
 
 

 

TECHNINĖS DOKUMENTACIJOS PARENGIMAS ŠIAULIŲ VIEŠAJAM 

LOGISTIKOS CENTRUI STEIGTI 

 
Projekto tikslas – prisidėti prie intermodalumo plėtojimo ir viešųjų logistikos centrų steigimo.  

 

Projekto finansavimas: projektas yra finansuojamas Ekonomikos augimo veiksmų programos 

priemonės „Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos 

infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti“ lėšomis. 

 
Projekto pareiškėjas – Šiaulių miesto savivaldybės administracija.  

 

Projekto partneriai: projektas įgyvendinamas be partnerių.  

 

Projekto svarba: ilgalaikė (iki 2025 m.) Lietuvos transporto plėtros strategija nurodo, kad viena 

svarbiausių Europos Sąjungos ir Lietuvos transporto politikos krypčių yra stiprinti skirtingų 

transporto rūšių sąveiką. Todėl Lietuva turi plėtoti intermodalinio transporto sistemą ir stiprinti jos 

sąveika su kitomis transporto sistemomis. Strategija nurodo, kad pagal atliktas prognozes krovinių 

srautai Lietuvos transporto magistralėse 2020 metais turėtų tapti dvigubai intensyvesni, todėl svarbu 

ieškoti transportavimo proceso organizavimo inovacijų ir jas diegti. Minėtoms problemoms spręsti 

gali padėti viešųjų logistikos centrų steigimas. Projekto, kuriam yra gautas finansavimas, tikslas yra 

parengti Šiaulių viešojo logistikos centro intermodalinio terminalo steigimo galimybių studiją, 

pirkimo dokumentus techninio projekto rengėjui parinkti ir techninį projektą. Projektas atitinka 

Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2005 m. birželio 23 d nutarimu Nr. 692. 

Šiaulių viešasis logistikos centras (toliau – VLC) bus steigiamas Šiaulių pramonės parke. Jo 

įsteigimas pagerins Lietuvos, kaip tranzito valstybės patrauklumą ir konkurencingumą, geriau 

išnaudojant valstybės resursus ir mažinant krovinių gabenimo išlaidas ir sunkiųjų transporto 

priemonių poveikį aplinkai. VLC apims intermodalinį terminalą ir logistikos parką, kuriame įsikurs 

transporto ir kt. sričių įmonės, taip bus sukurta apie 800 darbo vietų.  
 

Projekto rezultatai: projekto įgyvendinimo metu bus parengtas Šiaulių viešojo logistikos centro 

intermodalinio terminalo techninis projektas. Techninė dokumentacija yra reikalinga Šiaulių VLC 

intermodalinio terminalo statybos darbams pradėti ir sėkmingai užbaigti. Statybos darbai prasidėtų 

iš karto po techninės dokumentacijos parengimo gavus statybos leidimą. 
 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2011 m. liepos mėn. - 2012 m. gegužės mėn. 

 

Projekto biudžetas – bendra projekto vertė 1 701 090,80 Lt , iš jų ES lėšos – 1 445 927,18 Lt, 

Šiaulių miesto savivaldybės  lėšos – 255 163,62 Lt. 

 

 


