
LIETUVOS AUTOMOBILI� KELI� DIREKCIJOS 
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 
2003 MET� VEIKLOS ATASKAITA 

I. MISIJA IR STRATEGINIAI TIKSLAI 

Misija 

R�pintis valstybin�s reikšm�s keliais ir j� infrastrukt�ra, tvarkyti j� ir laiku vykdyti 
ekonomišk� jos prieži�r� bei pl�tr�. 

Strateginiai tikslai 

Priži�r�ti ir pl�toti valstybin�s reikšm�s kelius, užtikrinti augan�ios Lietuvos 
automobili� transporto infrastrukt�ros poreikius, Europos S�jungos reikalavimus keli� 
infrastrukt�rai ir integruoti j� � ES keli� tinkl�. 

II. PROGRAM�, NUMATYT� STRATEGINIAME VEIKLOS PLANE, 
APRAŠYMAS 

Programa ir asignavimai, skirti jai �gyvendinti (t�kst. lit�) 

Lietuvos Respublikos Vyriausyb� 2003 m. vasario 3 d. nutarimu Nr. 164 „D�l Keli� 
prieži�ros ir pl�tros programos finansavimo 2003 met� s�matos patvirtinimo“ patvirtino Keli� 
prieži�ros ir pl�tros programos finansavimo 2003 met� s�mat� (Žin., 2003, Nr. 14-563). Keli� 
sektoriui finansuoti patvirtintos s�matos suma buvo 780 000 t�kst. lit�. 

2002 metais iš Keli� prieži�ros ir pl�tros programos finansavimo šaltini� buvo 
surinkta 100 096,4 t�kst. lit� daugiau nei prognozuota, kurie nebuvo pervesti � program� 
einamaisiais metais. Taip pat Lietuvos automobili� keli� direkcija prie Susisiekimo 
ministerijos perved� jos s�skaitoje esant� 2002 m. gruodžio 31 d. Keli� prieži�ros ir pl�tros 
programos l�š� likut� – 382,1 t�kst. lit� � Lietuvos Respublikos valstyb�s biudžeto s�skait� 
Keli� prieži�ros ir pl�tros programai finansuoti. Tad visas 2002 m. Keli� prieži�ros ir pl�tros 
programos l�š� likutis, kuris per�jo � 2003 met� Keli� prieži�ros ir pl�tros finansavimo 
programos s�skait�, yra 100 478,5 t�kst. lit�. Lietuvos Respublikos Vyriausyb� 2003 m. 
vasario 3 d. nutarimu Nr. 164 patvirtino Keli� prieži�ros ir pl�tros programos finansavimo 
s�mat� (780 mln. lit�). Lietuvos Respublikos Vyriausyb�s 2003 m. geguž�s 23 d. nutarimu 
Nr. 645 „D�l Lietuvos Respublikos Vyriausyb�s 2003 m. vasario 3 d. nutarimo Nr. 164 „D�l 
Keli� prieži�ros ir pl�tros programos finansavimo 2003 met� s�matos patvirtinimo“ 
pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 51-2280) ir Lietuvos Respublikos Vyriausyb�s 2003 m. rugpj��io 
7 d. nutarimu Nr. 993 „D�l Lietuvos Respublikos Vyriausyb�s 2003 m. vasario 3 d. nutarimo 
Nr. 164 „D�l Keli� prieži�ros ir pl�tros programos finansavimo 2003 met� s�matos 
patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 79-3596) buvo pervestas visas 2002 met� Keli� 
prieži�ros ir pl�tros finansavimo programos likutis, tai yra 100 478,5 t�kst. lit�. Lietuvos 
Respublikos Seimas 2003 m. liepos 3 d. pri�m� 2003 m. valstyb�s biudžeto ir savivaldybi� 
biudžet� finansini� rodikli� patvirtinimo pakeitimo �statym� (Žin., 2002, Nr. 124-5619; 2003, 
Nr. 69-3121), kuriame numatyta 20 000 t�kst. lit� Keli� prieži�ros ir pl�tros programos 
finansavimo l�š� skirti bendroms valstyb�s reikm�ms bei 10 713 t�kst. lit� sumažinti paskol� 
ir pal�kan� gr�žinim�. Iš viso Keli� prieži�ros ir pl�tros programos finansavimo 2003 met� 
s�mata yra 849 765,5 t�kst. lit�. 

Programos tikslai 

Priži�r�ti ir pl�toti valstybin�s reikšm�s kelius. 
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Programos uždaviniai 

Formuoti keli� prieži�ros ir pl�tros politik�, pl�toti keli� tinkl� ir jo infrastrukt�r�, 
gerinti magistralini�, krašto ir rajonini� keli� prieži�r� užtikrinant transporto priemoni� ir 
p�s�i�j� saug� eism� keliuose, vykdyti keli� tiesimo, taisymo, rekonstrukcijos, 
modernizavimo darbus, tilt�, viaduk� statybos darbus valstybin�s reikšm�s keliuose, vykdyti 
atliekam� darb� kokyb�s kontrol�, rengti teis�s aktus, atitinkan�ius Europos S�jungos 
reikalavimus. 

Programos uždaviniams �gyvendinti vykdyt� priemoni� aprašymas 

2003 m. efektyvi keli� ir tilt� prieži�ra sudar� s�lygas, kad valstybiniais keliais 
gal�t� vykti nepertraukiamas, saugus automobili� eismas. Šie darbai buvo vykdomi 
ekonomiškai efektyviai bei užtikrino saug� eism� ir prieži�ros lyg� atitinkan�i� technin� ir 
estetin� kelio kokyb�. Sistemingai atliekama prieži�ra (21,3 t�kst. km) bei remontas (619 km) 
gerino keli� ir tilt� b�kl�. 

Did�jant keli� infrastrukt�ros finansavimui bei s�kmingai panaudojant ES paramos 
l�šas buvo modernizuojami Lietuv� kertantys automobili� transporto koridoriai. Keli� tinklo 
ir jo infrastrukt�ros pl�tra užtikrino efektyvesn� autotransporto darb� bei susisiekim� šalyje. 
2003 metais Lietuvos keli� sektorius s�kmingai panaudojo 56 mln. Lt negr�žintinos ES 
paramos. �gyvendinant investicinius projektus per 2003 metus buvo modernizuojama VIA 
BALTICA kelio trasa, toliau rekonstruojami IA, IXB transporto koridoriai bei E keliai 
(107 km), �gyvendinamas Lietuvos keli� (žvyrkeli�) projektas (247 km). 

D�l užsit�susio viešojo pirkimo konkurso proced�r� vienas iš žvyrkeli� projekto 
kontrakt� buvo pasirašytas v�liau nei planuota, tod�l 2003 metais pagal š� kontrakt� numatyti 
darbai bus baigti 2004 metais. 

Ger�jantis finansavimas ir efektyviai naudojamos valstyb�s ir iš tarptautini� 
organizacij� gaunamos l�šos automobili� keli� tinklui pl�sti, modernizuoti ir jo 
funkcionavimui užtikrinti leido laiku atlikti b�tiniausius keli� prieži�ros nuolatinius darbus, 
kurie užtikrino saug� eism� bei reikiam� kelio tarnavimo laik�. Ta�iau, siekiant optimaliai 
tenkinti keli� naudotoj� poreikius, min�tiems darbams reik�t� skirti dvigubai daugiau l�š� nei 
skiriama dabar. 

Pagal s�matos straipsnius per 2003 metus Keli� prieži�ros ir pl�tros programos l�šos 
buvo naudojamos, atsižvelgiant � b�tiniausi� l�š� poreik� keli� prieži�ros darbams atlikti, 
užsienio bank� paskoloms gr�žinti ir pal�kanoms mok�ti, taip pat atlyginti už valstybin�s 
reikšm�s ir savivaldyb�ms priklausan�iuose vietin�s reikšm�s keliuose atliktus darbus. 

2004 m. sausio 1 d. � speciali�j� Keli� prieži�ros ir pl�tros programos s�skait� iš vis� 
jos formavimo šaltini� surinkta 856 mln. lit�. L�š� surinkimas per 2003 metus, palyginus su 
2002 metais, padid�jo 11 procent�. Tam �takos tur�jo benzino ir dyzelini� degal� akcizo bei 
atskaitym� nuo realizavimo pajam� surinkimo � valstyb�s biudžet� padid�jimas. 

Per ataskaitin� laikotarp� atlikta darb� už 854 423 t�kst. lit�, o apmok�ta už atliktus 
darbus 848 057 lit�. Skirtumas tarp atlikt� ir apmok�t� darb� (6 366 t�kst. lit�) yra einamasis 
kreditorinis �siskolinimas rangovams už gruodžio m�nes� atliktus darbus, kurie buvo apmok�ti 
2004 m. sausio m�nes�. Iš tos sumos už valstybin�s reikšm�s ir savivaldyb�ms 
priklausan�iuose vietin�s reikšm�s keliuose atliktus darbus apmok�ta 169680 t�kst. lit�. 

2003 metais buvo parengtas Lietuvos Respublikos keli� prieži�ros ir pl�tros 
programos finansavimo �statymo 11 straipsnio 5 dalies pakeitimo �statymas. 2003 m. birželio 
30 d. nutarimu Nr. 859 „D�l Lietuvos Respublikos Vyriausyb�s 2002 m. vasario 20 d. 
nutarimo Nr. 258 „D�l Keleivi� ir transporto priemoni� neatlygintino perk�limo keltais per 
Kurši� marias išlaid� kompensavimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ Lietuvos Respublikos 
Vyriausyb� pakeit� 2002 m. vasario 20 d. nutarim� Nr. 258 „D�l Keleivi� ir transporto 
priemoni� neatlygintino perk�limo keltais per Kurši� marias išlaid� kompensavimo tvarkos 
patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 18-737, Nr. 80-3443). 
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2003 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 849 „D�l Lietuvos Respublikos Vyriausyb�s 
2002 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 108 „D�l Lietuvos Respublikos keli� prieži�ros ir pl�tros 
programos finansavimo �statymo �gyvendinimo“ pakeitimo“ Lietuvos Respublikos 
Vyriausyb� pakeit� 2002 m. sausio 25 d. nutarim� Nr. 108 „D�l Lietuvos Respublikos keli� 
prieži�ros ir pl�tros programos finansavimo �statymo �gyvendinimo“ (Žin., 2003, 
Nr. 64-2907). 

Lietuvos Respublikos Vyriausyb�s programos �gyvendinimo priemoni� vykdymas 

�gyvendinama Saugaus eismo automobili� keliais 2002–2004 m. programa. Toliau 
vykdomi tarptautini� koridori� modernizavimo darbai, finansuojami iš ISPA bei Keli� 
prieži�ros ir pl�tros programos finansavimo l�š�. 

Nacionalin�s ACQUIS pri�mimo programos �gyvendinimo priemoni� vykdymas 

Priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausyb�s nutarimas Nr. 849 „D�l Lietuvos 
Respublikos Vyriausyb�s 2002 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 108 „D�l Lietuvos Respublikos 
keli� prieži�ros ir pl�tros programos finansavimo �statymo �gyvendinimo“ pakeitimo“, 
atitinkantis ES direktyv� 99/62/EB. 

III. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO PLANUOJAMOS  
VEIKLOS PRIORITETIN�S KRYPTYS 

Lietuvos automobili� keli� direkcija prie Susisiekimo ministerijos atsakinga už 
valstybin�s reikšm�s keli� tinklo (21,3 t�kst. km) prieži�r� ir pl�tr�. Tinkama keli� ir tilt� 
prieži�ra sudaro s�lygas, kad valstybiniais keliais gal�t� vykti nepertraukiamas, saugus ir 
patogus automobili� eismas. Sisteminga prieži�ra bei remontas gerina keli� ir tilt� b�kl�, bet 
tr�kstant optimalaus finansavimo tik iš dalies atstato j� nusid�v�jusius elementus bei vert�. 

Keli� tinklo ir jo infrastrukt�ros pl�tra užtikrina efektyvesn� autotransporto darb� bei 
susisiekim� šalyje, Lietuvos automobili� keli� tinklo europini� standart� atitikim� bei jo 
integracij� � Europos keli� tinkl�, tranzitini� autotransporto sraut� perorientavim�, 
pagrindini� europini� koridori� atšak�, einan�i� per m�s� šalies teritorij�, pl�tr�, o tai savo 
ruožtu skatina Lietuvos priart�jim� prie ES ir NATO šali�. 

Did�jant automobili� skai�iui bei eismo srautams Lietuvoje, avaringumo lygis išlieka 
didelis. Lyginant su kitomis Europos valstyb�mis Lietuva yra viena iš labiausiai atsilikusi� 
šali� pagal pagrindinius avaringumo rodiklius, tod�l yra b�tinyb� skirti didesn� d�mes� eismo 
saugai. 

Siekiant optimaliai tenkinti keli� naudotoj� poreikius, keli� sektoriaus finansavimui 
tur�t� b�ti skirta 1,3 mlrd. Lt. Tod�l reik�t� palaipsniui kasmet didinti Keli� prieži�ros ir 
pl�tros programos finansavim� siekiant: 

– užtikrinti optimali� keli� prieži�r�, kuri leist� maksimaliai sumažinti autotransporto 
priemoni� eksploatacines išlaidas, kelion�s gaišt�, avaringum�; 

– sustiprinti automobili� keli� dangas Europos S�jungoje leistinai 11,5 tonos ašies 
apkrovai (Lietuvoje didžioji dalis kelio dang� pritaikytos 10 ton� ašies apkrovai); 

– �diegti saugaus eismo priemones, kurios pad�t� sumažinti avaringum� Lietuvos 
keliuose. 
 


