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PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲTAKŲ, ŠALIGATVIŲ PERDAVIMAS BEI PRIEŽIŪRA
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KELIAS

Kelias – inžinerinis statinys, skirtas transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui. Kelio elementai yra šie: (..... ) ir

kitos vandens nuleidimo sistemos, (....) autobusų sustojimo aikštelės, (...) poilsio aikštelės, pėsčiųjų ir

dviračių takai, (....) apšvietimo ir kiti įrenginiai su šių elementų užimama žeme. (LR Kelių įstatymas)

Principai:

• statinys išilgai „nepjaustomas“: visi

elementai esantys kelio juostoje (autobusų
stotelės, pėsčiųjų ir dviračių takai /

šaligatviai) yra neatsiejama kelio dalis;

• priešingu atveju, norint įrengti pvz.

pėsčiųjų ir dviračių takus / šaligatvius,

reikalingas LRV nutarimas (~ 6 mėn.),

žemės pertvarkymo projektas (~2 metai).

Lietuvos valstybei išimtine nuosavybės teise priklauso žemė, įstatymų ir Vyriausybės nustatyta tvarka

priskirta: valstybinės reikšmės keliams (....). (LR Žemės įstatymas )
Nacionaliniam saugumui užtikrinti strateginę reikšmę turinti infrastruktūra: valstybinės reikšmės

automobilių keliai pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą sąrašą. (Nacionaliniam saugumui užtikrinti

svarbių objektų apsaugos įstatymas)
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Pagrindinis tikslas – bendrai įgyvendinti kelių infrastruktūros projektus, užtikrinti valstybinės ir

vietinės reikšmės kelių plėtros vientisumą, dalintis planais.

PARTNERYSTĖS / BENDRADARBIAVIMO SVARBA

LAKD+Savivaldybė LAKD+Savivaldybė



Pagrindinis tikslas – bendrai įgyvendinti kelių infrastruktūros projektus, užtikrinti valstybinės 

ir vietinės reikšmės kelių plėtros vientisumą, dalintis planais.
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PARTNERYSTĖS / BENDRADARBIAVIMO SVARBA



PARTNERYSTĖS / BENDRADARBIAVIMO SUTARTYS
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Savivaldybė takų / šaligatvių įrengimą / 

sutvarkymą (kelio juostos ribose)

finansuoja ES bei savivaldybės biudžeto

lėšomis.

Pasirašoma partnerystės sutartis tarp LAKD 

ir savivaldybės.

LAKD suteikia įgaliojimą savivaldybei įgyvendinti 

projektą kelio juostoje.

LAKD valdo patikėjimo teise

projekto įgyvendinimo metu

įrengtus takus / šaligatvius.

Užbaigus projektą 

LAKD perduoda (teisės aktų nustatyta tvarka),

o savivaldybė įvykdo procedūras ir perima

valstybinės reikšmės kelią ne vėliau, kaip per 1

metus nuo projekto įgyvendinimo bei įtraukia šį

kelią į vietinės reikšmės kelių sąrašą.

Savivaldybė takų / šaligatvių įrengimą / 

sutvarkymą (kelio juostos ribose) finansuoja 

savivaldybės biudžeto lėšomis.

Pasirašoma bendradarbiavimo sutartis tarp 

LAKD ir savivaldybės.
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Savivaldybė takų / šaligatvių įrengimą / sutvarkymą 

(savivaldybė takus šalia valstybinės reikšmės kelio 

įsiregistravusi NTR kaip savo nuosavybę) finansuoja 

ES bei savivaldybės biudžeto lėšomis.

Pasirašoma bendradarbiavimo sutartis tarp LAKD ir 

savivaldybės.

Savivaldybė įvykdo

procedūras ir perduoda takus

/ šaligatvius, esančius prie

valstybinės reikšmės kelio,

valdyti, naudoti ir jais

disponuoti patikėjimo teise

LAKD (prieš tai juos

perdavus valstybės

nuosavybėn).

Savivaldybė įsipareigoja 5

metus išlaikyti ir savo lėšomis

vykdyti projekto metu sukurto

turto tinkamą priežiūrą ir,

praėjus Europos Sąjungos

fondų investicijų tęstinumo

laikotarpiui – 5 metams,

perduoda projekto metu

sukurtą turtą LAKD.

LAKD perduoda (teisės aktų

nustatyta tvarka), o savivaldybė

įvykdo procedūras ir perima

valstybinės reikšmės kelią ne

vėliau, kaip per 1 metus nuo

projekto įgyvendinimo bei įtraukia šį

kelią į vietinės reikšmės kelių

sąrašą.

PARTNERYSTĖS / BENDRADARBIAVIMO SUTARTYS

Savivaldybė takų / šaligatvių įrengimą / sutvarkymą 

(savivaldybė takus šalia valstybinės reikšmės 

kelio įsiregistravusi NTR kaip savo nuosavybę) 

finansuoja savivaldybės biudžeto lėšomis.

Pasirašoma bendradarbiavimo sutartis tarp LAKD 

ir savivaldybės.

Užbaigus projektą Užbaigus projektą 
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PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲTAKŲ / ŠALIGATVIŲ PRIEŽIŪRA

Sąlygos, kurioms esant LAKD prižiūri pėsčiųjų ir (ar) dviračių takus bei šaligatvius gyvenviečių 

ribose:

1. LAKD prižiūri pėsčiųjų ir (ar) dviračių takus bei šaligatvius gyvenviečių ribose visus be išimties, 

kurie yra teisiškai registruoti kaip kelio juosta;

2. LAKD prižiūri pėsčiųjų ir (ar) dviračių takus gyvenviečių ribose, kurie pakliūva į kelio juostą 

numatytą kelių įstatyme, kurie nėra teisiškai registruoti kaip kelio juosta ir kurie nėra teisiškai 

registruoti kaip savivaldybės turtas;

3. LAKD neprižiūri šaligatvių gyvenviečių ribose, kurie nėra registruoti kaip kelio juosta.
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PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲTAKŲ / ŠALIGATVIŲ PRIEŽIŪRA

Pėsčiųjų ir (ar) dviračių takų bei šaligatvių priežiūros lygis:

1. Visų valstybinės reikšmės kelių priežiūra atliekama vadovaujantis Kelių priežiūros vadovo I dalimi

,,Automobilių kelių priežiūros normatyvai KPV PN-14“;

2. Kelių priežiūros vadovo I dalyje ,,Automobilių kelių priežiūros normatyvai KPV PN-14“ nėra išskiriama

pėsčiųjų ir (ar) dviračių takų bei šaligatvių priežiūra būtent gyvenviečių ribose;

3. Visi kelio elementai (tarp jų ir takai bei šaligatviai), išskyrus kelio važiuojamąją dalį, yra prižiūrimi III

(žemas) lygiu;

4. Šiuo metu yra rengiama nauja Kelių priežiūros vadovo redakcija, kuri įsigalios 2019 metų antroje

pusėje.
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PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲTAKŲ / ŠALIGATVIŲ PRIEŽIŪRA
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PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲTAKŲ / ŠALIGATVIŲ PRIEŽIŪRA
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PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲTAKŲ / ŠALIGATVIŲ PRIEŽIŪRA

Planai:

iki 2019 m. III ketvirčio atlikti inventorizaciją ir užtikrinti, kad LAKD patikėjimo teise valdomas turtas 

būtų tinkamai prižiūrimas.

Kokybė:

Pastebėjus, kad LAKD patikėjimo teise valdomas turtas prižiūrimas netinkamai, informuoti LAKD el. 

pašto adresu remigijus.lipkevicius@lakd.lt.  



AČIŪ
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WWW.LAKD.LT

WWW.EISMOINFO.LT

http://www.lakd.lt/
http://www.eismoinfo.lt/
https://www.facebook.com/pg/LAKD.LT/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/LAKD.LT/about/?ref=page_internal

