6 mln. Lt. 

Eismo įvykių nuostolių ekonomija 

Eismo įvykių nuostolių ekonomija išreiškiama kaip skirtumas tarp eismo įvykių kaštų kai projektas 

neįgyvendinamas ir eismo įvykių kaštų įgyvendinus projektą. Paprastai naudojama išvengtų eismo įvykių 

prognozė. Skaičiavimuose remtasi Kelių policijos duomenimis bei Lietuvos automobilių kelių direkcijos 

(toliau – LAKD) naudojamais eismo įvykio, sužeidimo ir žuvimo nuostolių įkainiais. Nuostoliai pateikti 2014 

m. pradžios kainomis. Išdėstant eismo įvykių nuostolių ekonomijos skaičiavimus laike, taikomas 

indeksavimas pagal darbo užmokesčio augimo tempą. 



 

Telšių rajono susisiekimo sektoriaus infrastruktūros atnaujinimo ir plėtros 2014-2020 m. galimybių studija                                         47 

Eismo įvykių nuostolių ekonomija, lyginant su alternatyva „Nieko nedaryti“, pateikiama 18 lentelėje. 

 

Metai I etapas II etapas III etapas 

2015 - - - 

2016 - - - 

2017 12 - - 

2018 12 - - 

2019 12 21 - 

2020 13 21 - 

2021 13 22 37 

2022 14 23 38 

2023 14 23 39 

2024 14 24 40 

2025 15 25 41 

2026 15 26 43 

2027 16 26 44 

2028 16 27 45 

2029 17 28 47 

2030 17 29 48 

2031 18 30 49 

2032 18 31 51 

2033 19 31 52 

2034 19 32 54 

2035 20 33 56 

2036 20 34 57 

2037 21 35 59 

2038 22 36 61 

2039 22 38 63 

2040 23 39 64 

Iš viso: 402 634 988 
18 lentelė. Eismo įvykių nuostolių ekonomijos išdėstymas, tūkst. Lt. 

 

Per projekto gyvavimo laikotarpį išvengtų eismo įvykių nuostolių ekonomija sudarys 1,6 mln. Lt. 

Dulkėtumo nuostolių ekonomija 

Remiantis teoriniais ir eksperimentiniais tyrimais, galima pinigine išraiška įvertinti neigiamą transporto 

taršos poveikį žmonėms, pramonei, komunaliniam ūkiui ir želdiniams. Vertinami šie taršos komponentai:  

 triukšmas, 

 anglies monoksidas (CO),  

 azoto monoksidas (NO),  

 angliavandeniliai (CnHm),  

 sieros dioksidas (SO2),  

 švinas (Pb),  

 neorganiniai junginiai,  

 benz(a)pirenas (B(a)p) ir  

 kietosios dalelės.  

Piniginis taršos įvertinimas priklauso kelio užstatymo tipo, VMPEI ir eismo srauto sudėties.  
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Pagal Didžiosios Britanijos mokslinių tyrimų (atliktų Afrikoje), Suomijos tyrimų ir Lietuvos mokslinių leidinių 

duomenis, priimta, jog dažnesnio transporto priemonių greičio kitimo nelygaus kelio sąlygomis, greitesnio 

automobilių detalių dėvėjimosi ir dulkių poveikio sukeliamų nuostolių suma keliuose su žvyro danga yra 1,2 

karto didesnė nei keliuose su asfaltinėmis dangomis, kuriuose VMPEI ir eismo srautų sudėtis yra tokia pati. 

Dulkėtumo ir kitų ekologinių nuostolių santaupos žvyrkelių renovacijos atveju sudaro 1/5 ekologinių 

nuostolių, nustatytų keliuose su asfaltine danga. 

Dulkėtumo ir kitų ekologinių nuostolių santaupos išasfaltavus žvyrkelį ar gatvę su žvyro danga, tiesiogiai 

priklauso nuo eismo intensyvumo. Sąnaudų dėl aplinkos teršimo sumažėjimo įkainiai pateikti 19 Lentelėje. 

 

Eismo intensyvumas, 
aut./parą 

Gyvenvietės teritorijoje, 
Lt./km per metus 

< 100 21135 

100 – 250 42271 

250 – 400 63406 

> 400 84541 

19 Lentelė. Dulkėtumo  ir kitų ekologinių nuostolių sumažėjimas, išasfaltavus gatvę su žvyro danga. 

 

Skaičiuojant ekologinių nuostolių santaupas gatvei su žvyro danga, jos buvo skaičiuojamos, įvertinant eismo 

intensyvumą gatvėje. Apskaičiuotos dulkėtumo ir kitų ekologinių nuostolių santaupos pateiktos 20 

Lentelėje. 

Pavadinimas 
Ruožo ilgis, 

km 
VMPEI, 

aut./parą 
Dulkėtumo nuostolių 
ekonomija, tūkst.. Lt 

Saulėtekio g. 0,520 1200 44,0 
20 Lentelė. Dulkėtumo  ir kitų ekologinių nuostolių sumažėjimas, išasfaltavus gatvę su žvyro danga. 

 

Dulkėtumo nuostolių ekonomija, lyginant su alternatyva „Nieko nedaryti“, pateikiama 21 lentelėje. 

 

Metai I etapas II etapas III etapas 

2015 - - - 

2016 - - - 

2017 0 - - 

2018 0 - - 

2019 0 47 - 

2020 0 48 - 

2021 0 49 0 

2022 0 50 0 

2023 0 50 0 

2024 0 51 0 

2025 0 52 0 

2026 0 53 0 

2027 0 53 0 

2028 0 54 0 

2029 0 55 0 

2030 0 56 0 

2031 0 57 0 

2032 0 57 0 
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Metai I etapas II etapas III etapas 

2033 0 58 0 

2034 0 59 0 

2035 0 60 0 

2036 0 61 0 

2037 0 62 0 

2038 0 63 0 

2039 0 64 0 

2040 0 65 0 

Iš viso: 0 1.224 0 
21 lentelė. Dulkėtumo nuostolių ekonomijos išdėstymas, tūkst. Lt. 

 

Per projekto gyvavimo laikotarpį išvengtų dulkėtumo nuostolių ekonomija sudarys 1,2 mln. Lt. 

 

7.4. Projekto socialinių-ekonominių rodiklių apskaičiavimas 

Ekonominė-socialinė nauda – įgyvendinamo projekto poveikis visuomenei. Ekonominės naudos 

komponentai gali turėti piniginę (vertinę) išraišką arba būti pinigais neįvertinami. Turinčių piniginę išraišką 

naudos komponentų ekonominis įvertinimas atliekamas apskaičiuojant ekonominę grynąją dabartinę vertę, 

vidinę grąžos normą ir sąnaudų-naudos santykį.  

Įvertinus investicijų dydžius, sąnaudas ir pajamas, įvertiname ekonominį investicijų naudingumą skirtingoms 

alternatyvoms. Projekto ekonominį pelningumą parodo šie rodikliai: 

 ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV arba ekonominė GDV; 

 ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN arba ekonominė VGN; 

 naudų ir sąnaudų santykis. 

Ekonominė grynoji dabartinė vertė investicijoms skaičiuojama siekiant įvertinti planuojamų investicijų 

socialinę-ekonominę naudą šiandien, t.y. grynoji dabartinė vertė parodo, ar verta investuoti į projektą. 

Ekonominė grynoji dabartinė vertė gaunama sudedant diskontuotą ekonominių naudų ir sąnaudų skirtumo 

srautą per projekto gyvavimo laikotarpį. EGDV parodo projekto naudą skaičiuojant šios dienos pinigų verte 

– jeigu EGDV teigiama, vadinasi projekto ekonominė nauda padengs investicijos ir sąnaudų sumą. Jei EGDV 

<0, tai reiškia, kad diskontuoti projekto generuojami naudų ir sąnaudų skirtumo srautai nepadengia 

diskontuotų investicijų ir projektas per ataskaitinį laikotarpį yra ekonomiškai nepatrauklus. Kai EGDV <0, 

projektu ekonominė nauda,  viršijanti patirtas išlaidas, nebus pasiekta.  

Ekonominė vidinė grąžos norma (EVGN) yra antrasis socialinės-ekonominės analizės rodiklis, vertinamas 

kartu su EGDV. Esant ženkliai neigiamai EGDV, EVGN dažniausiai neskaičiuojama.  

Jeigu apskaičiuota EVGN investicijoms didesnė už pasirinktą minimalią realią 5,5 proc. dydžio projekto 

diskonto normą, vadinasi projekto sukuriama ekonominė nauda pagrindžia projekto įgyvendinimo grąžą ir 

vertę, todėl projektą rekomenduojama vykdyti. 

Projekto ekonominių srautų detalūs skaičiavimai pateikiami 22 lentelėje. 
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Metai 

SĄNAUDOS, mln. Lt. NAUDA, mln. Lt. 
Iš viso, 
 mln. Lt 

rekonstrukcijos 
sąnaudos 

eksploatacinės 
sąnaudos 

sąnaudų 
suma 

eksploatacinių 
sąnaudų 

ekonomija 

eismo įvykių 
nuostolių 
ekonomija 

dulkėtumo 
nuostolių 
ekonomija 

laiko vertės 
nuostolių 
ekonomija 

transporto 
sąnaudų 

ekonomija 

bendra 
sąnaudų 

ekonomija 
2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
2015 -2,811 0,000 -2,811 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -2,811 
2016 -4,067 0,000 -4,067 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -4,067 
2017 -3,748 0,000 -3,748 0,000 0,012 0,000 0,460 1,059 1,531 -2,217 
2018 -3,870 0,000 -3,870 0,000 0,012 0,000 0,481 1,099 1,593 -2,277 
2019 -3,748 0,000 -3,748 0,034 0,033 0,047 0,796 2,477 3,387 -0,361 
2020 -4,029 0,000 -4,029 0,000 0,034 0,048 0,832 2,570 3,485 -0,544 
2021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,072 0,049 1,275 4,307 5,703 5,703 
2022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,074 0,050 1,333 4,470 5,927 5,927 
2023 0,000 0,000 0,000 0,037 0,076 0,050 1,394 4,639 6,196 6,196 
2024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,079 0,051 1,457 4,815 6,401 6,401 
2025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,081 0,052 1,523 4,997 6,653 6,653 
2026 0,000 -1,540 -1,540 0,000 0,083 0,053 1,593 5,186 6,914 5,374 
2027 0,000 0,000 0,000 0,082 0,086 0,053 1,665 5,382 7,268 7,268 
2028 0,000 -2,206 -2,206 0,000 0,088 0,054 1,741 5,586 7,469 5,263 
2029 0,000 0,000 0,000 0,000 0,091 0,055 1,820 5,797 7,763 7,763 
2030 0,000 -2,395 -2,395 0,000 0,094 0,056 1,902 6,016 8,068 5,673 
2031 0,000 0,000 0,000 0,045 0,097 0,057 1,989 6,244 8,431 8,431 
2032 0,000 0,000 0,000 0,000 0,099 0,057 2,079 6,480 8,717 8,717 
2033 0,000 0,000 0,000 0,000 0,102 0,058 2,174 6,725 9,060 9,060 
2034 0,000 0,000 0,000 0,000 0,106 0,059 2,273 6,980 9,417 9,417 
2035 0,000 0,000 0,000 0,050 0,109 0,060 2,376 7,244 9,839 9,839 
2036 0,000 -5,470 -5,470 0,000 0,112 0,061 2,484 7,518 10,175 4,705 
2037 0,000 0,000 0,000 0,000 0,115 0,062 2,597 7,803 10,577 10,577 
2038 0,000 -7,837 -7,837 0,000 0,119 0,063 2,715 8,098 10,994 3,157 
2039 0,000 0,000 0,000 0,110 0,122 0,064 2,838 8,404 11,539 11,539 
2040 0,000 -8,508 -8,508 0,000 0,126 0,065 2,967 8,722 11,880 3,372 

  Likutinė vertė:   21,278  

  Sąnaudų GDV:  25,840 Lt   
  Naudos GDV:  77,154 Lt   
  Ekonominė projekto GDV:  51,314 Lt   

  Ekonominė projekto VGN:  23,9%   
  Naudos/sąnaudų santykis (N/S) :  2,99   
  Ekonominė diskonto norma ( r ) :  5,5%   

22 lentelė. Projekto naudos-sąnaudų analizė 
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7.5. Ekonominės analizės rezultatai ir išvados 

1. Projekto ekonominė VGN – 24 %. 

2. Ekonominė projekto EGDV 51,3 mln. Lt. 

3. Projekto naudos ir sąnaudų santykis – 3,0. 

4. Ekonominiu-socialiniu požiūriu Projektas yra tinkamas įgyvendinti. 

8. Rizikos ir jautrumo analizė 

8.1. Pagrindinių  rizikos veiksnių identifikavimas 

Pirminiame rizikų analizės etape, remiantis panašių projektų praktika identifikuojamos būdingos projekto 

įgyvendinimo rizikos (23 lentelė). Kitame etape jos išdėstomos rizikų matricoje, taip suteikiant joms rangą, 

priklausantį nuo rizikos tikimybės ir jos poveikio projektui. 

 

Nr. Rizika Aprašymas 

1. Rangos darbų rizika 

1.1. Projektavimo klaidos Ši rizika susijusi su numatomų rekonstruoti gatvių techninės dokumentacijos 
rengimo (projektavimo) klaidų rizika, dėl kurios galėtų būti nepatenkinti tam tikri šio 
projekto apimties ar kokybės poreikiai. Tai gali daryti įtaką statybos sąnaudoms ir 
pareikalauti papildomo laiko klaidoms ištaisyti. Ši rizika projekto kontekste 
suprantama gana siaurai – tiek kiek tai susiję su projektuotojų civiline atsakomybe 
už projekto neatitikimus normatyviniams teisės aktams. Ji dažniausiai valdoma 
pasitelkiant projektuotojų ir projekto ekspertizę atliekančių asmenų profesinės 
atsakomybės draudimą. 

1.2. Rangos darbų 
vėlavimai 

Galimi rangos darbų vėlavimai dėl kurių prasitęstų projekto trukmė ir (ar) išaugtų 
projekto sąnaudos. Vėluojama paprastai dėl objektyvių išorinių priežasčių: 
sezoniškumo neigiamos įtakos, išorinės aplinkos (darbų neleidžiama atlikti dviem 
pamainomis, nes didžioji dalis darbų vyktų miegamuosiuose rajonuose). Gali būti ir 
vidinės priežastys. Vidinės rizikos: žemesnė nei būtina rangovo kompetencija ir 
patirtis, techninių sprendimų sudėtingumas ir pan., tačiau iš vidinių aplinkybių 
projektui reikšminga didžiąja dalimi būtų tik rangovų kompetencija. Kompetencijos 
rizika suvaldoma suformuojant didesnes nei minimalios darbų grupes. Rangovui 
būtina numatyti sankcijas už vėlavimą ir įtraukti jas į rangos sutartį. Taip pat riziką 
galima valdyti sudarant fiksuotos kainos EPC

4
 sutartis. 

1.3. Rangos darbų 
neatitiktis 
normatyviniams 
reikalavimams ir 
standartams 

Ši rizika projekto apimtyje aktuali minimaliai ir yra susijusi tik su darbo projektu dėl 
tų pačių priežasčių, kaip ir projektavimo rizika. Rašydamas rangos darbų aktus, 
techninės priežiūros vadovas gali nustatyti, kad rangos darbai atlikti nesilaikant 
technologinių principų, neatitinka taikomų standartų (pvz., gatvės išlygintos, tačiau 
netenkina pageidauto lygumo IRI koeficiento). Projekto vykdymo priežiūros vadovas 
gali nustatyti, kad atlikti rangos darbai neatitinka projektinių sprendinių, kurie buvo 
numatyti rangos projekte (pvz. tam tikrose atkarpose paklotas plonesnis nei 
numatyta asfalto sluoksnis). Šios klaidos turi panašų poveikį į projektavimo klaidų 
poveikį: pasireiškus šiai rizikai gali reikėti tam tikrų techninių projekto dokumentų 
pakeitimų, ir (arba) atlikti papildomus rangos darbus, kurie ištęstų projekto trukmę 
ir (arba) padidintų sąnaudas. Valdant šią riziką, galima įpareigoti rangovą drausti 
atliekamus rangos darbus statybų rizikų draudimu, rangos sutartyje aprašyti rangos 
darbų neatitikties normatyviniams reikalavimams ir standartams užfiksavimo ir 

                                                           
4 EPC (angl. Engineering, Procurement and Construction) – tai sutartys, kuriomis rangos darbų tiekėjai įsipareigoja parengti 

projektą, įsigyti reikalingas medžiagas ir atlikti rangos darbus, naudodamas savo ar subtiekėjų resursus, perimdamas projekto kainos 

svyravimų ir vėlavimo riziką, nes nepriklausomai nuo statybų biudžeto ir trukmės gauna nekeičiamą nustatyto sutartyje dydžio 

mokėjimą arba mokėjimą, kuris gali keistis tik keičiantis darbų apimčiai.    
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Nr. Rizika Aprašymas 

pašalinimo procedūras ir atsakomybę. 

1.4. Rangos darbų 
sąnaudų padidėjimas 

Ši rizika apima Telšių miesto gatvių rekonstrukcijos darbų sąnaudų padidėjimą dėl 
kitų nei aukščiau nurodytų priežasčių – statybos priemonių, įrangos, medžiagų ar 
darbo jėgos pabrangimas rekonstrukcijos metu dėl rinkos konjunktūros, galimų 
vidaus rinkos kartelinių susitarimų, pernelyg optimistiškai įvertintos darbų 
įgyvendinimo trukmės, nepakankamo atsižvelgimo į esamą rangos darbų rinkos 
padėtį. Gali būti, kad vykdant rangos darbų pirkimus, tiesiog gali būti pasiūlyta 
didesnė rangos darbų kaina nei tikėtasi ar nustatyta, sudarant investicijų projekto 
biudžetą. Rangos darbų sąnaudos gali padidėti ir jau vykstant patiems darbams, jei 
bus nuspręsta keisti projektinius sprendinius ar naudojamas technologijas. Be to, 
rangos darbų vykdymo metu gali atsirasti papildomų nenumatytų statybos išlaidų. 
Svarbu pastebėti, kad ši rizika apima ir infliacijos riziką rangos periode. Ši rizika gali 
būti valdoma sudarant bendros kainos rangos darbų sutartį, parengti detalų darbo 
projektą, jame numatant racionalius techninius sprendimus, užtikrinant tinkamą 
rangos darbų sutarties vykdymo kontrolę, sutartyje aiškiai ir vienareikšmiškai 
apibrėžiant užsakovo rezervo panaudojimo galimybes ir būdus, apibrėžiant naujų 
technologijų realizavimo atvejus ir aspektus. 

1.5. Projektinės 
dokumentacijos 
neatitiktis projekto 
tikslams 

Ši riziką savo poveikiu labai panaši į projektavimo riziką, tačiau, skirtingai nei 
projektavimo rizika, ji apima ne technines projektavimo klaidas, bet yra gerokai 
platesnė. Ši rizika gali apimti atvejus, kai pasirenkamos neteisingos esminės 
inžinerinių sprendimų kryptys: pvz., reikia daugiau nei planuota priemonių 
avaringumui mažinti, ar pasiūloma kita techninė alternatyva, kuri atitinka norminius 
aktus, bet šio konkretaus projekto tikslų negali efektyviai pasiekti (pvz. paaiškėja, 
kad naujos dangos tiesimas ant jau esamo pagrindo ilgalaikėje perspektyvoje yra ne 
toks efektyvus). Įgyvendinant projektą itin svarbu įvertinti ar parengta techninė 
dokumentacija ir siūlomas techninis sprendimas atitinka ilgalaikius projekto tikslus. 
Techninių sprendimų neatitikimas projekto tikslams gali ženkliai padidinti visas 
projekto statybų sąnaudas, eksploatacijos metu ir (ar) prailginti projekto trukmę. Ši 
rizika gali būti valdoma kviečiant į projektą aukštos kvalifikacijos ekspertus, turinčius 
praktinės panašių projektų įgyvendinimo patirties. 

1.6. Žemės nuosavybės 
teisės apribojimai 

Ši rizika apima riziką, susijusią su įvykiais, kurie daro neigiamą poveikį projekto 
įgyvendinimo eigai dėl neišspręstų žemės nuosavybės grąžinimo klausimų ar 
archeologinių ir kultūros paveldo apribojimų. 

1.7. Archeologinių ir 
kultūros paveldo 
apribojimai 

Ši rizika apima archeologinių ir kultūros paveldo apribojimų riziką. Ši rizika yra mažai 
reikšminga todėl, kad beveik visi gatvių rekonstrukcijos darbai bus atliekami esamų 
gatvių raudonųjų linijų ribose. 

1.8. Specialiųjų turto 
reikalavimų rizika 

Ši rizika būdinga sritims, kuriose šalia privalomų teisės aktų reikalavimų taikomi 
papildomi (specialieji) konkrečios srities reikalavimai, kurie nustatomi specifinių 
organizacijų ar nevyriausybinių asociacijų (pvz.: sporto federacijų reikalavimai sporto 
infrastruktūrai sporto projektuose, vietos bendruomenės reikalavimai mokykloms 
švietimo projektuose ir pan.), todėl manytina, kad nagrinėjamo Projekto – gatvių 
infrastruktūros – kontekste ši rizika neturėtų būti atskirai vertinama. 

1.9. Naujų technologijų 
atsiradimas ar naujų 
technologijų 
panaudojimas 
projektui įgyvendinti 

Šios rizikos pasireiškimas galėtų padidinti planuojamas Projekto sąnaudas. Ši rizika 
gali apimti tokius atvejus, kai nusprendžiama tam tikrus gatvės statybos darbus 
atlikti naujomis technologijomis, (pvz.: dedamos papildomos brangesnės medžiagos 
į asfaltą, siekiant pagerinti asfalto ilgaamžiškumą ar kokybę , tačiau tokie brangesni 
technologiniai pakeitimai neduoda norimo rezultato arba reikia iš naujo atlikti tam 
tikrus darbus senomis technologijomis). 

1.10. Neigiamų fizinių 
sąlygų, darančių 
įtaką turto vertės ar 
jo naudingumo 
sumažėjimui 

Ši rizika gali pasireikšti per neigiamų meteorologinių sąlygų ar kitų fizinių sąlygų 
(grunto specifika) pokyčius, kurie gali padidinti Projekto sąnaudas ir (arba) ištęsti 
gatvės rekonstrukcijos terminus. 

1.11. Vėlavimas išduoti 
statinio projektavimo 

Svarbu atkreipti dėmesį, kad tuo atveju, kai vėlavimai kyla dėl projektuotojų kaltės 
(vėluojama išduoti leidimus dėl to, kad pateikiamas blogai parengtas projektas) – 
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Nr. Rizika Aprašymas 

sąlygų sąvadus 
(prisijungimo 
sąlygas)  ar statybos 
leidimus 

tokia rizika patenka į Projektavimo klaidų rizikos kategoriją (1.1). Tačiau ši rizika 
apima atvejus, kai vėlavimas išduoti statinio projektavimo sąlygų sąvadus ar 
statybos leidimus įvyksta dėl to, kad atsakingos valstybės ar savivaldybės institucijos 
nesilaiko nustatytų dokumentų derinimo terminių ar tvarkos. 

2. Tinkamumo rizika  

2.1. Nesugebėjimas teikti 
projekte nustatytos 
apimties paslaugas 

Ši rizika apima atvejus, kai dėl vienų ar kitų aplinkybių (pvz.: neadekvataus 
pasirengimo, neteisingų prielaidų) nesugebama užtikrinti paslaugos tiekimo visa 
numatyta apimtimi. Siekiant minimizuoti šią riziką siūloma išsamiai įvertinti 
planuojamas teikti paslaugas ir infrastruktūros tinkamumą joms teikti (užtikrinti 
pakankamą kiekį technikos, atsargų ir personalo), kartu su techniniu projektu 
suplanuoti veiklos organizavimo ir priežiūros vykdymo principus, visuose projekto 
etapuose bendradarbiauti su šios srities tiekimo ekspertais, turinčiais praktinės tokių 
paslaugų teikimo patirties. 

2.2. Nesugebėjimas teikti 
nustatytos kokybės 
paslaugų 

Ši rizika susijusi su nustatyto kokybės standarto projekto veikloms nevykdymu. 
Svarbu tai, kad ši rizika apima tik tas kokybės standarto dalis, kurios nėra susijusios 
su privalomais teisės aktų reikalavimais (STR, higienos normomis, kt.). Nors kelių 
sektoriuje teisės aktai darbų kokybę reglamentuoja itin detaliai, nepaisant to, 
projekte gali būti nustatyti tam tikri bendrieji (papildomi) kokybės reikalavimai. 

2.3. Teikiamų paslaugų 
neatitiktis saugumo 
ar kitiems 
privalomiems 
reikalavimams 
(higienos, sanitarijos 
ir kt.) 

Ši rizika, tiesiogiai siejasi su privalomų gatvių eksploatacijos ir priežiūros standartų ir 
normatyvų vykdymu. Šių reikalavimų nevykdymas gali padidinti eksploatavimo (ar 
papildomų investicijų) kaštus.  

2.4. Paslaugų teikimo 
sąnaudų padidėjimas 

Bendras paslaugų teikimo sąnaudų (pvz. subrangovų teikiamų paslaugų įkainių) 
didėjimas iš dalies susijęs su infliacijos rizika, kuri nagrinėjama kitoje šios lentelės 
dalyje (prie makroekonominės rizikos), tačiau ši rizika apima tuos atvejus, kai 
paslaugų teikimo sąnaudos didėja dėl didesnio nei planuota eksploatacinių 
medžiagų poreikio, dėl neefektyviai sudaryto priežiūros plano, mažesnio nei 
planuota lempų tarnavimo laiko ir kitų nenumatytų aplinkybių kainos gatvių 
priežiūros įmonių tiekėjų sektoriuose auga greičiau nei visoje šalyje).  

2.5. Netinkama paslaugas 
teikiančio privataus 
subjekto darbuotojų 
kvalifikacija 

Netinkama paslaugas teikiančio privataus subjekto darbuotojų kvalifikacija, dėl 
kurios mažėtų teikiamų paslaugų kokybė (pvz. netinkamai nuvalomas sniegas ar 
pan.). Ši rizika didina paslaugų teikimo sąnaudas, ji valdoma keliant darbuotojų 
kvalifikaciją, keičiant netinkamus darbuotojus.  

2.6. Turto ar darbuotojų, 
reikalingų 
paslaugoms teikti, 
trūkumas ar 
netinkamumas 

Ši rizika daugiausia siejama su projekto įgyvendinimui reikiamų lėšų trūkumu 
(nepakankamu finansavimu), kelių priežiūros technikos, kurios reikės projektui 
įgyvendinti turėjimu ir šios technikos įsigijimu bei tinkamu valdymu. Šio turto ar lėšų 
jam įsigyti trūkumas gali neigiamai paveikti teikiamų paslaugų atitikimą techninei 
specifikacijai, o tai didintų eksploatavimo sąnaudas. Darbuotojų trūkumo ar 
netinkamumo rizika nevertinama, nes ji vertinama rizikos 2.5 rėmuose. 

2.7. Technologiniai 
pasikeitimai ir 
klaidos 

Ši rizika, skirtingai nei statybų metu pasireiškianti rizika apima gerokai ilgesnį 
laikotarpį ir apima atvejus kai laikui bėgant pasikeičia technologiniai paslaugų 
teikimo standartai ar padaromos technologinės klaidos paslaugų teikimo metu, to 
rezultatas – išauga paslaugų teikimo sąnaudos. Taip pat ši rizika apima atvejus, kai 
dėl techninių žinių stokos projekto infrastruktūra prižiūrima netinkamai 
(technologiškai neteisingai) ir tai nulemia dažnesnius jos keitimus ar remontą. 

2.8. Teikiamoms 
paslaugoms keliami 
specialieji 
reikalavimai 

Manytina, kad ši rizika šiame konkrečiame projekte nepasireikš, kadangi siekiant 
nagrinėjamų rizikų aiškumo ir apibrėžtumo šiame projekte keliamus reikalavimus 
sugrupuoti į dvi dalis: privalomus teisės aktais keliamus reikalavimus (kurių 
nevykdymo rizika aprašyta 2.3 dalyje) ir visus kitus kokybės reikalavimus taikomus 
paslaugoms (kurių nevykdymo rizika aprašyta 2.2 dalyje). Jei paslaugoms būtų 
keliami papildomi (specialieji) reikalavimai – jie patektų į 2.2 arba 2.3 riziką 
(priklausomai nuo to, ar jie būtų privalomi pagal teisės aktus, ar ne). 
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3. Paklausos rizika  

3.1. Konkurencijos rizika Ši rizika apima atvejus jei greta pastatomos panašaus lygio ir kokybės gatvės. Tačiau 
ji vertintina kaip itin nedidelė, nes ilgalaikiai strateginiai dokumentai gatvių srityje 
tokių planų nenumato.  

3.2. Verslo cikliškumo 
rizika 

Cikliškumo rizika šio projekto prasme yra suprantama kaip nepilnas gatvės 
apkrovimas dėl kas tam tikrą laikotarpį pasikartojančių krizių, vartotojų mokumo 
(galimybės įsigyti degalus) sumažėjimo ir pan. Svarbu pastebėti, kad gatvės 
naudotojų skaičius nenulemia paslaugų teikimo apimties, nes gatvė yra reikalinga 
nepriklausomai nuo eismo intensyvumo joje, todėl ši rizika yra laikytina 
nereikšminga.   

3.3. Paslaugų kainų 
pokyčių rizika 

Ši rizika projekte nepasireiškia, nes gatvių atveju ši rizika sutampa su konkurencijos 
rizika: t.y. nepriklausomai nuo paslaugų kainos ar konkurencijos – paslauga (t.y. 
važiavimo gatvėmis paslauga) vis tiek būtų teikiama. Ši rizika būdinga projektams, 
kuriuose, priklausomai nuo paslaugų kainų pokyčių, galima keisti paslaugų apimtį 
(organizuoti mažesnės apimties paslaugas ir pan.) arba kai dalis paslaugų yra 
mokamos. 

3.4. Technologijų 
senėjimo rizika 

Svarbu pabrėžti, kad ši rizika susijusi su paklausa (vartotojų noru naudotis paslauga), 
o ne su paslaugos tinkamumu. Ši rizika kelių atveju yra itin maža arba 
neegzistuojanti – ji apimtų atvejus, kai dėl kelio, kaip pasenusios technologijos 
vartotojai pradėtų rinktis kitas technologiškai pažangesnes paslaugas (pvz. 
transportą oru ar dviračius, kuriems nereikalinga tokio pločio gatvė). Dėl itin mažos 
šios rizikos pasireiškimo tikimybės siūlytina šios rizikos nevertinti. 

3.5. Naujų rinkos pokyčių, 
darančių įtaką 
paslaugos vartotojų 
skaičiui, paslaugų 
kainai, kokybei ir 
kiekybei, rizika 

Šioje rizikoje pagrindinis (nors ir ne itin tikėtinas ar reikšmingas) veiksnys – augantis 
sunkiojo transporto srautas gatvėje. Šiuo atveju gatvės nusidėvėjimas ženkliai 
pakiltų ir anksčiau nei planuota reikėtų papildomų  remontų ar atnaujinimų. Be to, 
nemažą įtaką šioje rizikoje turi ir aplinkinių teritorijų urbanistinis išvystymas ir nuo 
to priklausantis transporto srautas. 

3.6. Viešojo sektoriaus 
įsigyjamų paslaugų  
apimties 
sumažėjimas 

Ši rizika nevertinama, nes visos gatvių dangų priežiūros paslaugos yra įsigyjamos 
viešojo sektoriaus nedalomai. 

4. Politinė rizika  

4.1 Politinių įvykių rizika Ši rizika nenagrinėjama, nes manoma, jog politiniai įvykiai (pvz.: pareigūnų 
pakeitimas, rinkimai ir pan.) savaime, be atitinkamų politinių sprendimų neturės 
įtakos šiam projektui. 

4.2. Politinių sprendimų 
rizika 

Valdžios pasikeitimo rezultate nutraukiamas arba sumažinamas finansavimas kelių 
priežiūrai. Toks sumažintas finansavimas gali paveikti blogesnę gatvės priežiūrą ir 
greitesnį jos nusidėvėjimą, o tai vėliau gali ženkliai padidinti išlaidas reikalingas 
grąžinti infrastruktūrą į tinkamos kokybės būklę. 

5 Teisinės aplinkos rizika 

5.1. Teisės aktų 
pasikeitimai, licencijų 
ir patentų 
negaliojimas, 
sutarčių 
nevykdymas, teismo 
procesai 

Ši rizika apima atvejus, kai gatvių dangoms, jų priežiūrai ir remontui teisės aktais (LR 
ar ES) nustatomi griežtesni nei dabar galiojantys reikalavimai, taip pat atvejus, kai 
dėl įvairių priežasčių nevykdomos tiekimo, subrangos ar kitos sutartys nuo kurių 
priklauso kokybiškas paslaugų tiekimas. Ši rizika turi tiesioginį poveikį priežiūros 
paslaugų savikainai. 

6. Makroekonominė rizika  

6.1. Infliacijos augimas Ši rizika itin svarbi ilgalaikiuose projektuose. Infliacijos veiksnys yra neišvengiamas 
ilgalaikėje perspektyvoje, todėl ši rizika gali turėti tiesioginę įtaką teikiamų paslaugų 
savikainai. Šią rizika gana sudėtinga prognozuoti ilgalaikėje perspektyvoje. Įprastai 
rekomenduojama šią riziką mažinti investicijų išlaidas suplanuojant, atsižvelgiant į 
esamą ir prognozuojamą infliacijos lygį bei rengiant veiklos išlaidų ir pajamų bei 
finansavimo prognozes, remiantis Lietuvos banko prognozėmis dėl infliacijos lygio. 
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6.2. Palūkanų normų 
pasikeitimai 

Palūkanų normų pasikeitimai darytų neišvengiamą įtaką projekto skolinimosi 
sąnaudoms ir bendrai savikainai, tačiau, laikantis prielaidos, kad projekto iniciatorius 
galėtų įgyvendinti projektą iš savų finansinių išteklių, palūkanų normos rizika nėra 
vertinama. 

6.3. Valiutų kursų 
svyravimai 

Ši rizika būtų aktuali tuo atveju, jeigu projekto finansavimui būtų pasitelktas 
finansavimas užsienio valiuta. Projekto rėmuose laikomasi, kad lito ir euro kursas 
projekto įgyvendinimo laikotarpiu nesikeis, tačiau visuomet išlieka šios prielaidos 
netikslumo rizika dėl galimos devalvacijos. 

6.4. Ūkio augimo tempų 
sulėtėjimas 

Ši rizika siejama su mažėjančiu arba krentančiu visos šalies BVP, kas nulemtų 
mažėjančias galimybes finansuoti projektą ir mažėjantį visuomenės poreikį naudotis 
projekto rezultatais, o tai vėliau gali atsiliepti gatvių priežiūros kokybei ir pareikalauti 
ženkliai didesnių investicijų nei buvo planuota. 

6.5. Demografiniai 
pokyčiai 

Ši rizika nėra svarbi nagrinėjamam projektui, nes demografiniai pokyčiai, neturės 
tiesioginės įtakos nagrinėjamų gatvių eismo intensyvumui. Dėl šios priežasties ši 
rizika toliau nenagrinėjama. 

7. Nenugalimos jėgos 
(force majeure) rizika  

Rizika, kuriai priskirtini įvykiai, atsirandantys dėl aplinkybių, kurių neįmanoma 
kontroliuoti, protingai numatyti ir užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių 
atsiradimui. Ši rizika gali pasireikšti tiek statyboje, tiek gatvės eksploatavimo metu 
(pvz.: žemės drebėjimas, riaušės ir pan.). Dėl rizikos pasireiškimo aplinkybių galimi 
nuostoliai gali nulemti tai, jog nebūtų susigrąžintos padarytos investicijos dėl 
patiriamų papildomų galimų padarinių šalinimo sąnaudų. 

8. Aplinkos apsaugos rizika  

8.1. Aplinkos apsaugos ar 
gamtos išteklių 
naudojimo 
reikalavimų 
nesilaikymas 

Dėl padidėjusių reikalavimų gamtos apsaugai išauga rangos ir paslaugų teikimo 
kaina. Ši rizika platesnė yra apimtimi nei rizika 8.2. „Žalos aplinkai, padarytos 
įgyvendinant projektą“, nes tam tikrais atvejais gali būti pažeidimas, bet nebūti 
žalos. 

8.2. Žalos aplinkai, pada-
rytos įgyvendinant 
projektą 

Galimos žalos aplinkai, padarytos įgyvendinant projektą, kompensavimas gali 
padidinti projekto sąnaudas. Svarbu įvertinti šią riziką projektavimo metu. 

23 lentelė. Rizikų identifikavimas. 

 

8.2. Projekto rizikų kategorizavimas 

Pagal rizikų identifikacijos informaciją įvertinami rizikų tikimybių poveikiai ir rangai, tokiu būdu sudaroma 

rizikų kategorizavimo lentelė ir parengiamas preliminarus viešojo sektoriaus rizikų valdymo planas. 

Rizikos poveikis įvertinamas vienu iš trijų lygmenų:  

 mažas poveikis: 0-15 %, skaičiuojant nuo maksimalaus tam tikros rizikos poveikio; 

 vidutinis poveikis: 15-30 %, skaičiuojant nuo maksimalaus tam tikros rizikos poveikio; 

 didelis poveikis: 30-50 %, skaičiuojant nuo maksimalaus tam tikros rizikos poveikio. 

Rizikos pasireiškimo tikimybė gali įgauti vieną iš šių reikšmių: 

 maža tikimybė: 0-30 %; 

 vidutinė tikimybė: 31-60 %; 

 didelė tikimybė: 61-90 %. 

Rizikos rangas gali įgauti vieną iš šių reikšmių: 

 nereikšminga: 1-2 rango rizika; 

 svarbi: 3 rango rizika; 

 kritinė: 4-5 rango rizika. 
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8.3. Projekto rizikų priimtinumo įvertinimas ir valdymo planas 

Šis projekto rizikų priimtinumo įvertinimas yra glaudžiai susijęs su rizikos identifikavimo ir aprašymo 24 

lentelėje. 

 

Nr. Rizika Tikimybė Poveikis Rangas Atsako strategija 

1. Rangos darbų rizika 

1.1. Projektavimo 
klaidos 

Vidutinė Mažas 2  Šiai rizikai valdyti šiame projekte siūloma skirti 
minimalų dėmesį, nes Lietuvoje yra reguliariai 
įgyvendinami panašūs statybos projektai. 
Nustatyta, kad šios rizikos tikimybė vertintina kaip 
vidutinė, o jos poveikis neviršytų mažo. 

1.2. Rangos darbų 
vėlavimai 

Vidutinė Mažas 2 Nustatyta, kad  šios rizikos tikimybė yra vidutinė, 
kadangi kelių tiesimo darbai dėl savo prigimties, 
gamtinių sąlygų, finansavimo ir kitų aplinkybių  turi 
tendenciją vėluoti. Nors vėlavimai tiesiogiai 
atsiliepia Projekto sąnaudoms, finansavimo 
kaštams ir kitoms išlaidoms, šios rizikos poveikis 
projekto finansams paprastai nėra itin didelis, todėl 
vertintinas kaip mažas. Siūloma riziką valdyti 
sudarant fiksuotos kainos sutartis. 

1.3. Rangos darbų 
neatitiktis 
normatyviniams 
reikalavimams ir 
standartams 

Maža Mažas 1 Rizika sumažinta iki minimalios, nes bus rengiami 
itin aiškūs techniniai projektai su aiškiai išreikštais 
normatyviniais reikalavimais bei standartais. 
Galima nesunkiai pritaikyti ankstesnių projektų 
patirtį bei mažinti projekto riziką, pasitelkiant 
kompetentingą techninę projekto vykdymo 
priežiūrą. Dėl minėtų priežasčių įvertintas rizikos 
poveikis projekto sąnaudoms būtų taip pat mažas. 

1.4. Rangos darbų 
sąnaudų 
padidėjimas 

Vidutinė Vidutinis 3 Dėl kainų svyravimų rinkoje, šios rizikos tikimybė 
yra vidutinė kaip ir poveikis (poveikis yra apribotas 
iš viršaus, nes statybos įkainis apskaičiuotas, 
remiantis „Sistela“ įkainiais, kurie yra didesni nei 
realios rinkos kainos). Vis dėlto sąnaudų išaugimas 
yra tikėtinas. Tai patvirtina praktika. Siekiant 
minimizuoti riziką, būtina valdyti subrangos darbus, 
naudoti išankstinį prekių užsakymą, statybos darbų 
užtikrinimo (draudimo) priemones. Taip pat riziką 
galima valdyti sudarant fiksuotos kainos sutartis. 

1.5. Projektinės doku-
mentacijos neati-
tiktis projekto 
tikslams 

Maža Mažas 1 Tokios rizikos tikimybė yra maža, nes projektas 
nėra sudėtingas techniniu ir inžineriniu požiūriu, 
rizikos poveikis būtų taip pat mažas. 

1.6. Žemės ar kito 
turto nuosavy-
bės teisės 
apribojimai 

Maža Mažas 1 Projektas įgyvendinamas esamų gatvių ribose, 
Todėl tikimybė maža ir poveikis  – mažas. Į šią riziką 
įeina taip pat ir kultūros paveldo ir archeologinių 
apribojimų rizika. 

1.7. Archeologinių ir 
kultūros paveldo 
apribojimų rizika 

Maža Mažas 1 Archeologinių ar kultūros paveldo apribojimai labai 
mažai tikėtini. Rengiant techninį projektą bus 
surinkta išsami informaciją apie galimus 
archeologinius ir paveldo apribojimus, tačiau 
įvertinus tai, kad projektas bus miesto teritorijoje ir 
projekte nenumatoma atlikti kasinėjimo darbų – 
tikimybė yra itin maža. Tačiau tokiai rizikai 
pasireiškus šiame Projekte, manytina kad dėl 
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atidėtų darbų ir galimo perprojektavimo, rizikos 
poveikis būtų mažas.  

1.9. Naujų techno-
logijų atsiradimas 
ar naujų techno-
logijų panaudo-
jimas projektui 
įgyvendinti 

Maža Mažas 1  Vykdant šį projektą nenumatoma naudoti jokių 
naujų technologijų, todėl šios rizikos pasireiškimo 
tikimybė yra itin maža. Ši rizika taptų aktuali, jei 
tokios technologijos atsirastų statybų metu ir būtų 
nuspręsta jas panaudoti. Dėl šių priežasčių 
ekspertiniu būdu nustatytas ir mažas šios rizikos 
poveikis projekto sąnaudoms. 

1.10. Neigiamų fizinių 
ir teisinių sąlygų, 
darančių įtaką 
turto vertės ar jo 
naudingumo 
sumažėjimui 

Vidutinė Mažas 1 Neigiamos fizinės ir teisinės sąlygos, darančios 
įtaką turto vertės ar jo naudingumo sumažėjimui 
yra pakankamai tikėtinos, ypatingai vertinant 
gamtinių sąlygų galimus pakitimus per projekto 
įgyvendinimo laikotarpį. Vis dėlto šios rizikos 
poveikis projektui – minimalus, kadangi Lietuvoje 
vykdant daugelį kelių tiesimo projektų egzistuoja 
pakankama statybininkų patirtis, kuri leistų 
minimizuoti tokios rizikos poveikį. 

2. Tinkamumo rizika  

2.1. Nesugebėjimas 
teikti projekte 
nustatytos 
apimties 
paslaugas 

Maža Mažas 1 Siekiant minimizuoti šią riziką siūloma išsamiai 
įvertinti planuojamas teikti paslaugas ir 
infrastruktūros tinkamumą joms teikti, kartu su 
techniniais brėžiniais suplanuoti veiklos 
organizavimo ir vykdymo principus, ir turėti aiškų 
infrastruktūros aptarnavimo planą, turėti 
pakankamą eksploatacinių medžiagų kiekį 
sandėlyje arba užtikrintą jų spartų tiekimą, skirti 
adekvatų kiekį organizacinių resursų, visuose 
projekto etapuose bendradarbiauti su viešųjų 
paslaugų teikimo ekspertais, turinčiais praktinės 
atitinkamų paslaugų teikimo patirties. 

2.2. Nesugebėjimas 
teikti projekte 
nustatytos 
kokybės 
paslaugas 

Maža Vidutinis 2 Planuojant viešųjų paslaugų teikimo procesus, ypač 
kai paslaugos pradedamos teikti naujai, turi būti 
plačiai konsultuojamasi su atitinkamą veiklą 
organizuojančiais ir vykdančiais asmenimis, 
analizuojama praktinė patirtis, taip pat  turi būti 
pasitelkta savikontrolės ir vidinė paslaugų kokybės 
monitoringo sistema, be to rekomenduotina įsigyti 
atitinkamą dangos kokybės matavimo įrangą arba 
susitarti dėl tokių reguliarių matavimų su išorės 
subrangovais. 

2.4. Paslaugų teikimo 
sąnaudų 
padidėjimas 

Vidutinė Mažas 2 Ši rizika remiantis savivaldybių projektų praktika 
yra sunkiai valdoma, tačiau jos poveikį gali 
sumažinti detalesnis išankstinis resursų 
planavimas, adekvatus resursų skyrimas bei 
atidėjimų bei rezervų suformavimas. 

2.5. Netinkama pas-
laugas teikiančio 
subjekto darbuo-
tojų kvalifikacija 

Maža Mažas 2 Daugiametė šioje srityje dirbančių įmonių patirtis 
leidžia vertinti šios rizikos pasireiškimo tikimybę 
kaip mažą. Dėl pakankamos patirties rinkoje 
valdant šią riziką manytina, kad ši projekto rizika 
turėtų mažą poveikį projekto biudžetui.  

2.6. Turto ar 
darbuotojų, 
reikalingų 
paslaugoms 

Vidutinė Mažas 2 Tikimybė, kad projekto įgyvendinimui trūks lėšų 
(finansavimas bus nepakankamas), turto 
(technikos) ar darbuotojų arba, kad jie pasirodys 
netinkami, vertintina kaip vidutinė, kadangi tai 
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Nr. Rizika Tikimybė Poveikis Rangas Atsako strategija 

teikti, trūkumas 
ar netinkamumas 

gana dažnai pasitaikanti projektų įgyvendinimo 
rizika (ypač ilgalaikėje perspektyvoje). Ekspertiniu 
būdu įvertintas šios rizikos poveikis vertinamas kaip 
mažas. 

2.7. Technologiniai 
pasikeitimai ir 
klaidos 

Maža Mažas 1 Technologinių pokyčių šio projekto paslaugų 
teikime tikimybė – maža, jų atsiradimo tikimybė 
per visą projekto laikotarpį yra mažai tikėtina. 
Ekspertų nuomone atsiradusios  naujos tech-
nologijos diegiamos nuosekliai, be išskirtinių, itin 
naujoviškų šuolių, o tai leidžia geriau jas įsisavinti ir 
atidžiai valdyti dėl galimų klaidų atsiradusias 
išlaidas. Tai lemia mažą šios rizikos poveikį. 

3. Paklausos rizika 

3.2. Verslo cikliškumo 
rizika 

Maža Mažas 1 Cikliškumo rizika šio projekto prasme yra vertintina 
kaip maža, nes mažai tikėtina, kad bus susidurta su 
verslo cikliškumo svyravimais, be to verslo ciklų 
pokyčiai nepadarytų jokios įtakos projekto 
įgyvendinimui. Šios rizikos poveikis projektui 
vertintinas kaip mažas. 

3.5. Naujų rinkos po-
kyčių, darančių 
įtaką paslaugos 
vartotojų 
skaičiui, paslaugų 
kainai, kokybei ir 
kiekybei, rizika 

Vidutinė Vidutinis 2 Rizikos tikimybė yra vertintina kaip vidutinė, nes 
projekto eigoje gali atsirasti naujų pokyčių, 
lemiančių didesnį gatvių dangų kokybės poreikį 
atskiruose gatvių segmentuose, pavyzdžiui, dėl 
reikšmingai intensyvesnio viešojo transporto tam 
tikrose gatvėse. Tačiau tikėtina, kad tai  turės mažą 
poveikį visam projektui. 

4. Politinė rizika 

4.2. Politinių 
sprendimų rizika 

Maža Vidutinis 2 Valdžios pasikeitimo rezultate nutraukiamas arba 
sumažinamas finansavimas gatvių priežiūrai mažai 
tikėtinas. Tačiau, šiai rizikai pasireiškus, ekspertiniu 
būdu vertinamas politinių sprendimų poveikis 
projektui paprastai būna ženklus. Siekiant 
sumažinti šią riziką siūloma sekti politines 
tendencijas ir pasikeitimus, iš anksto formuoti 
galimas atsako strategijas. 

5 Teisinės aplinkos rizika 

5.1. Teisės aktų pa-
sikeitimai, licen-
cijų ir patentų 
negaliojimas, 
sutarčių 
nevykdymas, 
teismo procesai 

Maža Mažas 1 Siekiant sumažinti rizikos poveikį rekomenduojama 
skirti adekvatų dėmesį naujiems teisiniams 
projektams, teikti pasiūlymus šiems projektams, 
bei aktyviai dalyvauti jų svarstyme. Šios rizikos 
tikybė bei poveikis yra maži. 

6. Makroekonominė rizika  

6.1. Infliacijos 
augimas 

Didelis Vidutinis 4 Ilguoju periodu labai tikėtini reikšmingi infliacijos 
tempo svyravimai, kuriuos šiuo metu prognozuoti 
pakankamai sunku. Jie turės ženklų poveikį 
eksploatacinių paslaugų sąnaudų pokyčiams. 
Labiausiai tikėtinas infliacijos rizikos poveikis yra 
vidutinis. 

6.2. Ūkio augimo 
tempų 
sulėtėjimas 

Vidutinė Mažas 2 Ši rizika siejama su mažėjančiu arba krentančiu 
visos šalies BVP, kas nulemtų mažėjančias 
galimybes finansuoti projektą ir mažėjantį 
visuomenės poreikį naudotis projekto rezultatais. 
Vertinant retrospektyviai – tokie ekonomikos 
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lėtėjimo periodai reguliariai pasikartoja. Todėl šios 
rizikos pasireiškimas – vidutinis. Šios rizikos 
projekto rėmuose suvaldyti neįmanoma ir 
įgyvendinanti institucija ją pilnai prisiima. Tačiau 
per ilga projekto laikotarpį šios rizikos poveikis yra 
išlyginimas ir vertinamas kaip mažas. 

7. Nenugalimos 
jėgos (force 
majeure) rizika  

Maža Didelis 3 Projektui galimi ir nenugalimos jėgos (force 
majeure) rizikos poveikiai, tačiau jų poveikiai nėra 
lengvai identifikuojami ar nuspėjami,. Laikomasi 
prielaidos, kad tokių įvykių tikimybė maža. Tačiau 
įvykus tokiam įvykiui paprastai jo poveikis būna 
labai ženklus visam projektui – todėl jis vertinamas 
kaip didelis. 

8. Aplinkos apsaugos rizika  

8.1. Aplinkos apsau-
gos ar gamtos 
išteklių naudo-
jimo reikalavimų 
nesilaikymas 

Vidutinė Mažas 2 Kadangi rinkoje egzistuoja nemaža patirtis vykdant 
kelių tiesimo ir priežiūros darbus, ir šis projektas 
savo vykdomais darbais nėra itin sudėtingas ar 
jautrus aplinkosauginiu aspektu (nepatenka į 
jautrias aplinkai teritorijas ir pan.) aplinkos 
apsaugos ar gamtos išteklių naudojimo reikalavimų 
nesilaikymo rizikos pasireiškimo tikimybė 
vertinama kaip maža, dėl tos pačios priežasties 
(pakankamos patirties rinkoje) šios rizikos tikėtinas 
poveikis – minimalus. Rekomenduotina imtis visų 
aplinkos apsaugos riziką mažinančių priemonių 
projektavimo etape. 

8.2. Žalos aplinkai, 
padarytos 
įgyvendinant 
projektą 

Maža Mažas 1 Žalos aplinkai rizika maža, galimas poveikis 
minimalus. Rekomenduotina imtis visų aplinkos ap-
saugos riziką mažinančių priemonių projektavimo 
etape. 

24 lentelė. Rizikų priimtinumo įvertinimas. 

 

8.4. Tarpusavyje priklausomų kintamųjų eliminavimas 

Remiantis rizikų identifikavimu ir kategorizavimu buvo pašalinta ši rizika: 

2.8. Teikiamoms paslaugoms keliami specialieji reikalavimai. Manytina, kad ši rizika šiame konkrečiame 

projekte nepasireikš, kadangi siekiant nagrinėjamų rizikų aiškumo ir apibrėžtumo šiame projekte keliami 

reikalavimai sugrupuoti į dvi dalis: privalomus teisės aktais keliamus reikalavimus (kurių nevykdymo rizika 

aprašyta 2.2 dalyje) ir visus kitus kokybės reikalavimus taikomus paslaugoms (kurių nevykdymo rizika 

aprašyta 2.1 dalyje). Jei paslaugoms būtų keliami papildomi (specialieji) reikalavimai – jie patektų į 2.1 arba 

2.2 riziką (priklausomai nuo to, ar jie būtų privalomi pagal teisės aktus, ar ne). 

 

8.5. Kritinių rizikų tikimybių pasiskirstymas 

Rizikų kategorizavimo analizėje atsirinkti šie kritiniai kintamieji, kurių poveikiai projekto ekonominei 

grynajai dabartinei vertei bus analizuojami itin išsamiai, siekiant tiksliai identifikuoti galimus šių rizikų 

poveikius: 

 1.4. Statybos sąnaudų padidėjimas, keičiamos statybos periodo išlaidos (investicijos)  

nustatytuose pokyčio rėmuose; 

 6.1. Infliacijos augimo tempas; 
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 7. Nenugalima jėga (force majeure). 

Svarbu pastebėti, kad tai nėra vienintelės projektui reikšmingos rizikos, galinčios keisti projekto vertę, 

tačiau ekonominės vertės skaičiavimams reikalinga tik kritinių rizikų analizė. 

8.6. Rizikos analizė 

Atliktos kritinių rizikų simuliacinės analizės rezultatai pritaikius analizės prielaidose gautus tikimybių 

skirstinius pateikiami 25 lentelėje. 

 

EGDV Vertė, tūkst. Lt. 

Bazinė vertė 51.314 

Minimali reikšmė 39.036 

Maksimali reikšmė 57.687 

Labiausiai tikėtina reikšmė 49.999 

Standartinė paklaida 3.283 
25 lentelė. Kritinių rizikų analizės rezultatai. 

 

Aukščiau pateiktoje lentelėje identifikuojama, kaip pasikeis Projekto EGDV, jei visos rizikos pasireikš taip, 

kaip prognozuojama gautuose skirstiniuose. Minimali EGDV pasireiškus visoms rizikoms ir atlikus 4.000 

iteracijų – 39.036 tūkst. Lt. Maksimali tikėtina EGDV – 57.687 tūkst. Lt. Labiausiai tikėtina EGDV – 49.999 

tūkst. Lt. Standartinė analizės paklaida – 3.283 tūkst. Lt. Tai rodo, kad lyginant su labiausiai tikėtina reikšme, 

reikšmės išsibarstę aplink labiausiai tikėtiną reikšmę ir daugiausiai svyruoja rėmuose tarp 46.716 tūkst. Lt ir 

53.282 tūkst. Lt. 

EGDV tikimybių skirstinys 34  paveiksle. 

 

 
34 paveikslas. EGDV tikimybių skirstinys, tūkst. Lt. 
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Nubrėžtas EGDV tikimybių skirstinys parodo, kad yra 15 % tikimybė, kad EGDV bus apie 50,3 mln. Lt. Yra 60 

% tikimybė, kad rezultatai bus blogesni, nei apskaičiuota ir 40 % tikimybė, kad rezultatai bus geresni. 

Nepalankiausiu rizikų pasireiškimo atveju EGDV gali sumažėti iki 39,0 mln. Lt. 

Akumuliuotas tikimybių skirstinys pateikiamas 35 paveiksle. 

 

 
35 paveikslas.  Akumuliuotas EGDV tikimybių skirstinys 

 

Akumuliuotas tikimybių skirstinys parodo, kad yra: 

 50% tikimybė, kad pasireiškus rizikoms EGDV bus tarp 48.494 ir 52.564 tūkst. Lt; 

 80% tikimybė, kad pasireiškus rizikoms EGDV bus tarp 48.494 ir 52.564 tūkst. Lt; 

 90% tikimybė, kad pasireiškus rizikoms EGDV bus tarp 45.148 ir 54.535 tūkst. Lt. 

8.7. Rizikos priimtinumo įvertinimas 

Atlikus kritinių rizikų analizę, galima teigti, kad projekto ekonominė grynoji dabartinė vertė nebus mažesnė 

už 0. Todėl rekomenduojama įgyvendinti projektą, nes galimos rizikos poveikis projekto ekonominiam-

socialiniam efektui yra priimtinas. 

8.8. Jautrumo analizė 

Finansinėje ir ekonominėje-socialinėje analizėje rodiklių skaičiavimai atliekami naudojant tam tikrus įvesties 

parametrus (pvz. investicijos, gatvių remontų sąnaudos) ar priėmus tam tikras prielaidas (pvz. VMPEI 

kitimas, išvengtų eismo įvykių skaičius) ir esant konkrečioms investicijų reikšmėms, t.y. skaičiavimuose 

naudojant kintamuosius ir įvesties parametrus. 

Jautrumo analizės tikslas – nustatyti projekto „kritinius“ kintamuosius ar įvesties parametrus. Tokie 

kintamieji apibrėžiami kaip kintamieji, kurių pokytis, teigiamas ar neigiamas, turi didžiausią įtaką projekto 
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finansiniams ar ekonominiams rodikliams. Analizė atliekama vienu metu keičiant vieno kintamojo reikšmę ir 

atitinkamai stebint rodiklių pokytį. 

Jautrumo analizė atliekama tokiais žingsniais kaip nurodyta žemiau pateiktame 36 paveiksle. 

 

Kintamųjų

nustatymas
Elastingumo

analizė

“K ”ritinių
kitamųjų

parinkimas

Scenarijų

analizė

Jautrumo
analizės
išvados

 
36 paveikslas. Jautrumo analizės schema 

 

8.8.1. Kintamųjų nustatymas 

Šio projekto finansinės ir ekonominės analizės skaičiavimuose naudojama daug kintamųjų – prielaidų ir 

įvesties parametrų. Tolimesnei analizei pasirenkami kintamieji, kurie gali turėti įtakos projekto rezultatams 

ir su jais atliksime elastingumo analizę. Šie kintamieji pateikiami žemiau: 

 VMPEI kitimas; 

 gatvių dangos lygumas; 

 kelionės laiko vertė; 

 išvengtų eismo įvykių vertė; 

 infliacija; 

 statybos kaina; 

 paprastojo remonto kaina; 

 kapitalinio remonto kaina. 

8.8.2. Elastingumo analizė 

Remiantis elastingumo skaičiavimo metodika, apskaičiuojami ekonominės GDV elastingumo koeficientai 
pagal nustatytus kintamuosius. Ekonominės GDV elastingumo koeficientai apskaičiuojami naudojant 
kintamųjų procentinius pokyčius: 
 

Ex,y  =
Y

X





%

%
 

 

čia: 
%ΔX – ekonominės GDV procentinis pokytis; 
%ΔY – kintamųjų reikšmių procentinis pokytis. 
 

Elastingumo koeficientas parodo kokiu procentu pasikeičia ekonominė GDV, pakeitus kintamąjį vienu 
procentu, t.y. kaip jautriai reaguoja GDV į kintamųjų pokytį. Ekonominės GDV elastingumą pagal 
kintamuosius suskirstome į tris grupes atsižvelgiant į elastingumo lygį: 
 

 didelis elastingumas – |E| > 0,75; 

 vidutinis elastingumas – 0,25 < |E| < 0,75; 

 mažas elastingumas – |E| < 0,25. 
 
Elastingumo analizės rezultatai pateikiami žemiau esančiame 37 paveiksle. 
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37 paveikslas. Elastingumo analizės rezultatai 

 

Iš grafiko matome, kad didžiausią įtaką Projekto rezultatams turi statybos kaina, kelionės laiko vertė it 

VMPEI. 

8.8.3. „Kritinių „ kintamųjų parinkimas 

„Kritiniais“ kintamaisiais pasirenkami tokie kintamieji, kurių elastingumas yra vidutinis. Statybos kaina, 

kelionės laiko vertė ir VMPEI yra „kritiniai“ kintamieji. 

Nustačius „kritinius kintamuosius, atliekama ekonominės GDV jautrumo analizė pagal kiekvieną „kritinį“ 

kintamąjį. Žemiau pateikiamas EGDV santykinis jautrumas pagal „kritinius“ kintamuosius (38 pav.). 

 

 
38 paveikslas. EGDV jautrumo analizės rezultatai 
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Iš grafiko matome, kad VMPEI ir kelionės laiko vertės didėjimas gatvių dangų lygumo didėjimas projekto 

ekonominę GDV didina, o statybos kainos didėjimas – mažina. 

Siekiant įvertinti kitų Projekto rodiklių jautrumą „kritiniams“ kintamiesiems žemiau pateikiame jautrumo 

skaičiavimo rezultatus pagal „kritinius“ kintamuosius. 

Žemiau 26 lentelėje pateikiamas ekonominių rodiklių jautrumas statybos kainos pokyčiams: 

 

Rodiklis -5,00 % 0,00 % 5,00 % 

Naudos-kaštų santykis 3,09 2,99 2,89 

Ekonominė VGN, % 24,9 23,9 22,9 

Ekonominė GDV, mln. Lt 52,2 51,3 50,4 
26 lentelė. Ekonominių ir finansinių rodiklių jautrumas statybos kainos pokyčiams. 

 
Statybos kainai padidėjus 5 %, naudos-kaštų santykis sumažėja 3,3 %, ekonominė GDV sumažėja 1,8 %. 

Žemiau 27 lentelėje pateikiamas ekonominių rodiklių jautrumas kelionės laiko vertės pokyčiams: 

 

Rodiklis -5,00 % 0,00 % 5,00 % 

Naudos-kaštų santykis 2,95 2,99 3,02 

Ekonominė VGN, % 23,6 23,9 24,1 

Ekonominė GDV, mln. Lt 50,5 51,3 52,2 
27 lentelė. Ekonominių ir finansinių rodiklių jautrumas kelionės laiko vertės pokyčiams. 

 
Kelionės laiko vertei padidėjus 5 %, naudos-kaštų santykis padidėja 1,0 %, ekonominė GDV padidėja 1,7 %. 

Žemiau 28 lentelėje pateikiamas ekonominių rodiklių jautrumas VMPEI pokyčiams: 

 

Rodiklis -5,00 % 0,00 % 5,00 % 

Naudos-kaštų santykis 2,96 2,99 3,02 

Ekonominė VGN, % 23,8 23,9 24,0 

Ekonominė GDV, mln. Lt 50,5 51,3 52,1 
28 lentelė. Ekonominių ir finansinių rodiklių jautrumas VMPEI pokyčiams. 

 
VMPEI padidėjus 5 %, naudos-kaštų santykis sumažėja 1,0 %, ekonominė GDV padidėja 1,6 %. 

8.8.4. Scenarijų analizė 

Scenarijų analizė parodo, kaip pasikeistų projekto EGDV, jeigu visų kritinių kintamųjų reikšmės pasikeistų į 

pasirinktą blogiausią ar geriausią reikšmę.  

29 lentelėje pateikiamos tikėtinos atskirų rodiklių geriausios ir blogiausios reikšmės. 

 

Rodiklis Blogiausia reikšmė Geriausia reikšmė 

Statybos kaina, mln. Lt 22,6 25,0 

Kelionės laiko vertė, Lt 33,18 36,68 

VMPEI kitimas, % 1,42 1,58 
29 lentelė. Ekonominių rodiklių kritinės reikšmės. 

 

Laikomasi prielaidos, kad blogiausias poveikis yra visų kritinių kintamųjų tuo pačiu metu skaičiuojamas 5 

proc. pokytis nepalankia kryptimi, nustatyta skyriuje „kritinių kintamųjų parinkimas“. Tai reiškia, kad 
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analizuojamas blogiausias scenarijus pasižymės tuo, kad blogiausio scenarijaus atveju statybos sąnaudos 

išaugs iki maksimalios, o VMPEI augimo pokytis ir kelionės laiko vertė sumažės iki minimalios ribos. 

Geriausias scenarijus nagrinėja atvirkštinę situaciją. Scenarijų analizė pateikiama 30 lentelėje. 

 

Rodiklis 
Blogiausias 
scenarijus 

Suplanuotas 
scenarijus 

Geriausias 
scenarijus 

Naudos-sąnaudų santykis 2,83 2,99 3,16 

Ekonominė VGN, % 22,6 23,9 25,4 

Ekonominė GDV, mln. Lt 48,8 51,3 53,8 
30 lentelė. Scenarijų analizė. 

 

Scenarijų analizė parodo, kad net ir susiklosčius blogiausioms aplinkybėms ir visiems kritiniams 

kintamiesiems pasikeitus nepageidaujama linkme po 5 proc., projektas išliktų patrauklus, Ekonominė VGN 

(22,6 proc.) viršys minimalią nominalia diskonto norma nustatytą ribą (7,75 proc.), kuri parodo ar projektas 

yra patrauklus įgyvendinimui. Ekonominė GDV esant blogiausiam scenarijui sumažėtų iki 48,8 mln. Lt., 

naudų-sąnaudų santykis sumažėtų 0,16 nominalių punktų. 

Geriausio scenarijaus atveju, EVGN išaugtų iki 25,4 proc. atžymos, o EGDV padidėtų daugiau nei 4 proc. 

Naudos-sąnaudų santykis išaugtų 0,17 nominalių punktų. 

 

8.9. Jautrumo analizės išvados 

Apibendrinant rezultatus, gautus atliekant jautrumo analizę, matoma, kad Projekto rezultatams didžiausią 

įtaką turi statybos kaina, kelionės laiko vertė ir VMPEI kitimas,. 

Statybos kaina ir kelionės laiko vertė turi didžiausią (|E| = 0,34 ir 0,33) įtaką Projekto rezultatams, todėl 

labai svarbu siekti racionaliai sumažinti statybos kainą. VMPEI įtaka taip pat nemaža (|E| = 0,31) todėl, kad 

šis dydis tiesiogiai lemia bendrus ekonominės Projekto naudos skaičiavimus. 

Labai svarbu atkreipti dėmesį, kad Projekto ekonominiai rezultatai jautriai reaguoja ir į dangos nelygumą, 

todėl labai svarbu užtikrinti geras kelio važiuojamosios dalies lygumo charakteristikas. 

Scenarijų analizė parodė, kad projektas tinkamas įgyvendinti net ir su blogiausio laukiamo scenarijaus 

aplinkybėmis, o EGDV neturėtų sumažėti daugiau kaip 10 proc., net ir maksimaliai nepalankiai susiklosčius 

visoms kritinėms aplinkybėms. Geriausio scenarijaus atveju EGDV išaugtų 4,9 proc. iki 53,8 mln. litų. 

 

 

Išvados 

Ekonominio pagrindimo rezultatai rodo, kad planuojamos investicijos į Telšių miesto gatvių rekonstrukciją 

pagal Telšių rajono susisiekimo sektoriaus infrastruktūros atnaujinimo ir plėtros 2014 – 2020 m programą 

atsipirks, nes apskaičiuoti ekonominiai įverčiai yra: 

 EVGN  – 23,9 %; 

 EGDV  – 51,3 mln. Lt; 

 N/S  – 2,99. 

Pagal aukščiau pateiktus apskaičiuotus ekonominius įverčius šis projektas yra perspektyvus ir ekonomiškai 

naudingas. Jautrumo analizė parodė, kad esant ir blogiausiam variantui, projekto ekonominio pagrindimo 

rodikliai išlieka pakankami. Planuojamas įgyvendinti projektas atsipirks septintaisiais metais po jo 

įgyvendinimo. 
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Planuojama rekonstruoti 11,75 km Telšių miesto gatvių. Gatvių rekonstrukcijos darbus numatoma atlikti 3 

etapais, kiekvieną etapą per dvejus metus. Praėjus dešimt metų po gatvių rekonstrukcijos, numatomas 

paprastasis remontas, kuris sustabdys gatvių dangos savybių blogėjimą, ir užtikrins gatvių naudojimo 

maksimalų efektyvumą. Sekantis remontas planuojamas 20 metais po gatvių rekonstrukcijos darbų 

užbaigimo. 

Tokio pobūdžio projektas pilnai išspręstų esamas problemas, nes numatytos gatvės būtų rekonstruotos, 

įrengiant naują dangos konstrukciją ir paklojant jose naują lygią asfaltbetonio dangą, įrengiant naujus 

šaligatvius (takus), lietaus nuotekų sistemos tinklus bei gatvės apšvietimo tinklus. Gatvių rekonstrukcija 

turės tiesioginę įtaką gatvių dangos būklės pagerėjimui, dėl ko gatvės pilnai tenkins visų gatvės naudotojų 

eismo poreikius. Kokybiška gatvių danga nulems kelionės laiko sąnaudų ir autotransporto priemonių 

eksploatacijos sąnaudų ekonomiją. Taip pat rekonstrukcijos metu pašalinti dangų defektai turės tiesioginę 

įtaką avaringumo sumažėjimui. Dėl įdiegtų priemonių – rekonstruotų šaligatvių, įrengto apšvietimo padidės 

nemotorizuotų eismo dalyvių saugumas ir judėjimo patogumas. 

Galimybių studijoje projekto socialinė ekonominė nauda išanalizuota taikant naudos ir sąnaudų analizės 

metodą. Ekonominės-socialinės naudos išorinio poveikio veiksniai: 

 sutrumpėjusio kelionės laiko ekonomija; 

 autotransporto priemonių eksploatacinių kaštų ekonomija; 

 eismo įvykių nuostolių ekonomija; 

 dulkėtumo nuostolių ekonomija; 

 gatvių dangų eksploatacinių sąnaudų ekonomija. 

Bendra projekto kaina sudaro 23,8 mln. Litų (2014 m. kovo mėn. kainomis). 
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