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Vilnius
Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais
Programa užtikrinimas
01 009
Programos kodas
SKIRTI ASIGNAVIMAI (tūkst. Lt)

Planuoti
panaudoti
asignavimai

Faktiškai panaudoti
asignavimai

Panaudojimo
%

88,4
IŠ VISO:
1 404 110
1 240 531
351 703
194 757
55,4
IŠ JŲ: ES LĖŠOS **
BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠOS
1 052 407
1 045 774
99,4
VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS *
KITOS LĖŠOS (nurodyti)
Įgyvendinamų projektų skaičius (jeigu
Įgyvendinimo
Faktas
Planas
programos vykdytojo vykdomi projektai įtraukti į
%
susisiekimo ministro valdymo srities Valstybės
investicijų programos vykdomų projektų sąrašą,
kuris tvirtinamas susisiekimo ministro įsakymu)
VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS, skirtos
12 600
12 245
97,2
įstaigai išlaikyti, IŠ VISO:
iš jų:
Lėšos turtui įsigyti
426
450
94,7
Lėšos darbo užmokesčiui
7514
7 515
100
Patvirtintų pareigybių skaičius (planinis)
131
131
100
Patvirtintų pareigybių skaičius (laikotarpio
131
131
100
pradžioje/ pabaigoje)
* be VšĮ Kelių ir transporto tyrimo instituto vykdomai priemonei „Tirti valstybinės reikšmės
kelių infrastruktūros būklę ir rengti pasiūlymus kelių plėtros programai“ numatyto
finansavimo – 7 100 tūkst. Lt.
** 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. periodų Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšos.
I. STRATEGINIŲ POKYČIŲ ĮGYVENDINIMAS
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių
direkcija) įgyvendina valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros bei saugaus eismo
valstybinės reikšmės keliuose valstybės politiką, organizuoja ir koordinuoja valstybinės
reikšmės kelių atkūrimą, priežiūrą ir plėtrą bei iš dalies koordinuoja vietinės reikšmės kelių
finansavimą.
Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo 2014 metų sąmata
(toliau – sąmata) numatė 2014 metams planuojamų Kelių priežiūros ir plėtros programos
(toliau – KPPP) finansavimo lėšų pasiskirstymą pagal atskirus Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimu tvirtinamos metinės sąmatos straipsnius, ekonominę ir funkcinę sąmatų
sudarymo klasifikaciją, atliekamų darbų rūšį, vykdomus ar planuojamus vykdyti projektus,
regioninį ar kitą administracinį objektų išsidėstymą, atsakingus asmenis ir kitus
klasifikatorius.
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Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių
rodiklių patvirtinimo įstatyme KPPP buvo numatyta skirti 1 188 033 tūkst. Lt, iš šių lėšų
bendroms biudžeto reikmėms numatyta skirti 128 526 tūkst. Lt, o KPPP palikta
1 059 507 tūkst. Lt.
KPPP finansavimo lėšos naudojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių
priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymu ir Kelių priežiūros ir plėtros programos
finansavimo lėšų naudojimo tvarkos aprašu. Dalis KPPP lėšų (2014 m. 25 proc.) buvo skirta
vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo
sąlygoms užtikrinti. Vadovaujantis Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų
naudojimo tvarkos aprašu, šios lėšos paskirstomos tarp savivaldybių ir kt. įstaigų. 5 proc.
KPPP rezervo lėšų skiriama valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti. Šias lėšas
paskirsto Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2014 m.
balandžio 16 d. nutarimu Nr. 359 „Dėl 2014 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos
finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti paskirstymo“
(pakeitimai: 2014-11-12 LRV nutarimu Nr.1253; 2014-12-15 LRV nutarimu Nr.1440)
paskirstė 2014 metų KPPP finansavimo lėšų rezervą valstybės reikmėms, susijusioms su
keliais, finansuoti.
2014 m. KPPP sąmatos lėšos (1 059 507 tūkst. Lt) buvo paskirstytos taip:
 740 385,8 tūkst. Lt buvo skirta valstybinės reikšmės keliams ir bendroms funkcijoms
vykdyti;
 265 827 tūkst. Lt buvo skirta vietinės reikšmės keliams (gatvėms);
 53 294,2 tūkst. Lt KPPP rezervas skirtas kitoms valstybės reikmėms, susijusioms su
keliais, finansuoti.
2014 m. KPPP lėšų struktūra (1 060 mln. Lt)
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2014 metais buvo toliau tęsiamas projektų, kurie buvo pradėti 2012–2013 m.,
įgyvendinimas, naujai pradedamiems objektams yra sudaryti sąrašai. Atrenkant taisytinus ir
rekonstruotinus ruožus didžiausias dėmesys buvo skiriamas projektų teikiamai naudai
visuomenei, ir įgyvendinami tie projektai, kurių vidinė grąžos norma yra didžiausia. Projektų
įgyvendinimas mažinant kelionės gaištį, kelių naudotojų išlaidas, socialinę atskirtį, neigiamą
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poveikį aplinkai yra viena iš prioritetinių programos sričių. Nustatant kelių plėtros kryptis,
įvertinta kelių tinklo būklė, eismo intensyvumas, plėtros poreikis ir įgyvendinimo galimybės
bei įgyvendintų projektų teikiama nauda visuomenei.
Kelių direkcija, vykdydama Kelių priežiūros ir plėtros programą, prisidėjo prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro prioritetų
įgyvendinimo, taip pat dalyvavo įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016
metų programos įgyvendinimo prioritetines priemones.
Per programos tikslus, uždavinius ir priemones Kelių direkcija įgyvendina valstybinės
reikšmės kelių priežiūros ir plėtros bei saugaus eismo valstybės politiką ir iš dalies prisideda
prie vietinės reikšmės kelių (gatvių) priežiūros ir plėtros.
Per šią programą įgyvendinama Nacionalinė susisiekimo plėtros 2014–2022 metų
programa, 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programa, Lietuvos Respublikos
nacionalinė kovos su korupcija 2011–2014 metų programa, Klaipėdos ir Tauragės apskričių
pasirengimo potvyniams ir potvynių padariniams šalinti 2007–2015 metų programa, 2014–
2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa, Lietuvos Respublikos
teritorijos bendrojo plano įgyvendinimo priemonių planas, Nacionalinės darnaus vystymosi
strategijos įgyvendinimo priemonių planas, Valstybinės saugaus eismo plėtros 2011–2017
metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinis veiklos planas, Nacionalinės klimato kaitos
valdymo politikos strategijos 2013–2020 metų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo
tarpinstitucinis veiklos planas, Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos
įgyvendinimo 2013–2015 metų veiksmų planas.
II. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO REZULTATAI
Kelių direkcija vykdė programą, kuri buvo skirta Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministro valdymo sričių 2013–2015 metų strateginio veiklos plano strateginiam tikslui (1
tikslas – siekti, kad būtų sukurta moderni, subalansuota, saugi, draugiška aplinkai susisiekimo
sistema, kaip regioninis intermodalinis transporto centras, kuri efektyviai tenkintų gyventojų
ir verslo poreikius) pasiekti.
Programai buvo iškelti du tikslai:
I. mažinti socialinę atskirtį tarp regionų, plėtojant ir prižiūrint vietinės reikšmės kelių
(gatvių) transporto infrastruktūrą;
II. užtikrinti tinkamą, patogų ir saugų susisiekimą valstybinės reikšmės keliais, juos
plėtojant, prižiūrint ir valdant.

Programos 1 tikslas. Mažinti socialinę atskirtį tarp regionų, plėtojant ir
prižiūrint vietinės reikšmės kelių (gatvių) transporto infrastruktūrą.
Kelių direkcija, įgyvendindama programos 1 tikslą „Mažinti socialinę atskirtį tarp
regionų, plėtojant ir prižiūrint vietinės reikšmės kelių (gatvių) transporto infrastruktūrą“, siekė
prisidėti prie vietinės reikšmės kelių (gatvių) transporto infrastruktūros gerinimo, t. y. kelių
(gatvių) ir jų statinių projektavimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros, eismo
reguliavimo ir saugaus eismo programų keliuose (gatvėse) ir jų priemonių įgyvendinimo ir kt.
Tam buvo iškeltas uždavinys – „Plėtoti vietinės reikšmės kelius (gatves)“ ir numatyta
priemonė „Vietinės reikšmės kelių (gatvių) plėtrai ir priežiūrai skiriamas finansavimas iš
KPPP“ (KPPP – Kelių priežiūros ir plėtros programa).
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos
finansavimo įstatymu, dalis KPPP lėšų yra skiriama vietinės reikšmės keliams (gatvėms)
prižiūrėti ir plėtoti:
● 25 proc. 2014 m. ir nuo 2015 m. sausio 1 d. 30 proc. KPPP lėšų bus skiriama vietinės
reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti bei saugaus eismo
sąlygoms užtikrinti. Vadovaujantis Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų
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naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio
21 d. nutarimu Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos
finansavimo įstatymo įgyvendinimo“, šios lėšos paskirstomos tarp savivaldybių ir kt. įstaigų.
● 5 proc. KPPP rezervo lėšų skiriama valstybės reikmėms, susijusioms su keliais,
finansuoti. Šias lėšas paskirsto Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Lietuvos Respublikos
Vyriausybė 2014 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 359 „Dėl 2014 metų Kelių priežiūros ir
plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais,
finansuoti paskirstymo“ (pakeitimai: 2014-11-12 LRV nutarimu Nr.1253; 2014-12-15 LRV
nutarimu Nr.1440) paskirstė 2014 metų KPPP finansavimo lėšų rezervą valstybės reikmėms,
susijusiomis su keliais, finansuoti (vietinės reikšmės keliams skirta 2,8 proc., valstybinės
reikšmės keliams – 2,2 proc.).
Programos 2 tikslas. Užtikrinti tinkamą, patogų ir saugų susisiekimą
valstybinės reikšmės keliais, juos plėtojant, prižiūrint ir valdant.
Kelių direkcija, įgyvendindama programos 2 tikslą „Užtikrinti tinkamą, patogų ir
saugų susisiekimą valstybinės reikšmės keliais, juos plėtojant, prižiūrint ir valdant“, siekė
modernizuoti kelių transporto infrastruktūrą, kad ji atitiktų Europos Sąjungos techninius
standartus, krovinių ir keleivių vežimo poreikius, gerinti eismo saugą keliuose, mažinti eismo
įvykių skaičių, transporto grūstis, kelionės gaištį, kelių naudotojų išlaidas, neigiamą poveikį
aplinkai, socialinę atskirtį tarp regionų ir tuo pačiu išsaugoti kelių tinklo būklę, nebloginant jo
eksploatacinių savybių. Tam buvo iškelti du uždaviniai:
1 uždavinys – „Užtikrinti tinkamą, patogų ir saugų susisiekimą valstybinės reikšmės keliais“.
2 uždavinys – „Racionaliai panaudoti Kelių direkcijos valdymo išlaidas, vykdant kelių
priežiūros ir plėtros administravimą“.
Pirmajam uždaviniui numatytos šios pagrindinės priemonės:
1. „Rekonstruoti, taisyti (remontuoti) valstybinės reikšmės kelius, diegti inžinerines
saugaus eismo priemones, tobulinti eismo saugos valdymą bei formuoti visuomenės elgseną
keliuose“.
2. „Prižiūrėti valstybinės reikšmės kelius“.
3. „Tirti valstybinės reikšmės kelių infrastruktūros būklę ir rengti pasiūlymus kelių
plėtros programoms“.
Pirmajam uždaviniui numatytos pirmos priemonės „Rekonstruoti, taisyti
(remontuoti) valstybinės reikšmės kelius, diegti inžinerines saugaus eismo priemones,
tobulinti eismo saugos valdymą bei formuoti visuomenės elgseną keliuose“ įgyvendinimui
lėšos buvo skiriamos iš KPPP ir Europos Sąjungos (toliau – ES) paramos lėšų – Sanglaudos ir
Europos regioninės plėtros fondų (2007–2013 m. periodo ir 2014–2020 m. periodo Europos
Sąjungos struktūrinės paramos lėšos).
Vykdant priemonę 2014 m. KPPP ir Europos
Sąjungos lėšomis buvo planuojama nutiesti,
rekonstruoti ar sutaisyti 348 km valstybinės
reikšmės kelių (t.t. paviršiaus apdaro,
asfaltbetonio dangų, žvyrkelio asfaltavimo ir
kt. darbai), pastatyti, rekonstruoti ar sutaisyti
25 vnt. tiltų, rekonstruoti 17 sankryžų,
nutiesti 19 km pėsčiųjų dviračių takų, įrengti
70 vnt. inžinerinių greičio mažinimo
priemonių, apšviesti 4 km kelio ruožų, įrengti
41 km atitvarų, tinklo tvorų, surengti 70
saugaus eismo akcijų, seminarų ir kt.

Per 2014 m. nutiesta, rekonstruota ar
sutaisyta 352 km (iš jų 223 km atliktas
paviršiaus apdaras ir 129 km atliktas kelių
remontas ir rekonstrukcija, įvykdymas 101
%)), suremontuoti 24 tiltai (įvykdymas 96%),
rekonstruota 18 sankryžų (įvykdymas 106%),
nutiesta 19 km pėsčiųjų dviračių takų
(įvykdymas 100 %), įrengta 90 greitį
mažinančių priemonių (įvykdymas 129%),
įrengti 47 km atitvarų ir tinklo tvorų
(įvykdymas 115 %), surengtos 90 saugaus
eismo akcijos (įvykdymas 129%).
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Didėjant automobilių skaičiui ir eismo srautų intensyvumui (ypač krovininių
transporto priemonių, kurių bendroji masė yra daugiau kaip 12 t; 3 ir daugiau ašių turinčių
krovininių transporto priemonių (jų junginių) vidutinis metinis paros eismo intensyvumas
magistraliniuose keliuose padidėjo 1,61 karto lyginant 2005 m. ir 2014 m.), didėja kelių
modernizavimo ir kelių tinklo plėtros poreikis, todėl visų pirma rekonstruojami tarptautiniai
koridoriai, TEN-T tinklo keliai ir juos jungiantys keliai. Lietuvos didžiųjų miestų
priemiestinėse zonose prie valstybinės reikšmės kelių vyksta intensyvi urbanizacija, juose
sparčiai intensyvėja eismas, todėl rekonstruojamos miestų prieigos ir didinamas jų
pralaidumas. Tiesiant miestų ir miestelių aplinkkelius, rekonstruojant miestų gatves,
mažinamos kelių transporto grūstys, gyvenamosiose vietovėse mažėja aplinkos oro tarša ir
triukšmas. Siekiant gerinti susisiekimą su magistraliniais keliais, nukreipti krovininį
transportą nuo miestų centrų ir užtikrinti pakankamą tarptautinės reikšmės kelių pralaidumą,
yra tiesiami miestų aplinkkeliai, rekonstruojami magistraliniai keliai, miestų transporto
mazgai, įrengiamos skirtingų lygių sankryžas ir diegiamos kitos eismo saugos ir
aplinkosauginės priemonės.
2014 m. buvo vykdomi šiuose 2007–2013 m. periodo ES struktūrinės paramos
lėšomis finansuojamuose projektuose numatyti pagrindiniai darbai:
1) „Transeuropinio tinklo kelio E272 (Vilnius–Panevėžys–Šiauliai–Palanga) plėtra.
Dangos rekonstravimo V etapas“. Buvo užbaigti septynių kelio A2 Vilnius–Panevėžys ruožų,
kurių bendras ilgis 26,19 km (įskaitant ir 5 tiltus bei viadukus), rekonstravimo darbai;
2) „Transeuropinio tinklo kelio E77 (Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas)
rekonstravimo III etapas“. Buvo pradėti vykdyti kelio A12 Ryga–Šiauliai–Tauragė–
Kaliningradas ruožų, kurių ilgis 18,5 km, rekonstravimo darbai. 12 km (iš 18,5 km) buvo
užbaigti rekonstruoti 2014 m. pabaigoje. Trečiasis 6,5 km ilgio ruožas bus užbaigtas
rekonstruoti 2015 m. II ketv. Visi ruožai priklauso transporto koridoriui ,,Via Hanseatica
(Ryga–Karaliaučius–Gdanskas)“;
3) ,,Eismo saugos ir aplinkosaugos priemonių diegimas, I etapas“. Užbaigti dviejų
sankryžų ir trijų pėsčiųjų ir dviračių takų (jų ilgis – 5,7 km) rekonstravimo darbai.
2014 m. taip pat toliau buvo vykdomas Panemunės–Sovetsko aplinkkelio su tiltu per
Nemuną tiesimo projektas. 2013–2015 m. magistraliniame kelyje A12 Ryga–Šiauliai–
Tauragė–Kaliningradas bus nutiestas Panemunės gyvenvietės rytinis aplinkkelis – pastatytas
474 m ilgio tiltas per Nemuno upės prataką, nutiesta 4 km naujo kelio ir įrengta 89 m ilgio
estakada, jungianti kelią su nauju tiltu per Nemuną. Projektas finansuojamas ne tik iš KPPP,
bet ir iš Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės lėšų pagal 2007–2013 m. Lietuvos,
Lenkijos ir Rusijos Federacijos bendradarbiavimo per sieną programą ir 2012 m. gruodžio 28
d. tarp Lenkijos regioninės plėtros ministerijos ir Kelių direkcijos pasirašytą paramos sutartį.
Aplinkkelio tiesimo darbus buvo tikimasi užbaigti 2014 m., tačiau dėl kilusių darbų vykdymo
sunkumų pasienio zonoje, darbų užbaigimo terminas buvo perkeltas į 2015 metų birželio mėn.
Minėti sunkumai 2014 metų eigoje buvo išspręsti Kelių direkcijai ir rangovui
bendradarbiaujant su Lietuvos, Rusijos Federacijos pasieniečiais, kitais kompetentingais
valstybiniais pareigūnais.
2014 m. buvo pradėti vykdyti šiuose 2014–2020 m. periodo Europos Sąjungos
struktūrinės paramos lėšomis finansuojamuose projektuose numatyti darbai (arba paskelbti
svarbiausi konkursai):
1) Paskelbtas atviras konkursas kelio A8 Panevėžys–Aristava–Sitkūnai 15,04 km
ilgio ruožo, kuris randasi VIA BALTICA koridoriuje, rekonstravimo darbams vykdyti;
2) „Transeuropinio tinklo kelio E262 (Kaunas–Zarasai–Daugpilis) plėtra. Dangos
rekonstravimo III etapas“. Buvo pradėti kelio A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis ruožų, kurių
ilgis 18,6 km, rekonstravimo darbai. Taip pat buvo paskelbtas konkursas kelio A6 8,1 km
ilgio ruožo rekonstravimo darbams vykdyti;
3) „Transeuropinio tinklo kelio E272 (Vilnius–Panevėžys–Šiauliai–Palanga) plėtra.
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Dangos rekonstravimo III etapas“. Bus pradėti kelio A11 Šiauliai–Palanga ruožo, kurio ilgis
10,81 km, rekonstravimo darbai. Taip pat buvo paskelbtas atviras konkursas kelio A11 ruožo
nuo 62,72 km iki 69,62 rekonstravimo darbams vykdyti;
4) „Valstybinės reikšmės krašto kelių rekonstrukcija. I etapas“. 2014 metais buvo
pradėti rekonstruoti kelio Nr. 136 Vinčai–Pilviškiai–Vilkaviškis ruožai nuo 16,660 iki 17,575
km ir nuo 17,865 iki 30,300 km. Taip pat buvo paskelbti konkursai kelio Nr. 115 UkmergėMolėtai ir Nr. 131 Alytus-Simnas-Kalvarija ruožams rekonstruoti;
5) „Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo Kaunas–
Marijampolė plėtra. I etapas“. 2014 m. spalio mėn. buvo paskelbtas atviras konkursas dėl
kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 17,34 iki 23,40 km rekonstravimo darbų.
Kelias A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai eismo saugos požiūriu yra vienas iš
problemiškiausių Lietuvoje, todėl jam 2015–2022 m. planuojama skirti ypatingą dėmesį.
6) 2014 m. liepos pabaigoje pradėti ir 2014 m. lapkričio pabaigoje užbaigti trijų
sankryžų, esančių magistraliniuose keliuose A6, A16 ir A7, rekonstravimo darbai. Taip pat
paskelbti dar keturių sankryžų, esančių magistraliniuose keliuose, rekonstravimo darbų
konkursai.
Be to, 2014 m. buvo vykdomi projektai, finansuojami pagal viešojo ir privataus
sektoriaus partnerystės modelį. 2014 m. I ketvirtyje buvo užbaigtas rengti Palangos
aplinkkelio techninis projektas ir pradėti jo tiesimo darbai. Aplinkkelio tiesimo darbai bus
užbaigti 2015 m. Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės 25 metų trukmės projektas
apima aplinkkelio projektavimo, tiesimo, taisymo ir nuolatinės priežiūros darbus bei
paslaugas.
Įvertinus dabartinę padėtį keliuose (eismo įvykiuose žuvusiųjų ir sužeistųjų asmenų
skaičių), saugaus eismo užtikrinimas išlieka svarbiausias prioritetas. Pagrindinės priemonės
užtikrinti saugų eismą – „juodųjų dėmių“ ir avaringų ruožų šalinimas, pėsčiųjų ir dviračių
takų tiesimas ir rekonstrukcija, apsauginių atitvarų įrengimas, sankryžų rekonstrukcija į
žiedines su iškiliomis salelėmis, avaringų kelių ruožų apšvietimas, medžių, augančių arti kelių
važiuojamosios dalies krašto, pašalinimas, kelio ženklų, šviesą atspindinčių lanksčių stulpelių
sankryžose ir kitų modernių eismo saugą gerinančių priemonių įrengimas, visuomenės
švietimas saugaus eismo klausimais ir kt.
2014 metais palyginti su 2013 metais Lietuvoje sumažėjo eismo įvykių, tačiau
padidėjo žuvusiųjų ir sužeistųjų juose skaičius.

*Pastaba: Lietuvos kelių policijos tarnybos 2014 m. sausio 7 d. duomenys.
2014 m. Lietuvoje įvyko 3325 eismo įvykiai (2013 m. – 3391, 2012 m. – 3392, 2011
m. – 3266, 2010 m. – 3532, o 2009 m. – 3827), juose sužeista 3889 žmonės (2013 m. – 4007,
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2012 m. – 3952 m., 2011 m. – 3919; 2010 m. – 4228; 2009 m. – 4459), žuvo 265 žmonės
(2013 m. – 256, 2012 m. – 302; 2011 m. – 296; 2010 m. – 299; 2009 m. – 370).
Avaringumo sumažėjimas – bendrų įvairių institucijų pastangų, įgyvendinant įvairias
saugaus eismo priemones, rezultatas. Kelių direkcijos veikla: inžinerinių saugaus eismo
priemonių diegimas, vykdyta socialinė reklama, švietėjiška veikla labai prisidėjo siekiant
bendro tikslo – mažinti eismo įvykių skaičių.
Padėtį galima apibūdinti kaip stabilią – palyginus su 2013 m. sumažėjo eismo įvykių ir
sužeistųjų, devyniais žmonėmis žuvo daugiau. Nors žuvusiųjų padaugėjo, 2013 m. ir 2014 m.
žuvusiųjų skaičiai buvo mažiausi per 55 metus.
Palyginti su Latvija ir Estija, Lietuvoje žuvusiųjų eismo įvykiuose skaičius 2014 m.
padidėjo 3,5 %, Latvijoje padidėjo 17,9 % (žuvo 211 žmonių), o Estijoje sumažėjo 3,7 %
(žuvo 78 žmonės).
Nuoseklus darbas kasmet vykdant juodųjų dėmių apžiūras ir diegiant jose inžinerines
priemones duoda teigiamų rezultatų. 2014 m. sausio 1 d. Lietuvos valstybinės reikšmės
keliuose buvo 37 juodosios dėmės, tai 6 juodosiomis dėmėmis mažiau nei 2013 m. sausio 1 d.
Iš viso nuo 2006 m iki 2014 m. juodųjų dėmių skaičius sumažėjo 7,2 karto (2006 m. – 267,
2014 m. – 37). Juodųjų dėmių mažėjimo tendencijos pateiktos grafike.
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Pastaba. 2014 m. sausio 1 d. duomenimis.
2014 m. vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Valstybinę saugaus
eismo plėtros 2011–2017 metų programą 2014 m. įgyvendintos tokios švietėjiškos saugaus
eismo gerinimo priemonės:
1. Sukurtos ir transliuotos savaitinės laidos saugaus eismo tema LNK ir LRT
televizijose.
2. Sukurti 6 vaizdo klipai ir transliuoti Lietuvos ryto, LNK, BTV, TV1, „Info TV“,
TV3, TV6 televizijose. Vaizdo klipai transliuoti 2484 kartus.
3. Sukurti 8 garso klipai (transliuoti ir 9 anksčiau sukurti garso klipai) ir 11612 kartų
transliuoti šiuose radijo stotyse: M-1, „Lietus“, „M-1 plius“, „Laluna“, „Raduga“,
„Radiocentras“, „Zip FM“, „Russkoje Radijo Baltija“, „Classic Rock FM Radio“, „LRT
radijas“, „Kelyje“, „Pūkas“, „Žinių radijas“..
4.1. Informacija saugaus eismo tema skelbta interneto naujienų portaluose lrytas.lt,
15min.lt ir balsas.lt.Buvo įgyvendinami šie saugaus eismo projektai:Projektas ,,Saugokime
vieni kitus kelyje“ kartu su Lietuvos katalikų bažnyčia. Apie 700 parapijų buvo minimos
tokios dienos: vairuotojų ir automobilių laiminimo diena (paskutinis rugsėjo sekmadienis),
daugelyje parapijų buvo minima Pasaulinė diena žuvusiesiems eismo įvykiuose atminti
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(trečiasis lapkričio sekmadienis). Parapijose buvo platinamos saugos priemonės, žmonės
skatinami jas naudoti. Vykdant konkursą įvyko per 30 specialių projektui skirtų renginių,
dalyvaujant meniniams kolektyvams. Saugaus eismo veikla parapijose buvo viešinama
žiniasklaidoje, interneto svetainėse. Išleisti projektui skirti leidiniai: lapeliai–maldos
vairuotojams (60000 egz.).
4.2. Projektas ,,Eismo saugumas bendruomenėse“. Buvo surengtas bendruomenių
konkursas, kuriame dalyvavo per 160 bendruomenių. Vykdant konkursą vyko įvairūs
renginiai, buvo platinamos saugos priemonės (šviesą atspindinčios priemonės ir leidiniai
saugaus eismo tema), tarp bendruomenių narių buvo vykdoma švietėjiška veikla
propaguojanti saugų eismą. Bendruomenių saugaus eismo veikla buvo viešinama
respublikinėje, regioninėje ir vietinėje žiniasklaidoje, bendruomenių interneto svetainėse.
Suvedami konkurso rezultatai ir 2015 m. sausio mėnesį bus apdovanojamos geriausios
bendruomenės.
4.3. Organizuotas Lietuvos mokinių konkursas ,,Saugokime jaunas gyvybes keliuose“,
kuriame dalyvavo per 45 000 mokinių.
4.4. Surengta akcija motociklininkų saugiam elgesiui skatinti.
4.5. Surengtos 42 akcijos, per kurias specialiais įrenginiais buvo demonstruojama
saugos diržų nauda. Akcijos surengtos visuose Lietuvos regionuose.
4.6. Pirmą kartą surengta Atšvaitų diena (lapkričio 6 d.), kurios metu Lietuvos
automobilių kelių direkcijoje, valstybės įmonėse ,,...regiono keliai“ ir kelių tarnybose buvo
platinami atšvaitai, žmonės buvo skatinami juos teisingai nešioti.
4.7. Vykdant saugaus eismo veiklą parengti ir išleisti leidiniai (300 000 egz.), įsigyti ir
išplatinti atšvaitai (123 000 vnt.), skelbta informacija saugaus eismo temomis respublikinėje,
regioninėje ir vietinėje spaudoje.
Vykdytų projektų, akcijų tikslas buvo skatinti:
 vairuotojus neviršyti greičio;
 vairuotojus ir keleivius prisisegti saugos diržus ir naudoti vaikų saugos priemones
automobiliuose;
 vairuotojus nevairuoti neblaivius ir sudaryti nepakantumo atmosferą neblaiviems
vairuotojams;
 pėsčiuosius ir dviratininkus naudoti atšvaitus ir kitas matomumą gerinančias
priemones;
 pėsčiuosius ir dviratininkus kelyje elgtis saugiai ir dėmesingai.
2014 m. taip pat buvo tiesiami pėsčiųjų ir dviračių takai, įrengiami apsauginiai
atitvarai, apšviečiami avaringi kelių ruožai, rekonstruojamos sankryžos, visuomenė šviečiama
saugaus eismo klausimais. Planuojama, kad saugaus eismo priemonių diegimas, kaip viena iš
pagrindinių nacionalinės saugaus eismo programos sudedamųjų dalių, toliau padės mažinti
avaringumą Lietuvos keliuose.
Užtikrinant pėsčiųjų ir dviratininkų eismo saugą ir plečiant pėsčiųjų ir dviračių takų
infrastruktūrą 2014 metais buvo nutiesta ar rekonstruota 19 km pėsčiųjų ir (ar) dviračių takų,
tiesiant kuriuos buvo įgyvendinti ir šie projektai:
 Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas krašto kelio Nr. 170 Mažeikiai–Skuodas 21,021,49 km Židikuose;
 Pėsčiųjų-dviračių tako valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2520 Baltašiškė–
Mizarai–Gerdašiai 0,027–0,207 km ruože projektavimas ir įrengimas;
 Pėsčiųjų ir dviračių tako valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 164 Mažeikiai–
Plungė–Tauragė 75,88-76,55 km ruože projektavimas ir įrengimas;
 Pėsčiųjų ir dviračių tako valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4105 Šilalė–
Žadeikiai 0,13–0,59 km ruože projektavimas ir statyba;
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 Pėsčiųjų ir dviračių tako valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 144 Jonava–
Kėdainiai–Šeduva 3,118–3,912 km ruože statyba;
 Pėsčiųjų ir dviračių tako valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2216 Slengiai–
Baukštininkai 1,98–2,79 km ruože projektavimas ir statyba;
 Pėsčiųjų takų ir kitų eismo saugą gerinančių priemonių valstybinės reikšmės krašto
kelio Nr. 188 Rumšiškės–Tadarava 0,3 km esančios žiedinės sankryžos prieigose
projektavimas ir statyba;
 Pėsčiųjų ir dviračių tako valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4004 Kuršėnai–
Smilgiai–Aukštelkė 21,353–22,246 km ruože projektavimas ir įrengimas;
 Pėsčiųjų ir dviračių tako valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 149 Smilgiai–
Pakruojis 23,065–23,510 km ruože tiesimas;
 Pėsčiųjų ir dviračių tako valstybinės reikšmės magistralinio kelio A15 Vilnius–Lyda
28,6–29,05 km ruože projektavimas ir statyba;
 Pėsčiųjų ir dviračių takų valstybinės reikšmės rajonininiame kelyje Nr. 1203
Troškūnai–Surdegis–Subačius 25,811–25,937 km ruože ir valstybinės reikšmės rajoniniame
kelyje Nr. 1302 Pabiržė–Likėnai 0,307–1,458 km ruože projektavimas ir statyba;
 Pėsčiųjų ir dviračių tako projektavimas ir tiesimas valstybinės reikšmės krašto kelio
Nr. 220 Trakai–Rūdiškės–Pivašiūnai–Alytus 1,245–1,323 km ruože ir projektavimas ir
kapitalinis remontas valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 107 Trakai–Vievis 2,87–4,36 km
ruože;
 Pėsčiųjų tako valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 194 Užventis–Tryškiai–Viekšniai
4,20–6,82 km ruože kapitalinis remontas;
 Pėsčiųjų ir dviračių tako valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4223 Šilutė–
Užliekniai 0,89–2,55 km ruože projektavimas ir kapitalinis remontas.
Planuojama, kad saugaus eismo priemonių diegimas, kaip viena iš pagrindinių
nacionalinės saugaus eismo programos sudedamųjų dalių, toliau padės mažinti avaringumą
Lietuvos keliuose.
Gerinant eismo saugos sąlygas valstybinės reikšmės keliuose 2014 m. buvo įrengta 90
greičio mažinimo ir eismo saugą gerinančių inžinerinių priemonių, rekonstruota ar
inžineriškai patobulinta 18 sankryžų (10 iš jų į žiedines); 47 km kelių padidintas šalikelių
saugumas (įrengta atitvarų, tinklo tvorų), įrengta 1,352 km apšvietimo. Buvo įgyvendinti
tokie projektai kaip:
 Eismo saugos gerinimo priemonių projektavimas ir diegimas valstybinės reikšmės
keliuose susidariusiuose juodosiose dėmėse, avaringuose ruožuose ar pavojinguose vietose
(visuose regionuose);
 Plieninių apsauginių atitvarų įrengimas pavojinguose valstybinės reikšmės kelių
ruožuose (visuose regionuose);
 Valstybinės reikšmės krašto kelyje Nr. 108 Vievis–Maišiagala–Nemenčinė 24,16 km
esančios sankryžos su rajoniniais keliais Nr. 5214 Bukiškis–Maišiagala ir Nr. 5217
Maišiagala–Širvintos projektavimas ir rekonstravimas į žiedinę sankryžą;
 Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 132 Alytus–Seirijai–Lazdijai 9,39 km esančio
sankryžos projektavimas ir rekonstravimas (Talokiai);
 Sankryžos rekonstravimas valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 215 Bubiai–
Ramučiai 0,16 km Bubių gyvenvietėje;
 Valstybinės reikšmės rajoninio kelio 4730 Lapiakalnis–Abromiškės–Žebertonys 5,88
km esančios sankryžos rekonstravimas į žiedinę;
 Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė 89,29
km esančios sankryžos su rajoninės reikšmės keliu Nr. 3315 Birštonas–Puzonys
projektavimas ir rekonstravimas;
 Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2512 Seirijai–Balkasodis–Tolkūnai 19,30
km esančios sankryžos su keliu Nr. 1109 Tolkūnai–Miroslavas–Buckūnai projektavimas ir
rekonstravimas į žiedinę;
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 Žiedinės sankryžos valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 221 Vievis–Aukštadvaris
1,136 km projektavimas ir statyba;
 Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A10 Panevėžys–Pasvalys–Ryga ruožo nuo
12,529 km iki 14,338 km projektavimas ir įrengimas;
 Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 12,10–13,30
km ruože apšvietimo projektavimas ir įrengimas;
 Apšvietimo ir kitų eismo saugą gerinančių priemonių projektavimas ir įrengimas
valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 58,48 km;
 Eismo saugos gerinimo priemonių valstybinės reikšmės magistralinio kelio A8
Panevėžys–Aristava–Sitkūnai 68,52–68,98, 72,90–74,80 km ir 83,30–84,75 km ruožuose
projektavimas ir įrengimas.
Siekdama spręsti eismo problemas valstybinės reikšmės keliuose ir didinti eismo
saugą Kelių direkcija diegė intelektines transporto sistemas. Buvo diegiami eismo stebėjimo ir
valdymo įrenginiai, tobulinamos eismo ir kelių duomenų rinkimo ir sklaidos priemonės,
stebimas transporto priemonių eismas valstybinės reikšmės keliuose, renkami, tvarkomi ir
skleidžiami eismo ir kelių duomenys. Kelių direkcija išplėtė Valstybinės reikšmės kelių
informacinę sistemą ir Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinę sistemą, papildant šias
sistemas kelių turto valdymo, eismo sąlygų prognozių moduliais, išplėtė kitomis Kelių
direkcijos nustatytoms funkcijoms vykdyti reikalingomis komponentėmis.
Kelių direkcija kartu su projekto vykdytoja Valstybine kelių transporto inspekcija
prie Susisiekimo ministerijos ir kita projekto partnere Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministerija įgyvendina projektą „Viešojo transporto kelionių duomenų informacinės sistemos
VINTRA sukūrimas“. Projekto metu bus sukurta kelionių viešuoju transportu maršruto
paieškos ir planavimo elektroninė paslauga, leidžianti keliautojams susiplanuoti kelionės
maršrutą ir gauti aktualią, tikslią ir patikimą kelionės informaciją.
Kelių direkcija diegia Lietuvos valstybinės reikšmės keliuose daugiafunkcę
pažeidimų kontrolės ir eismo stebėjimo sistemą, kuri fiksuoja transporto priemonių daromus
pažeidimus (pvz., leistino greičio viršijimo), nustato, ar laikomasi leistino svorio, matmenų ir
ašių apkrovų ribojimų, taip pat buvo diegiama ir kitų pažeidimų kontrolės įranga – transporto
priemonių eksploatavimo be techninės apžiūros ar civilinės atsakomybės privalomojo
draudimo ir kt.
2014 m. įsigyti ir pradėti įrenginėti 279 eismo intensyvumo skaitikliai ir 50 vaizdo
kamerų, greičio valdymo ir įspėjimo sistema, modernizuoti esami eismo stebėjimo įrenginiai
valstybinės reikšmės keliuose.
2014 m. pradėta diegti eismo stebėjimo ir valdymo įranga, programinė įranga, kurios
sėkmingai integruojamos į Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinę sistemą ir kurių
diegimas užtruks trejus metus.
Kelių direkcija organizavo valstybinės reikšmės kelių dangų, tiltų, viadukų
rekonstrukcijos, stiprinimo, taisymo (remonto) darbus, vykdė darbų kokybės, kiekybės ir
finansų kontrolę.
2014 m. didesnės apimties įgyvendinti kelių rekonstravimo ir taisymo objektai:
1. Kelio Nr. 117 Zarasai–Bradesiai–Obeliai ruožo nuo 39,8 iki 40,95 km ir kelio Nr.
122 Daugpilis–Rokiškis–Panevėžys ruožo nuo 8,7 iki 10,4 km rekonstrukcija (objektas
įgyvendintas kartu su Rokiškio savivaldybe).
2. Kelio Nr. 122 Daugpilis–Rokiškis–Panevėžys ruožo nuo 0,0 iki 8,7 km
rekonstrukcija.
3. Kelio Nr. 149 Smilgiai–Pakruojis ruožo nuo 22,53 iki 24,83 km rekonstrukcija
(objektas įgyvendintas kartu su Pakruojo savivaldybe).
4. Kelio Nr. 167 Smiltynė–Nida ruožo nuo 35,9 iki 45,53 km rekonstrukcija.
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5. Kelio Nr. 4727 Trakai–Lentvaris–Mūrinė Vokė ruožo nuo 5,87 iki 7,27 km
rekonstrukcija (objektas įgyvendintas kartu su Trakų savivaldybe).
6. Kelio Nr. 173 Molėtai–Pabradė ruožo nuo 35,124 iki 41,81 rekonstrukcija.
7. Kelio Nr. 5223 Buivydžiai–Lavoriškės–Kena ruožo nuo 0,0 iki 8,67 km
rekonstrukcija (asfalto dangos įrengimas).
8. Kelio Nr. 3906 Vėžionys–Dainava–Pabarė–Butrimonys ruožo nuo 12,34 iki 17,9
km rekonstrukcija (asfalto dangos įrengimas).
9. Bituminės dangos įrengimas kelio Nr. 4729 Lentvaris–Kariotiškės–Raudonė ruože
nuo 1,37 iki 2,93 km.
2014 m. buvo pastatytas 1, rekonstruoti ir kapitališkai suremontuoti 13, suremontuota
10 tiltų, iš viso 24 vnt.
2014 m. didesnės apimties įgyvendinti tiltų statybos, rekonstravimo ir remonto
objektai:
1. pastatytas naujas tiltas per Šušvę valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 148
Raseiniai–Tytuvėnai–Radviliškis 45,22 km.
2. rekonstruotas tiltas per Nerį Jonavoje valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr.
1521 Jonava–Gudžioniai 0,18 km.
3. krašto kelio Nr. 228 Dauparai–Gargždai–Vėžaičiai 10,47 km (virš kelio A1) buvo
rekonstruotas Vėžaičių viadukas.
4. rekonstruotas tiltas per Siesartį Šakiuose krašto kelio Nr. 148 Vilkaviškis–
Kudirkos Naumiestis–Šakiai 43,7 km.
5. 2014 m. buvo pradėtas tilto per Miniją kelio krašto kelio Nr. 4217 Šilutė–
Rūgaliai–Povilai 13,93 kapitalinis remontas.
6. rekonstruotas tiltas per Vilką krašto kelio Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–
Klaipėda 151,01 km.
7. pradėtas tilto per Miniją kelio Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda 210,14
km rekonstravimas.
2014 m. buvo suremontuota 10 tiltų, daugumoje jų buvo pakeisti deformaciniai
pjūviai – labai svarbūs tilto būklei ir transporto eismo patogumui elementai. Laiku nepakeitus
deformacinių pjūvių labai greitai atsiranda pakloto ir perdangos konstrukcijų pažaidos. Taip
pat buvo perdažytas Nekilnojamajam kultūros paveldui priklausantis tiltas per Mūšą
Saločiuose, rajoninio kelio Nr.1302 Biržai–Pasvaliečiai–Saločiai 21,3 km
2014 metais suremontuota 15 pralaidų visuose šalies regionuose. Pirmą kartą pralaidos
remontui buvo panaudota CIP technologija, kai lankstus poliesterio derva sutepto veltinio
įklotas klojamas į susidėvėjusį vamzdį.
Taip pat buvo vykdomi kiti darbai, susiję su kelių tiesimo, taisymo (remonto) ir
priežiūros darbų technine kontrole, kelių, tiltų, viadukų, estakadų specialiaisiais tyrimais,
laboratoriniais darbais ir specialiųjų statybos reikalavimų laikymosi valstybine priežiūra, kelių
infrastruktūros objektų (poilsio aikštelėms, autobusų stotelėms, paviljonams, pavėsinėms ir
kt.) plėtojimu ir kt.
Pirmajam uždaviniui numatytos antros priemonės „Prižiūrėti valstybinės reikšmės
kelius“ įgyvendinimui lėšos buvo skiriamos iš KPPP. Vykdant priemonę buvo planuojama
užtaisyti 187 tūkst. m2 išdaužų, atnaujinti lopinėliais 345 tūkst. m2 asfaltbetonio dangų,
atnaujinti 190 km nusidėvėjusių žvyrkelių ir kelkraščių, 4 700 m apsauginių atitvarų,
1033 tūkst. m2 horizontaliojo kelių ženklinimo.
Kelių direkcija yra atsakinga už valstybinės reikšmės kelių tinklo – 21 254 km, tarp
jų: magistralinių – 1 745 km, krašto – 4 936 km, rajoninių – 14 573 km, patobulintos dangos
(asfaltbetonio, cementbetonio) – 14 029 km (66 %), žvyrkelių – 7 225 km (34, %) priežiūrą
(duomenys 2014 m. sausio 1 d.). Apskaičiuota, kad valstybinės reikšmės keliams tenka apie
80% automobilių transporto ašių apkrovų.
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Priežiūros darbai turi būti ekonomiškai efektyvūs ir užtikrinti nustatytą priežiūros lygį
atitinkančią techninę ir estetinę kelio kokybę. Sisteminga priežiūra ir taisymas išsaugo kelių ir
tiltų būklę, atkuria jų nusidėvėjusius elementus, tačiau nedidina materialiojo turto vertės.
Kelių direkcija, užtikrindama tolygią valstybinės reikšmės kelių priežiūrą ir jos plėtrą,
prisideda prie verslo skatinimo, suteikia daugiau galimybių verslininkams pradėti ir plėtoti
smulkų bei vidutinį verslą (ypač prie valstybinės reikšmės kelių). Be to, Kelių direkcija siekia,
kad gyventojai gautų kuo kokybiškesnes viešąsias paslaugas, kad jos būtų teikiamos greitai,
skaidriai ir efektyviai. Šias nuostatas labiausiai atspindi valstybinės reikšmės keliuose
atliekami kelių priežiūros darbai. Susisiekimo užtikrinimas išsaugant kelių tinklo būklę ir
nebloginant eksploatacinių savybių yra viena iš prioritetinių programos sričių. Tai nuolatiniai
kelio elementų priežiūros darbai: sniego valymas ir kelių barstymas žiemą, asfalto dangų
defektų (išdaužų, plyšių) taisymas, vandens nuleidimo sistemų priežiūra ir atnaujinimas,
žvyro dangų greideriavimas, tiltų priežiūros darbai ir t.t.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2013 m. sausio 16 d. nutarimu Nr. 28 įgaliojo Kelių
direkciją nuo 2013 m. sausio 1 d. įgyvendinti 11 valstybinės reikšmės kelius prižiūrinčių
valstybės įmonių savininko teises ir pareigas. 2014 m. pagal finansavimo galimybes
pagrindinis dėmesys buvo skiriamas nuolatinei kelių priežiūrai žiemą ir vasarą. Magistralinių
kelių važiuojamoji dalis buvo prižiūrima pagal pirmą ir antrą priežiūros lygį žiemą ir pagal
trečią – vasarą. Magistralinių kelių A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda nuo Vilniaus iki Sitkūnų
sankryžos su keliu A8 ir kelio VIA BALTICA važiuojamoji dalis žiemą buvo prižiūrimi pagal
pirmą priežiūros lygį. Kelių priežiūros tarnybos žiemos laikotarpiu šiuose keliuose budėjo
visą parą. Krašto kelių važiuojamoji dalis žiemą, atsižvelgiant į eismo intensyvumą, buvo
prižiūrima pagal antrą ir trečią priežiūros lygį, vasarą visų krašto kelių visi kelio elementai
buvo prižiūrimi pagal trečią. Rajoninių kelių, kuriuose vidutinis metinis paros eismo
intensyvumas yra didesnis nei 1000 aut./parą, važiuojamoji dalis žiemą buvo prižiūrima pagal
pirmą priežiūros lygį, likusiųjų rajoninių kelių – pagal trečią priežiūros lygius. Visi kiti šių
kelių elementai vasarą ir žiemą buvo prižiūrimi pagal trečią priežiūros lygį. Rajoniniai keliai,
prižiūrimi pagal trečią priežiūros lygį žiemą, buvo barstomi tik pavojingose vietose (įkalnėse,
staigiuose posūkiuose, gyvenvietėse). 2014 m. buvo nustatyti šie kelių priežiūros lygiai:
 magistralinių kelių, iš viso 360 km – magistralinių kelių pirmas lygis: priežiūra
žiemą – važiuojamoji dalis, trečias lygis: visi kiti darbai;
 magistralinių kelių, iš viso 1384 km – magistralinių kelių antras lygis: priežiūra
žiemą – važiuojamoji dalis, trečias lygis: visi kiti darbai;
 krašto kelių, iš viso 4282 km – krašto kelių antras lygis: priežiūra žiemą –
važiuojamoji dalis, trečias lygis: visi kiti darbai;
 krašto kelių, iš viso 654 km – krašto kelių trečias lygis žiemą ir vasarą;
 rajoninių kelių su asfalto danga, kuriuose eismo intensyvumas >1000 aut./parą, iš
viso 1391,574 km – rajoninių kelių pirmas lygis: priežiūra žiemą – važiuojamoji dalis, trečias
lygis: visi kiti darbai;
 rajoninių kelių pavojingi ruožai, iš viso 1186 km – rajoninių kelių antras lygis:
priežiūra žiemą – važiuojamoji dalis, trečias lygis: visi kiti darbai;
 rajoninių kelių, iš viso 11996 km – rajoninių kelių trečias lygis žiemą ir vasarą;
 jungiamųjų kelių skirtingų lygių sankryžose, iš viso 187 km – rajoninių kelių pirmas
lygis: priežiūra žiemą – važiuojamoji dalis, trečias lygis: visi kiti darbai.
Daugiausia lėšų ataskaitiniais metais sunaudota nuolatinei kelių priežiūrai žiemą – 47
proc. ir nuolatinei priežiūrai vasarą – 21 proc. Kadangi dėl nepakankamo kelių sektoriaus
finansavimo reikiamu periodiškumu keliai netaisomi, intensyvėjant eismui daugelį defektų
tenka taisyti kelių priežiūros darbų sąskaita, užtikrinant tinkamas eismo sąlygas. Panaudojant
priežiūros lėšas 2014 m. užtaisyta 187 tūkst. m² išdaužų dangose, 355 tūkst. m plyšių,
apdorota lopinėliais 345 tūkst. m² paviršiaus, 67 tūkst. m² nusidėvėjusių asfalto dangų
palaistyta bitumu, taip pailginant jų naudojimo laiką. Vykdant priežiūros darbus žvyro
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medžiagomis sustiprinta 191 km žvyrkelių ir kelkraščių, sutvarkyta 427 km žemės sankasų.
Tvarkant technines eismo reguliavimo priemones atnaujinta 5 km apsauginių atitvarų, keliai
paženklinti 1048 tūkst. m² linijų.
Tinkama ir savalaikė kelių priežiūra teikia naudą visuomenei ir parodo vykdomos
veiklos (kelių priežiūros) efektyvumą. 2014 metais ir toliau buvo užtikrinamas susisiekimas
išsaugant kelių tinklo būklę, nebloginant eksploatacinių savybių ir gerinant valdymo
efektyvumą valstybinės reikšmės keliuose. Bedefektė kelių priežiūra (vertinimo kriterijus)
parodo, kiek km valstybinės reikšmės kelių (proc.) yra be defektų pagal nustatytus kelių
priežiūros lygių reikalavimus. 2014 m. šis proc. buvo 65,15 (planas – 63 proc.).
Kelių priežiūros darbų išlaidų 2014 m. struktūros diagrama
Žemės sankasos Juodų dangų
sutvarkymas defektų ištaisymas
9%
Tiltų ir vandens 4%
pralaidų priežiūra
1%
KOSIS, eismo
apskaita ir
apšvietimas
1%

Žvyrkelių taisymas
3%

Nuolatinė kelių
priežiūra vasarą
21%

Pakelės statinių
priežiūra
1%
Ženklų, sign. st. ir
atitv. atstatymas
2%
Horizontalus
ženklinimas
11%

Nuolatinė kelių
priežiūra žiemą
47%

Pirmajam uždaviniui numatytos trečios priemonės „Tirti valstybinės reikšmės kelių
infrastruktūros būklę ir rengti pasiūlymus kelių plėtros programoms“ įgyvendinimui lėšos
buvo skiriamos iš KPPP.
Viešoji įstaiga Kelių ir transporto tyrimo institutas dalyvavo vykdant programą
„Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas“. Ši įstaiga vykdė priemonę
„Tirti valstybinės reikšmės kelių infrastruktūros būklę ir rengti pasiūlymus kelių plėtros
programai“ ir vykdė Lietuvos valstybinės reikšmės kelių būklės ir eismo tyrimus, duomenų
rinkimą ir analizę bei rengė pasiūlymus dėl valstybinės reikšmės kelių plėtros,
modernizavimo ir veiklos užtikrinimo programų rengimo. Vykdė atliktų kelių tiesimo,
statybos rekonstrukcijos, taisymo (remonto) ir priežiūros darbų, kurie finansuojami valstybės
biudžeto lėšomis, kokybės kontrolinius patikrinimus ir techninę, ekonominę bei
aplinkosauginę stebėseną. Vykdė kelių saugumo patikrinimus, kelių infrastruktūros saugos
valdymą, eismo įvykių ir avaringų vietų analizę bei stebėseną, kelių saugos lygių nustatymą
bei rengė pasiūlymus.
Kelių direkcija, įgyvendindama programos 2 tikslą „Užtikrinti tinkamą, patogų ir
saugų susisiekimą valstybinės reikšmės keliais, juos plėtojant, prižiūrint ir valdant“, siekė
didinti savo veiklos efektyvumą. Tam buvo iškeltas 2 uždavinys – „Racionaliai panaudoti
Kelių direkcijos valdymo išlaidas, vykdant kelių priežiūros ir plėtros administravimą“ ir
numatyta priemonė „Didinti Kelių direkcijos veiklos efektyvumą“.
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Kelių direkcija organizuoja ir koordinuoja valstybinės reikšmės kelių tinklo ir jo
infrastruktūros plėtrą bei priežiūrą ir iš dalies koordinuoja vietinės reikšmės kelių
finansavimą. Kelių direkcijos veiklos programoje numatyti uždaviniai yra tęstiniai ir vykdomi
nuo pat institucijos veiklos pradžios.
Kelių direkcija taip pat dalyvauja kontroliuojant ir koordinuojant ES struktūrinių
fondų teikiamą paramą:
 vykdo viešuosius pirkimus;
 atsako už skaidrų ir tinkamą ES fondų panaudojimą;
 atsako už ES ir Lietuvos bendrai finansuojamų kelių projektų planavimą, rengimą
ir įgyvendinimą;
 atsiskaito su rangovais už atliktus darbus ir suteiktas paslaugas;
 dalyvauja statybos komisijų darbe;
 atlieka vykdomų darbų patikras ir techninę priežiūrą;
 kartu su vadovaujančia, tarpine ir įgyvendinančia institucijomis sprendžia
problemas, susijusias su ES fondų teikiama parama;
 kontroliuoja ir administruoja programų finansavimo lėšas.
Kelių direkcijos 2014–2016 metų laikotarpio įgyvendinamos veiklos efektyvumo
didinimo kryptys:
I.Siekiant didinti Kelių direkcijos veiklos efektyvumą, parengtas ir vykdytas veiklos
efektyvumo gerinimo priemonių planas.
II. Įdiegta kokybės vadybos sistema ir ji sertifikuota pagal LST EN ISO 9001:2008
standartą.
III. Atlikta administracinių paslaugų ir jų teikimo sąlygų peržiūra ir, siekiant gerinti
teikiamų administracinių paslaugų kokybę, patobulinta pagal poreikį šių paslaugų teikimo
teisinį reglamentavimą.
Kelių direkcijos veiklos efektyvumo didėjimą (2014m. planas 1,20%, įvykdymas –
1,16%, t.y. Kelių direkcijos išlaikymui (valdymui) skirtos lėšos buvo panaudotos racionaliau)
lėmė tikslus, skaidrus ir koordinuotas KPPP įgyvendinimas išlaikant santykinį valdymo
išlaidų dalies dydį nuo bendro KPPP skiriamo finansavimo.

mln. Lt

Procentai

1,2

0,8

1,11

1400
1,16
1,03

1,01

0,95

1,14
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867
930,8

0,4

1045,6
1021
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200

0

0
2009 m.
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2011 m.

KPPP finansavimas, mln. Lt

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.*

LAKD išlaidos nuo bendro KPPP finansavimo, %

Pastaba. * pateikiamos tik KPPP lėšos, be 1 uždaviniui numatytos priemonės:
„Tirti valstybinės reikšmės kelių infrastruktūros būklę ir rengti pasiūlymus kelių plėtros
programai“ (2 tikslas, 1 uždavinys, 3 priemonė), kurią vykdo VšĮ Kelių ir transporto tyrimo
institutas, numatyto plano ir įvykdymo.
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III. 2014 M. PROGRAMOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS
Strateginis tikslas: siekti, kad būtų sukurta moderni, subalansuota, saugi, draugiška aplinkai susisiekimo sistema, kaip regioninis intermodalinis
transporto centras, kuri efektyviai tenkintų gyventojų ir verslo poreikius.
Eil.
Nr.

Tikslas,
uždavinys,
priemonė,
produktas,
veiksmas
Tikslas:

Kodas

01-09-01

Efekto kriterijus
Rezultatas

R-01-09-01-01

1 Uždavinys 01-09-01-01
1.1.

Priemonė

1.1.1.

Produktas

01-09-01-01-02

Produktas

Mažinti socialinę atskirtį tarp regionų, plėtojant ir prižiūrint
vietinės reikšmės kelių (gatvių) transporto infrastruktūrą
Per metus nutiestų, rekonstruotų ar sutaisytų vietinės reikšmės
kelių (gatvių) su patobulintomis dangomis ir bendro vietinės
reikšmės kelių su patobulinta danga tinklo (bazinis skaičius.
2014–2016 m. – 11 220 km) santykis
Plėtoti vietinės reikšmės kelius (gatves)

proc.

1,278

1,42

Skirtos lėšos (tūkst. Lt)
Faktas

Įvyk.
%

295 966 294 511

99,5

Planas

Pastabos,
paaiškinimai,
priežastys

111
295 966

294 511

99,5

Vietinės reikšmės kelių (gatvių) plėtrai ir priežiūrai skiriamas finansavimas iš KPPP

Koordinuoti vietinės reikšmės
kelių finansavimą, vykdyti
darbų kiekio, kokybės, einamąją
ir paskesniąją finansų kontrolę.
P-01-09-01-01-03

Veiksmai

Tikslas:

Vertinimo kriterijai

Mato
vnt.

295 966
294511
99,5
Atlikta finansavimo sutarčių, pasirašytų su institucijomis dėl KPPP lėšų naudojimo vietinės reikšmės keliams (gatvėms), vykdymo kompleksinių
P-01-09-01-01-02
patikrinimų

Veiksmai

1.1.2.

Tikslo, uždavinio, priemonės,
produkto, veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijų
reikšmės
Planas
Faktas
Įvyk.
%

01-09-02

Efekto kriterijus

Atlikti finansavimo sutarčių,
pasirašytų su institucijomis
dėl KPPP lėšų naudojimo
vietinės reikšmės keliams
(gatvėms), vykdymo
kompleksiniai patikrinimai

Vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstrukcija, taisymas ir plėtra
Koordinuoti vietinės reikšmės
Nutiestų, rekonstruotų ar
kelių finansavimą, vykdyti
sutaisytų (suremontuotų)
darbų kiekio, kokybės, einamąją vietinės reikšmės kelių
ir paskesniąją finansų kontrolę.
(gatvių) ilgis, km
Užtikrinti tinkamą, patogų ir saugų susisiekimą valstybinės
reikšmės keliais, juos plėtojant, prižiūrint ir valdant
-

vnt.

22

22

100

km

143

160

112

1 108 144 946 020

85,4
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Eil.
Nr.

Tikslas,
uždavinys,
priemonė,
produktas,
veiksmas
Rezultatas

Kodas

R-01-09-02-01
R-01-09-02-02
R-01-09-02-03

1 Uždavinys

1.1.

1.1.1.

Priemonė

Produktas

Veiksmai

Veiksmai

Veiksmai

01-09-02-01

01-09-02-01-01

P-01-09-02-01-01

Tikslo, uždavinio, priemonės,
produkto, veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijai

Mato
vnt.

Siekiamas žuvusiųjų eismo įvykių metu valstybinės reikšmės
keliuose mažėjimas (2009 m. 100 proc. – 266 žm.)

proc.

Vertinimo kriterijų
reikšmės
Planas
Faktas
Įvyk.
%
67

67,3

Per metus nutiestų, rekonstruotų ar sutaisytų valstybinės
reikšmės kelių ir bendro valstybinės reikšmės kelių tinklo ( 21
proc.
1,64
1,66
254,094 km) santykis
Kelių direkcijos veiklos efektyvumo didinimas – valdymo išlaidų
proc.
1,2
1,16
dalis, procentais nuo KPPP skiriamo finansavimo
Užtikrinti tinkamą, patogų ir saugų susisiekimą valstybinės
reikšmės keliais
Rekonstruoti, taisyti (remontuoti) valstybinės reikšmės kelius, diegti inžinerines saugaus eismo
priemones, tobulinti eismo saugos valdymą bei formuoti visuomenės elgseną keliuose:
KPPP lėšos tūkst
ES paramos lėšos . Lt
Per metus nutiestų, rekonstruotų ar sutaisytų valstybinės
reikšmės kelių ilgis
Organizuoti valstybinės
Nutiestų, rekonstruotų ar
reikšmės kelių tiesimo,
sutaisytų (suremontuotų)
rekonstrukcijos, stiprinimo,
valstybinės reikšmės kelių
taisymo darbus, ir atlikti darbų
ilgis
viešųjų pirkimų procedūras,
- paviršiaus apdorojimo;
vykdyti darbų kokybės, kiekio ir
- kt. darbų
finansų kontrolę.
Teikti paraiškas ES paramai
gauti, organizuoti TEN-T kelių
tiesimo, rekonstrukcijos,
Nutiestų, rekonstruotų ar
stiprinimo, taisymo darbus,
sutaisytų (suremontuotų)
organizuoti ir atlikti darbų
TEN-T kelių ruožų ilgis
viešųjų pirkimų procedūras,
vykdyti darbų kokybės,
kiekybės ir finansų kontrolę.
Vykdyti transeuropinių
transporto tinklų plėtros, eismo
Panaudotos einamiesiems
saugos ir aplinkosaugos
metams skirtos ES paramos
priemonių diegimo projektų
lėšos
finansavimo ir administravimo
sutartis.

km

348

352

Skirtos lėšos (tūkst. Lt)
Planas

Faktas

Įvyk.
%

1 095 544

933 775

85,2

818 132

656 364

80,2

466 429
351 703

461 607
194 757

99,0
55,4

Pastabos,
paaiškinimai,
priežastys

100
101
103

101

290

293,2

101

222

222,53

100

68

70,67

104

38

38

100

km

proc.

351703

194757

55

2007–2013 m.
ir 2014–2020
m. periodų ES
struktūrinės
paramos lėšos.
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Eil.
Nr.

Tikslas,
uždavinys,
priemonė,
produktas,
veiksmas

Veiksmai

Veiksmai

Kodas

Tikslo, uždavinio, priemonės,
produkto, veiksmo pavadinimas

Organizuoti ir koordinuoti
eismo saugą gerinančių
inžinerinių priemonių
įgyvendinimą valstybinės
reikšmės keliuose, organizuoti ir
atlikti darbų viešųjų pirkimų
procedūras ir vykdyti darbų
kokybės, kiekio ir finansų
kontrolę

Organizuoti ir koordinuoti
techninių projektų ir teritorijų
planavimo dokumentų kelių
saugumo auditų atlikimą ir kelių
saugumo poveikio vertinimą.

Vertinimo kriterijai
Sankryžų, kurios
rekonstruotos ar jose
reorganizuotas eismas,
skaičius
Nutiesta pėsčiųjų ir dviračių
takų
Įrengta inžinerinių greičio
mažinimo priemonių

Įrengtas apšvietimas kelio
ruožuose

Mato
vnt.

vnt.

17

18

km

19

19

vnt.

70

90

km

Įrengta atitvarų, tinklo tvorų
Atlikta :
kelių saugumo auditų
poveikio kelių saugumui
vertinimų

Vertinimo kriterijų
reikšmės
Planas
Faktas
Įvyk.
%

Skirtos lėšos (tūkst. Lt)
Planas

Faktas

Įvyk.
%

Pastabos,
paaiškinimai,
priežastys

106

100
129

4

1,352

34

41

47

115

90

43

48

40

21

53

vnt.

Apšvietimas
diegiamas tik
ypač
pavojingose
vietose ir
sankryžose.
Pabrėžtina,
kad dažnai
apšvietimas
diegiamas
sankryžose,
kur jo mato
vienetas
neskaičiuojam
as kilometrais.
Užsitęsus
viešojo
pirkimo
procedūrų
sutartis su VšI
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Eil.
Nr.

Tikslas,
uždavinys,
priemonė,
produktas,
veiksmas

Kodas

Tikslo, uždavinio, priemonės,
produkto, veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijai

kelių saugumo patikrinimų

1.1.2.

Produktas

Veiksmai

P-01-09-02-0102

Mato
vnt.

km

Per metus pastatytų, rekonstruotų ar sutaisytų tiltų (viadukų,
estakadų) valstybinės reikšmės keliuose skaičius

vnt.

Organizuoti tiltų, viadukų,
estakadų, tunelių statybos,
rekonstravimo ir taisymo
darbus, organizuoti ir atlikti
darbų viešųjų pirkimų
procedūras, vykdyti darbų
kokybės, kiekio ir finansų
kontrolę.

vnt.

Pastatytų, rekonstruotų ar
sutaisytų tiltų (viadukų,
estakadų) valstybinės
reikšmės keliuose skaičius

Vertinimo kriterijų
reikšmės
Planas
Faktas
Įvyk.
%

2000

500

25

25

24

24

25

Skirtos lėšos (tūkst. Lt)
Planas

Faktas

Įvyk.
%

Pastabos,
paaiškinimai,
priežastys
Kelių ir
transporto
tyrimo
institutu buvo
pasirašyta tik
rugpjūčio 14
d. Pagal sutartį
paslaugas
teikianti
įstaiga per 10
mėn. turi
padaryti 90
kelių saugumo
auditų ir 40
poveikio kelių
saugumui
vertinimų.
Kadangi
ataskaitinis
laikotarpis
prasidėjo nuo
rugpjūčio
mėnesio tai ir
įvykdymas yra
tik už 4 mėn.

96

96
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Eil.
Nr.

1.1.3.

Tikslas,
uždavinys,
priemonė,
produktas,
veiksmas
Produktas

Kodas

P-01-09-02-0103

Veiksmai

Veiksmai

1.1.4.

Produktas

Veiksmai

Veiksmai,
taikomi
1.1.1 - 1.1.4.
Produktams

P-01-09-02-0105

Tikslo, uždavinio, priemonės,
produkto, veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijai

Mato
vnt.

Organizuotų konkursų, susitikimų, švietėjiškų akcijų ir kitų eismo
saugumo projektų, skirtų ugdyti atsakingą visuomenės elgseną
vnt.
keliuose, skaičius
Įsigyta ir išplatinta atšvaitų ar
Organizuoti ir atlikti atšvaitų ir
kitų šviesą atspindinčių
kt. saugaus eismo priemonių
priemonių pėstiesiems,
viešųjų pirkimų procedūras,
tūkst.
dviratininkams ir
vykdyti finansų kontrolę.
vnt.
vadeliotojams
Platinti atšvaitus, bukletus
eismo dalyviams ar organizuoti
parengta ir išleista leidinių
ir koordinuoti jų platinimą.
saugaus eismo tema
Rengti saugaus eismo
konkursus, seminarus,
Surengta saugaus eismo
konferencijas, saugų eismą
projektų, saugaus eismo
propaguojančių įrenginių
akcijų, seminarų, saugos diržų vnt.
demonstracijas ar organizuoti ir
efektyvumą demonstruojančių
koordinuoti jų rengimą, vykdyti
įrenginių išbandymų ir pan.
atliekamų paslaugų finansų
kontrolę.
Neasfaltuotų valstybinės reikšmės kelių ilgio sumažėjimas 600
kilometrų: 2012 m. – 7282 kilometrai, 2016 m. – 6682
km
kilometrai
Organizuoti valstybinės
reikšmės kelių tiesimo,
Nutiestų, rekonstruotų ar
rekonstrukcijos, stiprinimo,
sutaisytų (suremontuotų)
taisymo darbus, organizuoti ir
valstybinės reikšmės kelių
km
atlikti darbų viešųjų pirkimų
ilgis:
procedūras, vykdyti darbų
- žvyrkelių asfaltavimo
kokybės, kiekio ir finansų
kontrolę.
Organizuoti užsienio šalių
kelininkų delegacijų priėmimus.

Organizuoti užsienio šalių
kelininkų delegacijų
priėmimai

Organizuoti ir koordinuoti
eismo stebėjimo įrenginių

Įsigyta kelių oro sąlygų
vaizdo kamerų

Vertinimo kriterijų
reikšmės
Planas
Faktas
Įvyk.
%
70

90

Skirtos lėšos (tūkst. Lt)
Planas

Faktas

Įvyk.
%

Pastabos,
paaiškinimai,
priežastys

129

100

123

123

150

300

200

70

90

129

7201

7204

99,96

20

20,9

105

4

4

100

50

50

100

vnt.
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Eil.
Nr.

Tikslas,
uždavinys,
priemonė,
produktas,
veiksmas

Kodas

Tikslo, uždavinio, priemonės,
produkto, veiksmo pavadinimas
projektavimą ir diegimą,
daugiafunkcių pažeidimų
kontrolės postų įrengimą.

eismo intensyvumo skaitiklių

Organizuoti ir koordinuoti
visuomenės informavimą apie
Kelių direkcijos vykdomą
veiklą.
Organizuoti ir koordinuoti Kelių
direkcijos užsakomų
normatyvinių dokumentų
projektų rengimą.

Organizuoti ir koordinuoti
valstybinės reikšmės kelių
inventorizavimą ir teisišką
registravimą.

1.2.
1.2.1.

Priemonė
Produktas

Veiksmai

Vertinimo kriterijai

Mato
vnt.

Vertinimo kriterijų
reikšmės
Planas
Faktas
Įvyk.
%
279

279

100

įrengta greičio valdymo ir
įspėjimo sistemų

1

1

100

Paskelbta publikacijų ir
informacinių pranešimų

90

90

100

parodyta TV siužetų

14

14

100

Parengta normatyvinių
dokumentų projektų

14

14

100

Inventorizuotų ir teisiškai
registruotų valstybinės
reikšmės kelių ilgis

01-09-02-01-02
Prižiūrėti valstybinės reikšmės kelius
P-01-09-02-01-04 Bedefektė kelių priežiūra
Valstybinės reikšmės kelių
Organizuoti ekonomiškai
priežiūrai panaudota lėšų
pagrįstus valstybinės reikšmės
suma
kelių taisymo, išsaugojimo
Užtaisyta išdaužų,
darbus, vykdyti darbų kokybės,
Atnaujinta lopinėliais
kiekio bei finansų kontrolę.
asfaltbetonio dangų

km

700

1506

215

proc.

63

65,15

103

Skirtos lėšos (tūkst. Lt)
Planas

tūkst.
m2

197
221

197
221

Įvyk.
%

2014 m.
pavyko baigti
ankstesniais
metais
pasirašytas
sutartis. Buvo
atstatytos
kelių žemės
juostos pagal
kadastrinius
reikalavimus,
todėl
padaugėjo
užregistruotų
kilometrų
kiekis
277 412

tūkst.
Lt

Faktas

Pastabos,
paaiškinimai,
priežastys

277 411

100

100

187

187

100

345

345

100
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Eil.
Nr.

Tikslas,
uždavinys,
priemonė,
produktas,
veiksmas

Kodas

Tikslo, uždavinio, priemonės,
produkto, veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijai

Atnaujinta nusidėvėjusių
žvyrkelių ir kelkraščių
Atnaujinta apsauginių atitvarų
Atnaujinta horizontaliojo
kelių ženklinimo

2.1.
2.1.1.

2 Uždavinys

01-09-02-02

Priemonė

01-09-02-02-01

Produktas

Veiksmai

Veiksmai

Mato
vnt.

Vertinimo kriterijų
reikšmės
Planas
Faktas
Įvyk.
%

km

190

191

101

m

4700

4769

101

tūkst.
m2

1033

1048

101

Racionaliai panaudoti Kelių direkcijos valdymo išlaidas, vykdant
kelių priežiūros ir plėtros administravimą

Kelių direkcijos veiklos efektyvumo didinimas
Efektyvus KPPP lėšų, skirtų kelių priežiūrai ir plėtrai,
P-01-09-02-02-01
panaudojimas
Administruoti Kelių direkcijos
kompiuterių ir kompiuterių
Administruota
tinklo techninę ir programinę
įrangą.
Administruoti informacines
sistemas ir šių sistemų
Administruota
naudotojus.
Organizuoti ir atlikti viešųjų
Nupirkta kompiuterinės
pirkimų procedūras
įrangos
kompiuterinei įrangai įsigyti.
Atlikti vidaus auditai pagal
Atlikti Kelių direkcijos vidaus
parengtą Vidaus audito
auditą.
skyriaus 2014 metų veiklos
planą
Parengtas 2015–2017 m.
strateginio veiklos plano
Parengti Lietuvos Respublikos
dalies projektas
susisiekimo ministro valdymo
sričių 2015–2017 m. strateginio
veiklos plano dalies projektą.

mln.
Lt

1052

1046

99,4

proc.

100

100

100

proc.

100

100

100

vnt.

30

30

100

proc.

4

4

100

vnt.

1

1

100

Skirtos lėšos (tūkst. Lt)
Planas

Faktas

Įvyk.
%

12 600

12 245

97

12 600

12 245

97

Pastabos,
paaiškinimai,
priežastys
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Eil.
Nr.

Tikslas,
uždavinys,
priemonė,
produktas,
veiksmas

Kodas

Tikslo, uždavinio, priemonės,
produkto, veiksmo pavadinimas

Rengti pagal nustatytus
reikalavimus statistines,
finansines ir kt. ataskaitas ir
teikti Kelių direkcijos
vadovybei, Susisiekimo
ministerijai, Statistikos
departamentui ir kt.

Parengti Kelių priežiūros ir
plėtros programos finansavimo
2014 metų sąmatos projektą.
Registruoti Kelių direkcijoje
gaunamus dokumentus, asmenų
prašymus, skundus ir
paklausimus, siunčiamus ir
vidaus dokumentus
Administruoti dokumentų
valdymo sistemą ir jos
naudotojus
Organizuoti ir atlikti Kelių
direkcijos funkcionavimui
užtikrinti reikalingo
inventoriaus, medžiagų ir
paslaugų viešųjų pirkimų
procedūras

Vertinimo kriterijai

Parengtos pagal nustatytus
reikalavimus statistinės,
finansinės ir kt. ataskaitos ir
pateiktos Kelių direkcijos
vadovybei, Susisiekimo
ministerijai, Statistikos
departamentui
Parengtos pagal nustatytus
reikalavimus 11 valstybinės
reikšmės kelius prižiūrinčių
valstybės įmonių veiklos,
finansinės ir kt. ataskaitos ir
pateiktos Kelių direkcijos
vadovybei, Susisiekimo
ministerijai ir kt.
Parengtas Kelių priežiūros ir
plėtros programos
finansavimo 2014 metų
sąmatos projektas
Registruoti Kelių direkcijoje
gaunami dokumentai, asmenų
prašymai, skundai ir
paklausimai, siunčiami ir
vidaus dokumentai
Administruota
Organizuotos ir atliktos
viešųjų pirkimų procedūros
pagal patvirtintą viešųjų
pirkimų planą

Mato
vnt.

Vertinimo kriterijų
reikšmės
Planas
Faktas
Įvyk.
%

vnt.

149

149

100

vnt.

137

137

100

vnt.

1

1

100

proc.

100

100

100

proc.

100

100

100

proc.

100

100

100

Skirtos lėšos (tūkst. Lt)
Planas

Faktas

Įvyk.
%

Pastabos,
paaiškinimai,
priežastys
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Eil.
Nr.

Tikslas,
uždavinys,
priemonė,
produktas,
veiksmas

Kodas

Tikslo, uždavinio, priemonės,
produkto, veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijai

Parengti ir pateikti Viešųjų
pirkimų tarnybai visų per 2014
kalendorinius metus atliktų
pirkimų, kai pagal
preliminariąsias pirkimo sutartis
sudaromos pagrindinės sutartys,
visų per kalendorinius metus
atliktų mažos vertės pirkimų ir
Viešųjų pirkimų įstatymo 85
straipsnio 6 dalyje nurodytų
supaprastintų pirkimų ataskaitą

Parengta ir pateikta ataskaita

Vykdyti viešuosius pirkimus
(elektroninius pirkimus)
Centrinės viešųjų pirkimų
sistemos priemonėmis

Centrinės viešųjų pirkimų
sistemos priemonėmis
įvykdyta ne mažiau kaip 70%
viešųjų pirkimų (elektroninių
pirkimų), skaičiuojant pagal
sudarytų sutarčių vertę

Rengti atostogų,
komandiruočių, personalo ir
veiklos įsakymų projektus dėl
pareigybių įsteigimo,
išbraukimo, dėl valstybės
tarnautojų ir darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis,
sąrašų sudarymo.
Organizuoti Kelių direkcijos
valstybės tarnautojų tarnybinės
veiklos vertinimą
Vykdyti finansų kontrolę ir
tvarkyti buhalterinę apskaitą

Parengta ir suderinta įsakymų
projektų

Kasmetinis valstybės
tarnautojų vertinimas
Parengtos Kelių direkcijos
vykdomų programų valstybės
biudžeto išlaidų sąmatų
vykdymo ataskaitos

Mato
vnt.

Vertinimo kriterijų
reikšmės
Planas
Faktas
Įvyk.
%

vnt.

1

1

100

proc.

70

85,5

122

proc.

100

100

100

proc.

100

100

100

vnt.

28

28

100

Skirtos lėšos (tūkst. Lt)
Planas

Faktas

Įvyk.
%

Pastabos,
paaiškinimai,
priežastys
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Eil.
Nr.

Tikslas,
uždavinys,
priemonė,
produktas,
veiksmas

Kodas

Tikslo, uždavinio, priemonės,
produkto, veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijai
Parengti Kelių direkcijos
ketvirtiniai ir metiniai
biudžeto vykdymo ir
finansinių ataskaitų rinkiniai

Mato
vnt.

Vertinimo kriterijų
reikšmės
Planas
Faktas
Įvyk.
%

vnt.

8

8

100

proc.

100

100

100

proc.

100

100

100

proc.

100

100

100

proc.

100

100

100

Konsultuota teisiniais
klausimais

proc.

100

100

100

Atstovauti Kelių direkcijos
interesams teismuose ir kitose
valstybės institucijose, rengti
ieškinius, skundus, atsiliepimus

Atstovauta teismuose, kitose
valstybės institucijose

proc.

100

100

100

Parengta ieškinių, skundų,
atsiliepimų

proc.

100

100

100

Vertinti teisiniu požiūriu viešojo
pirkimo sutarčių projektus

Ne vėliau kaip per 3 dienas
nuo pateikimo

proc.

100

100

100

Koordinuoti Kelių direkcijos
projektus, finansuojamus iš ES
struktūrinės paramos lėšų
Rengti ir teikti Susisiekimo
ministerijai pasiūlymus dėl
teisės aktų projektų, susijusių su
Kelių direkcijos nustatytais
veiklos tikslais, rengti lokalinių
teisės aktų projektus, atlikti kitų
padalinių parengtų projektų
vertinimą teisiniu požiūriu.
Konsultuoti Kelių direkcijos
vadovybę, darbuotojus teisiniais
klausimais, nagrinėti teisinius
asmenų prašymus, skundus,
pareiškimus.

Atlikti apmokėjimai iš KPPP
lėšų rangovams ir paslaugų
teikėjams bei apskaitytos
Kelių direkcijos vykdomų
programų lėšos
Atlikti veiksmai,
užtikrinantys ES struktūrinės
paramos lėšų apmokėjimą
projektų vykdytojams
Pritarta pasiūlymams,
parengti teisės aktų projektai
Parengti ir įvertinti teisės aktų
projektai atitinka galiojančius
teisės aktus

Skirtos lėšos (tūkst. Lt)
Planas

Faktas

Įvyk.
%

Pastabos,
paaiškinimai,
priežastys
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Eil.
Nr.

Tikslas,
uždavinys,
priemonė,
produktas,
veiksmas

Kodas

Tikslo, uždavinio, priemonės,
produkto, veiksmo pavadinimas
Dalyvauti nustatant korupcijos
pasireiškimo tikimybę Kelių
direkcijoje, rengti išvadas ir
teikti vadovybei bei Susisiekimo
ministerijai, vykdyti
Nacionalinės kovos su korupcija
programos priemones, teikti
išvadas dėl kovos su korupcija
programos

Vertinimo kriterijai

Laiku parengtos ir pateiktos
išvados

Mato
vnt.

vnt.

Vertinimo kriterijų
reikšmės
Planas
Faktas
Įvyk.
%

2

2

Skirtos lėšos (tūkst. Lt)
Planas

Faktas

Įvyk.
%

Pastabos,
paaiškinimai,
priežastys

100

Pastaba. *Lentelėje pateikiama informacija be VšĮ Kelių ir transporto tyrimo instituto vykdomai priemonei „Tirti valstybinės reikšmės kelių
infrastruktūros būklę ir rengti pasiūlymus kelių plėtros programai“ numatyto plano (7100 tūkst. Lt) ir įvykdymo.
** 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. periodų Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšos.
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IV. INFORMACIJA APIE DALYVAVIMĄ TARPINSTITUCINĖSE PROGRAMOSE

Eil.
Nr.

Tikslas,
uždavinys,
priemonė,
produktas,
veiksmas

Kodas

Tikslo, uždavinio,
priemonės, produkto,
veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijai

Mato
vnt.

Vertinimo kriterijų
reikšmės
Planas

Faktas

Įvyk.
%

Skirtos lėšos (tūkst. Lt)
Planas Faktas

Įvyk.
%

Pastabos, paaiškinimai,
priežastys

Valstybinės saugaus eismo plėtros 2011–2017 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio 2013-2015 metų veiklos plano vykdymas
1

Užtikrinti eismo dalyvių švietimą saugaus eismo srityje

1.1.1

Rengti saugaus eismo
specialistus, mokytojus ir
tobulinti jų kvalifikaciją

Surengtų mokymo renginių eismo
specialistams skaičius

1.2.1

Ugdyti švietimo įstaigose
vaikų saugaus eismo
kultūros įgūdžius

Lietuvos mokinių konkurso ,,Saugokime
jaunas gyvybes keliuose“ dalyvių
skaičius

1.3.1

Šviesti visuomenę

1.3.2

Šviesti visuomenę

1.3.2

Šviesti visuomenę

1.3.2

Šviesti visuomenę

Informacinių leidinių apie saugaus eismo
būklę tiražų skaičius
Surengtų drauge su visuomenės
informavimo priemonėmis saugaus
eismo akcijų, skatinančių eismo dalyvius
kultūringai elgtis, skaičius
Surengtų drauge su visuomenės
informavimo priemonėmis saugaus
eismo akcijų, skirtų kovai su vairavimu
apsvaigus nuo alkoholio, narkotikų ar
kitų psichiką veikiančių medžiagų,
skaičius
Surengtų drauge su visuomenės
informavimo priemonėmis saugaus
eismo akcijų, skatinančių laikytis leistino
važiavimo greičio, skaičius

vnt.

7

11

157

70

70

100

tūkst.
vnt.

40

45

112

140

144

103

vnt.

1

1

100

20

20

100

vnt.

1

1

100

vnt.

1

1

100

vnt.

1

1

100

5.900

5.864

99,4

Rodikliai didesni negu
plane, nes reikėjo
daugiau seminarų,
padidėjo norinčiųjų
dalyvauti seminaruose
skaičius; išsiplėtė
seminaruose
nagrinėjamos temos.
Paraiškas dalyvauti
konkurse pateikė
daugiau dalyvių, negu
numatyta plane

Buvo nutrauktos
viešojo pirkimo
konkurso procedūros ir
skelbiamas naujas
konkursas, todėl
užsitęsus pirkimo
procedūroms buvo
vėliau sudarytos
sutartys ir panaudota
šiek tiek mažiau, negu
plane numatyta, lėšų
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Eil.
Nr.

Tikslas,
uždavinys,
priemonė,
produktas,
veiksmas

Kodas

1.3.3

Šviesti visuomenę

1.3.4

Šviesti visuomenę

1.3.4

1.3.4

1.3.5
3.

Tikslo, uždavinio,
priemonės, produkto,
veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijai
Informacijos šaltinių, kuriuose yra
informacijos apie automatinių greičio
matuoklių paskirtį, teikiamą naudą ir
stacionarių prietaisų vietas keliuose
(interneto svetaines, visuomenės
informavimo priemonės, informaciniai
leidiniai, palydovinės navigacijos įranga,
kita), skaičius
Surengtų drauge su visuomenės
informavimo priemonėmis saugaus
eismo akcijų, skatinančių naudoti
automobilio, motociklo, dviračio ar kitas
privalomas saugos priemones, skaičius

Vertinimo kriterijų
reikšmės

Mato
vnt.

Planas

Faktas

Įvyk.
%

vnt.

2

2

100

vnt.

1

1

100

Šviesti visuomenę

Surengtų saugaus eismo akcijų, per
kurias specialiais įrenginiais
demonstruojama automobilio saugos
priemonių nauda, skaičius

vnt.

20

42

210

Šviesti visuomenę

Surengtų drauge su visuomenės
informavimo priemonėmis saugaus
eismo akcijų, skatinančių naudoti šviesos
atšvaitus ir dėvėti drabužius su šviesą
atspindinčiais elementais, skaičius

vnt.

1

1

100

Šviesti visuomenę

Įgyvendinamų saugaus eismo projektų
,,Saugokime vieni kitus kelyje“ ir
,,Eismo saugumas bendruomenėse“
skaičius

vnt.

2

2

100

Skirtos lėšos (tūkst. Lt)
Planas Faktas

20

20

Įvyk.
%

Pastabos, paaiškinimai,
priežastys

100

200

128,8

64,4

400

400

100

Rodikliai didesni negu
plane dėl šių
priežasčių: įrenginių
populiarumas, didelis
poreikis juos išbandyti,
o sumokėta mažiau,
nes kainavo pigiau,
negu numatyta plane

Didinti kelių infrastruktūros saugumą
3.1

Didinti kelių
infrastruktūros saugumą

Palyginti su 2010 m. sumažėjo ,,juodųjų
dėmių“

proc.

31

74

239

-

-

-

3.1.1

Didinti kelių
infrastruktūros saugumą
pėstiesiems ir
dviratininkams

Nutiesta ar rekonstruota pėsčiųjų ir (ar)
dviračių takų valstybinės reikšmės
keliuose

km

19

19

100

8000

15205

190

Intensyviai atliekami
darbai juodosiose
dėmėse ir avaringuose
ruožuose
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Eil.
Nr.

Tikslas,
uždavinys,
priemonė,
produktas,
veiksmas

Kodas

Tikslo, uždavinio,
priemonės, produkto,
veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijai

Mato
vnt.

Vertinimo kriterijų
reikšmės
Planas

Faktas

Įvyk.
%

Skirtos lėšos (tūkst. Lt)
Planas Faktas

Įvyk.
%

3.1.2

Didinti kelių
infrastruktūros saugumą
pėstiesiems ir
dviratininkams

Įrengtas valstybinės reikšmės pavojingų
kelių ruožų apšvietimas

km

4

1,352

34

2300

1022

44

3.2.1

Didinti kelių
infrastruktūros saugumą
vairuotojams ir keleiviams

Rekonstruotų pavojingų sankryžų
skaičius

vnt.

17

18

106

8500

21025

247

Pastabos, paaiškinimai,
priežastys
Rodikliai ir
asignavimai mažesni
negu plane dėl to, kad
apšvietimas diegiamas
tik ypač pavojingose
vietose ir sankryžose.
O dėl nepakankamo
finansavimo jau
įdiegtas apšvietimas
dažnai yra išjungimas,
todėl kol nebus
užtikrintas
finansavimas jau
esamo apšvietimo
išlaikymui ir priežiūrai,
tol diegti jį naujose
vietose yra
neracionalu. Taip pat
pabrėžtina, kad dažnu
atveju apšvietimas
diegiamas sankryžose,
kur jo mato vienetas
neskaičiuojamas
kilometrais
Didelis avaringų
sankryžų
rekonstravimo poreikis.
Asignavimai didesni
negu plane numatyti,
nes operatyviai
reaguojant į
avaringumo situacijos
kitimą ir gyventojų
prašymus buvo
diegiamos greitai
įgyvendinamos
saugaus eismo
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Eil.
Nr.

Tikslas,
uždavinys,
priemonė,
produktas,
veiksmas

Kodas

Tikslo, uždavinio,
priemonės, produkto,
veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijai

Mato
vnt.

Vertinimo kriterijų
reikšmės
Planas

Faktas

Įvyk.
%

Skirtos lėšos (tūkst. Lt)
Planas Faktas

Įvyk.
%

Pastabos, paaiškinimai,
priežastys
priemonės,
reikalaujančios didelių
investicijų.

3.2.2

Didinti kelių
infrastruktūros saugumą
vairuotojams ir keleiviams

Kelių ruožų, kuriuose padidintas
šalikelių saugumas, ilgis

km

41

47

115

5500

8789

160

3.3.1

Valdyti važiavimo greitį

Valstybinės reikšmės keliuose įrengtų
greičio mažinimo priemonių skaičius

vnt.

70

90

129

4500

4.057

90

3.4.1

Mažinti avaringų ruožų ir
,,juodųjų dėmių“ skaičių

Didelio avaringumo ruožų ir ,,juodųjų
dėmių“ valstybinės reikšmės keliuose
nustatymas

kartų

1

1

100

300

253,5

85

3.5.1

Atlikti kelių infrastruktūros
saugumo kontrolę

Atliktų valstybinės reikšmės kelių
saugumo auditų ir poveikio eismo
saugumui vertinimų skaičius

vnt.

130

64

49

350

166

47

Savivaldybių,
bendruomenių,
gyventojų ir pan.
pareiškimai ir
prašymai, didelis
greičio mažinimo
priemonių diegimo
poreikis. Asignavimai
mažesni negu plane
numatyti, nes
operatyviai reaguojant į
avaringumo situacijos
kitimą ir gyventojų
prašymus buvo
diegiamos greitai
įgyvendinamos
saugaus eismo
priemonės,
nereikalaujančios
didelių investicijų.

Lėšų panaudojimas
mažesnis negu
numatytas plane, nes
užsitęsus viešojo
pirkimo procedūroms
sutartis su šias
paslaugas teikiančia
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Eil.
Nr.

Tikslas,
uždavinys,
priemonė,
produktas,
veiksmas

Kodas

Tikslo, uždavinio,
priemonės, produkto,
veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijai

Mato
vnt.

Vertinimo kriterijų
reikšmės
Planas

Faktas

Įvyk.
%

Skirtos lėšos (tūkst. Lt)
Planas Faktas

Įvyk.
%

Pastabos, paaiškinimai,
priežastys
įstaiga buvo pasirašyta
vėliau nei planuota

3.5.2

6

Atlikti kelių infrastruktūros
saugumo kontrolę

Valstybinės reikšmės kelių, kuriuose
atlikti saugumo patikrinimai
(inspekcijos), ilgis

tūkst.
km

2,0

0,5

25

300

50

17

Rodikliai mažesni negu
numatyta plane, nes per
3 metus padaryta 7 000
km inspekcijų, o
pagrindinį kelių tinklą
(magistralinius ir
krašto kelius) sudaro 6
000 km, kur
avaringumo problemos
yra aktualiausios.
Pateikta 10 000
pastabų ir pasiūlymų
dėl eismo saugos
gerinimo. Rajoninės
reikšmės kelių
patikrinimų poreikis
yra daug mažesnis

Tobulinti eismo duomenų valdymą
6.1.1

Tobulinti eismo duomenų
valdymą

Eismo duomenų šaltinių, greitai
pasiekiamų visoms suinteresuotoms
institucijoms, dalis kasmet

proc.

74

74

100

150

150

100

6.1.2

Diegti ir plėtoti
intelektines transporto
sistemas (ITS)

Kelių oro sąlygų informacinės sistemos
ir stacionarių automatinių greičio
matuoklių sistemos veikimo pajėgumai
kasmet

proc.

90

90

100

150

150

100

6.1.3

Diegti ir plėtoti
intelektines transporto
sistemas (ITS)

Eismo informacinės sistemos ir greičio
valdymo ir perspėjimo elektroniniais
kelio ženklais sistemos plėtros mastas
kasmet

proc.

50

50

100

900

900

100
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Eil.
Nr.

Tikslas,
uždavinys,
priemonė,
produktas,
veiksmas

Kodas

Tikslo, uždavinio,
priemonės, produkto,
veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijai

Mato
vnt.

Vertinimo kriterijų
reikšmės
Planas

Faktas

Įvyk.
%

Skirtos lėšos (tūkst. Lt)
Planas Faktas

Įvyk.
%

Pastabos, paaiškinimai,
priežastys

Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos 2013–2020 metų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinis veiklos planas
(transporto sektoriuje)
2
2.2
02-2.2-02

Diegti energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones transporto
sektoriuje
Asfaltuoti rajoninės reikšmės kelius, didinti asfaltuotų kelių dalį
valstybiniame kelių tinkle
Organizuoti valstybinės
reikšmės kelių tiesimo,
rekonstrukcijos,
stiprinimo, taisymo darbus,
organizuoti ir atlikti darbų
viešųjų pirkimų
procedūras, vykdyti darbų
kokybės, kiekio ir finansų
kontrolę

Išasfaltuotų žvyrkelių (valstybinės
reikšmės) ilgis

km

20

20,9

104,5 14420

14420

100
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V. VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS
Kelių direkcija, vykdydama Kelių priežiūros ir plėtros programą, prisideda prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro prioritetų
įgyvendinimo. Kelių direkcija dalyvavo įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetines priemones:
1. Modernizuoti šalies magistralinius ir krašto kelius (160 kilometrų), kad jie atitiktų
11,5 tonos maksimalią ašies apkrovą (iki 2016 m. III ketv.) (234 priemonė).
2. Asfaltuoti žvyrkelius ir pasiekti, kad jų dalis sudarytų ne daugiau kaip 33,3
procento bendro valstybinės reikšmės kelių tinklo (iki 2016 m. III ketv.) (235 priemonė).
3. Sukurti visų rūšių viešąjį keleivinį transportą apimančią informacinę maršrutų
paieškos ir planavimo sistemą VINTRA (iki 2015 m. II ketv.) (237 priemonė).
4. Rekonstruoti nesaugias avaringas valstybinės reikšmės kelių tinklo sankryžas (50
sankryžų), didinti saugių šalikelių (transporto priemonių apvirtimo, susidūrimo su kliūtimis
prevencijos priemonės) kelio ruožų ilgį (60 kilometrų), įrengti saugius dviračių takų ruožus
(40 kilometrų) (iki 2016 m. III ketv.) (238 priemonė).
5. Parengti miestų teritorijoms tinkančią pavojingiausių vietų (juodųjų dėmių)
nustatymo metodiką (iki 2014 m. II ketv.) (239 priemonė).
6. Įrengti daugiafunkcius valstybinės reikšmės kelių tinklo pažeidimų kontrolės
postus (iki 2016 m. III ketv.) (240 priemonė).
7. Vykdyti šviečiamąsias socialines saugaus eismo kampanijas spaudoje, televizijoje,
radijuje, nukreiptas prieš greičio viršijimą, važiavimą išgėrus, nekultūringą vairavimą ir
skirtas geležinkelio pervažų naudotojų ir pašalinių asmenų saugiam elgesiui geležinkelio
zonoje formuoti (2013–2016 m.) (241 priemonė).
8. Organizuoti saugaus eismo konkursus – kasmet į juos įtraukti ne mažiau kaip 40
tūkst. moksleivių (iki 2016 m. III ketv.) (242 priemonė).
9. Taip pat kitas priemones pagal kompetenciją.
Kelių direkcija dalyvavo įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 metų
veiklos prioritetus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. spalio 9 d.
nutarimu Nr. 931. Kelių direkcija pradėjo diegti daugiafunkcę pažeidimų kontrolės ir eismo
stebėjimo sistemą (5.1.4) (V. Europos Sąjungos, užsienio ir gynybos politikos stiprinimas.
5.1. prioritetinė kryptis: glaudesnis bendradarbiavimas su kaimynais, glaudesnė sąveika su
Europos Sąjungos ir NATO narėmis). Taip pat Kelių direkcija, kaip valstybinės reikšmės
kelius prižiūrinčių valstybės įmonių savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija,
siekė didinti valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumą ir efektyvumą (2.5.2 ir 2.5.3) (II.
Šalies ūkio finansinio tvarumo užtikrinimas ir laipsniškas biudžeto pajamų didinimas. 2.5.
prioritetinė kryptis: valstybės valdomų įmonių ir viešųjų įstaigų veiklos skaidrumo ir
efektyvumo didinimas).
Kelių direkcija diegė Lietuvos valstybinės reikšmės keliuose daugiafunkcę
pažeidimų kontrolės ir eismo stebėjimo sistemą, kuri fiksuoja transporto priemonių daromus
pažeidimus (pvz., leistino greičio viršijimo), nustato, ar laikomasi leistino svorio, matmenų ir
ašių apkrovų ribojimų, taip pat buvo diegiama ir kitų pažeidimų kontrolės įranga – transporto
priemonių eksploatavimo be techninės apžiūros ar civilinės atsakomybės privalomojo
draudimo ir kt.
2014 m. įsigyti ir pradėti įrenginėti 279 eismo intensyvumo skaitikliai ir 50 vaizdo
kamerų, greičio valdymo ir įspėjimo sistema, modernizuoti esami eismo stebėjimo įrenginiai
valstybinės reikšmės keliuose. Planuota vykdyti daugiafunkcės pažeidimų kontrolės ir eismo
stebėjimo sistemos bandomąjį projektą. Dėl daugiafunkcės pažeidimų kontrolės ir eismo
stebėjimo sistemos bandomojo projekto sudėtingumo nusikėlė jo įgyvendinimo terminai.
Daugiafunkcės pažeidimų kontrolės sistemos bandomojo projekto viešasis pirkimas
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paskelbtas 2014 m. balandžio 25 d. Dėl didelio paklausimų iš tiekėjų skaičiaus paaiškinti
pirkimo dokumentų sąlygas, taip pat ir dėl gautų pretenzijų bei pateikto ieškinio,
susipažinimas su tiekėjų pasiūlymai nusikėlė iki 2014 m. liepos 31 d. Iki susipažinimo su
tiekėjų pasiūlymais dienos buvo gautos 6 pretenzijos ir vienas teismo ieškinys. Po
susipažinimo su pasiūlymais dienos buvo gautos 2 pretenzijos. Taip pat šį pirkimą vertina ir
Viešųjų pirkimų tarnyba, kuri tuo pačiu yra uždraudusi pasirašyti sutartį iki kol Viešųjų
pirkimų tarnyba pati neįvertins jai pateiktų ir teiktinų pirkimo dokumentų bei dalyvių
pasiūlymų. Šiuo metu toliau vykdomos pateiktų pasiūlymų vertinimo procedūros.
Per programos tikslus, uždavinius ir priemones Kelių direkcija įgyvendina
valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros bei saugaus eismo valstybės politiką ir iš
dalies prisideda prie vietinės reikšmės kelių (gatvių) priežiūros ir plėtros.
Per šią programą įgyvendinama Nacionalinė susisiekimo plėtros 2014–2022 metų
programa, 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programa, Lietuvos Respublikos
nacionalinė kovos su korupcija 2011–2014 metų programa, Klaipėdos ir Tauragės apskričių
pasirengimo potvyniams ir potvynių padariniams šalinti 2007–2015 metų programa, 2014–
2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa, Lietuvos Respublikos
teritorijos bendrojo plano įgyvendinimo priemonių planas, Nacionalinės darnaus vystymosi
strategijos įgyvendinimo priemonių planas, Valstybinės saugaus eismo plėtros 2011–2017
metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinis veiklos planas, Nacionalinės klimato kaitos
valdymo politikos strategijos 2013–2020 metų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo
tarpinstitucinis veiklos planas, Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos
įgyvendinimo 2013–2015 metų veiksmų planas.
VI. PLANUOJAMI 2015 METŲ SIEKIAI, VEIKLOS PRIORITETAI IR KITA
SVARBI INFORMACIJA
Kelių direkcija, įgyvendindama 2014–2020 m. finansavimo periodo Europos Sąjungos
struktūrinės paramos lėšomis finansuojamus aktyviai dalyvaus Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro valdymo sričių (2015–2017 m.) strateginio veiklos plano strateginiam
tikslui (1 tikslas – siekti, kad būtų sukurta moderni, subalansuota, saugi, draugiška aplinkai
susisekimo sistema, kaip regioninis intermodalinis transporto centras, kuri efektyviai tenkintų
gyventojų ir verslo poreikius) pasiekti įgyvendinamos programos ,,Susisiekimo valstybinės ir
vietinės reikšmės keliais užtikrinimas“ vykdyme.
2015 m. Kelių direkcija ypatingai didelį dėmesį planuoja skirti eismo saugumo
požiūriu problemų keliančiam VIA BALTICA koridoriui: bus pradėti vykdyti eismo saugumo
požiūriu problematiško kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 17,34 iki 23,30
km rekonstravimo darbai ir kelio A8 Panevėžys–Aristava–Sitkūnai ruožo nuo 8,32 iki 23,36
km rekonstravimo darbai (atviriems konkursams pateikti vokai su pasiūlymais buvo atplėšti
2014 m.), taip pat bus paskelbti viešųjų pirkimų konkursai jau minėto kelio A5 Kaunas–
Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 35,40 iki 45,15 km rekonstravimo darbams, taip pat
Panevėžio aplinkkelio (kelias A17) ruožo nuo 1,0 iki 22,2 km ir kelio A10 Panevėžys–
Pasvalys–Ryga ruožo nuo 38,8 iki 47,8 km rekonstravimui vykdyti. Visus įvardytus darbus
numatoma finansuoti Europos Sąjungos paramos ir KPPP lėšomis.
Taip pat Kelių direkcija 2015 m. numato pasirengti teikti paraiškas gauti Europos
Sąjungos paramos lėšų (iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai) žvyrkeliams asfaltuoti.
Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos
direktoriaus pavaduotojas,
laikinai einantis direktoriaus pareigas

Egidijus Skrodenis
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