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SKIRTI ASIGNAVIMAI (tūkst. Eur)
IŠ VISO:
IŠ JŲ: ES LĖŠOS****
BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠOS
VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS
Įgyvendinamų projektų skaičius
(atitinkamais metais vykdomi projektai
įtraukti į susisiekimo ministro valdymo
srities Valstybės investicijų programos
vykdomų projektų sąrašą, kuris
tvirtinamas susisiekimo ministro įsakymu)
VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS,
skirtos įstaigai išlaikyti, IŠ VISO:
iš jų:
Lėšos turtui įsigyti
Lėšos darbo užmokesčiui
Patvirtintų pareigybių skaičius
(planinis)
Patvirtintų pareigybių skaičius
(laikotarpio pradžioje ir pabaigoje)

Planuoti
panaudoti
asignavimai
*

Planuoti
panaudoti
asignavimai
(patikslinti)
**

Faktiškai
panaudoti
asignavimai
***

Panaudojimo %

517 287
91 000
0
426 287

588 137
91 000
0
497 137

496 135
27 725

84
30

468 410

94

Planas

Planas

Faktas

Įgyvendinimo %

30

30

24

80

4 200

4 200

3 883

92

220
2 550

220
2 550

137
2 466

62
97

133

158

133 / 133

133 / 158

137
135 /137

87
102 / 87

* Programos finansavimo lėšų naudojimo 2017 metų sąmata LRV nutarimu Nr. 274 patvirtinta tik
2017-04-12, be to, 2016 m. viršplaniniai asignavimai nebuvo įvertinti planuojant 2017 m.
vertinimo kriterijų reikšmes. Pažymime, kad 2017 m. liepos 10 d. susisiekimo ministro įsakymu
Nr.3-311 rodiklių (fizinių vnt.) planas buvo koreguotas (pagal numatomą faktinį įvykdymą).
Asignavimai be VšĮ Kelių ir transporto tyrimo instituto vykdomai priemonei „Tirti valstybinės
reikšmės kelių infrastruktūros būklę ir rengti pasiūlymus kelių plėtros programai“ numatyto
finansavimo (2 354 tūkst. Eur).
** Patikslinti planuoti asignavimai su viršplaninėmis 2016 m. lėšomis (viršplaninės įplaukos ir
negauti asignavimai 70 850 tūkst. Eur).
*** Faktiškai panaudoti asignavimai su viršplaninėmis 2016 m. lėšomis ir negautais asignavimais.
**** 2014–2020 m. periodo Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšos.
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I. APRAŠOMOJI DALIS
VEIKLOS KONTEKSTAS
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 direkcija yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsteigta biudžetinė įstaiga, kurios
savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija. Kelių
direkcijai lėšos yra skiriamos ir administruojamos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros
įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Iki 2017 m. lapkričio 1 d. Kelių direkcija įgyvendino
11 valstybinės reikšmės kelius prižiūrinčių valstybės įmonių (toliau – valstybės įmonės) savininko
teises ir pareigas.
Pagrindiniai Kelių direkcijos veiklos tikslai, numatyti Kelių direkcijos nuostatuose, yra:
• įgyvendinti valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros valstybės politiką;
• įgyvendinti saugaus eismo valstybinės reikšmės keliuose valstybės politiką;
• organizuoti ir koordinuoti valstybinės reikšmės kelių atkūrimą, priežiūrą ir plėtrą.
Pagrindinės Kelių direkcijos veiklos kryptys (funkcijų grupės) – valstybinės reikšmės kelių
ir jų statinių plėtra; valstybinės reikšmės kelių (jų statinių) priežiūra; inžinerinių ir švietėjiškų
priemonių įgyvendinimas gerinant saugų eismą valstybinės reikšmės keliuose; intelektinių
transporto sistemų valstybinės reikšmės keliuose, kelių, eismo ir viešojo transporto kelionių
duomenų valdymas; vietinės reikšmės kelių (gatvių) priežiūros, plėtros ir saugaus eismo sąlygų
užtikrinimo dalinio finansavimo administravimas; kitų specialiųjų funkcijų vykdymas ir
administravimas; bendrųjų funkcijų administravimas.
Kelių direkcijos veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministro patvirtintais metiniais veiklos planais, kuriuos vykdant įgyvendinami atitinkamų
biudžetinių metų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro valdymo sričių strateginio veiklos
plano programos „Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas“ tikslai ir
uždaviniai.
KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO 2017 METŲ
SĄMATA IR TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOS
Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių
rodiklių patvirtinimo įstatyme (toliau – Įstatymas) Kelių priežiūros ir plėtros programai (toliau –
KPPP) skirta 511 080 tūkst. Eur, iš šių lėšų bendroms biudžeto reikmėms numatyta skirti 82 439
tūkst. Eur, o KPPP – 428 641 tūkst. Eur. Vadovaujantis Įstatymo 14 straipsnio 7 dalies 3 punktu,
iš KPPP taip pat numatyta 50 000 tūkst. Eur skirti programai „Valstybinės reikšmės žvyrkelių
asfaltavimo kelių atkarpoms, jungiančioms asfaltuotus kelių ruožus“, 24 000 tūkst. Eur –
transeuropinio tinklo kelio E67 („Via Baltica“) plėtrai ir 13 000 tūkst. Eur – su projekto „Rail
Baltica“ įgyvendinimu susijusiems vietinės reikšmės susisiekimo infrastruktūros objektams
finansuoti.
2016 metais į KPPP buvo surinkta 498 307 tūkst. Eur, t. y. 19 719 tūkst. Eur daugiau, nei
planuota. Be to, 2016 m. dėl užsitęsusio objektų atrinkimo ir jų derinimo, nusikėlusių viešųjų
pirkimų procedūrų, teisminių ginčų ir kitų objektyvių aplinkybių liko nepanaudota 51 131 tūkst.
Eur KPPP skirtų asignavimų. Sudėjus Įstatyme KPPP skirtas lėšas (428 641 tūkst. Eur) ir
viršplanines 2016 metų lėšas (70 850 tūkst. Eur) (viršplaninės įplaukos – 19 719 tūkst. Eur ir
nepanaudoti asignavimai – 51 131 tūkst. Eur), iš viso 2017 metais KPPP yra skirta 499 491 tūkst.
Eur (KPPP finansavimo sąmata patvirtinta 2017-04-12 LRV nutarimu Nr. 274).
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Valstybinės ir vietinės reikšmės kelių (gatvių) finansavimas iš KPPP lėšų (mln. Eur)
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Praėjusių metų viršplaninės lėšos ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio
perkeltos lėšos
KPPP lėšos
SĄMATA

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.
2017 m. KPPP sąmatos lėšos (499 491 tūkst. Eur) pasiskirstė taip:
65 procentai – valstybinės reikšmės keliams, perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio
jūrų uosto akvatoriją į (iš) Kuršių neriją (-os) bilieto kainai kompensuoti, taip pat gyventojų ir jų
lengvųjų automobilių neatlygintino perkėlimo užlietu krašto kelio Šilutė–Rusnė ruožu sąnaudoms
kompensuoti (324 669 tūkst. Eur);
30 procentų – vietinės reikšmės keliams (gatvėms) (149 847 tūkst. Eur);
5 procentai – KPPP finansavimo lėšų rezervas valstybės reikmėms, susijusioms su
keliais, finansuoti (24 975 tūkst. Eur).
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2017 m. KPPP finansavimo lėšų paskirstymas

DALYVAVIMAS ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
PROGRAMOS PRIORITETUS
Kelių direkcijos veikla 2017 metais buvo organizuojama vadovaujantis Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro patvirtintais metiniais veiklos planais, kuriuos vykdant
įgyvendinami atitinkamų biudžetinių metų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro valdymo
sričių strateginio veiklos plano programos „Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais
užtikrinimas“ tikslai ir uždaviniai.
Kelių direkcija, vykdydama programą, prisideda prie Vyriausybės ir susisiekimo ministro
veiklos prioritetų įgyvendinimo.
PLANUOJAMI VYKDYTI IR ĮVYKDYTI PROJEKTAI (DARBAI)
Respublikos Vyriausybės patvirtintoje Nacionalinėje susisiekimo plėtros 2014–2022 m.
programoje ir Europos Parlamento ir Europos Tarybos patvirtintose TEN-T plėtros gairėse
nurodyta, kad kelių eismo saugos didinimas ir skatinimas yra vienas iš kelių infrastruktūros
Lietuvos plėtros prioritetų. Modernizuojant ir plėtojant šiaurės–pietų transporto koridorių labai
svarbi koridoriaus „Via Baltica“ plėtra ir modernizavimas. Šio transporto koridoriaus
modernizavimas ir plėtra užtikrintų patogų Šiaurės Europos transporto sistemos sujungimą su
Centrine ir Vakarų Europa bei Lietuvos automobilių kelių tinklo integraciją į ES šalių transporto
sistemas. Kelių direkcija, investuodama Europos Sąjungos 2014–2020 m. struktūrinės paramos ir
Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) lėšas, aktyviai prisidėjo prie paminėtų prioritetų
ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro valdymo sričių 2017–2019 m. strateginio veiklos
plano pirmojo strateginio tikslo ,,Siekti, kad būtų sukurta moderni, subalansuota, saugi, draugiška
aplinkai susisiekimo sistema, kaip regioninis intermodalinis transporto centras, kuri efektyviai
tenkintų gyventojų ir verslo poreikius“ įgyvendinimo.
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Svarbiausi 2017-2022 m. infrastruktūros plėtros projektai

Svarbiausi darbai įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos
įgyvendinimo planą:
III PRIORITETAS. Viešojo sektoriaus efektyvumo ir skaidrumo didinimas. 3.1. Kryptis.
Viešojo sektoriaus efektyvumo didinimas. 3.1.6. Darbas. Valstybės valdomų įmonių veiklos
skaidrinimas ir grąžos visuomenei didinimas – Kelių priežiūrą vykdančių valstybės įmonių
sujungimas ir centralizuotas jų valdymas (2018 m. IV ketv.). Įvykdyta ir toliau vykdoma.
Atsižvelgiant į EBPO pateiktas rekomendacijas dėl Lietuvos valstybės valdomų įmonių
valdymo tobulinimo, atliktos Valstybės įmonių veiklos tobulinimo ir valdymo efektyvumo
didinimo, užtikrinant efektyvią kelių priežiūrą, galimybių analizės rezultatus ir įgyvendinant
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. pasitarimo (protokolo Nr. 7) sprendimą buvo
vykdoma valstybės įmonių valdymo ir priežiūros pertvarka. Esminiai pertvarkos pakeitimai yra
susiję su valstybinės reikšmės kelių valdymo patikėjimo teise perdavimu iš valstybės įmonių Kelių
direkcijai, taip siekiant užtikrinti centralizuotą valstybės funkcijų vykdymą jas sutelkiant viešojo
administravimo subjekte, dalyvaujančiame formuojant ir įgyvendinant valstybinės reikšmės kelių
priežiūros, plėtros ir saugaus eismo valstybės politiką. Valstybės įmonės buvo reorganizuotos į
vieną įmonę VĮ „Kelių priežiūra“, taip sudarant sąlygas racionaliai paskirstyti išteklius ir išlaikyti
vienodą kelių priežiūros kokybės standartą visuose prižiūrimuose valstybinės reikšmės keliuose,
mažinti administracines sąnaudas, išgryninti atliekamas funkcijas, atsisakant valstybinės reikšmės
kelių administravimo funkcijų ir stiprinant gamybinių funkcijų atlikimą, ir kt. Preliminariais
skaičiavimais, ši kelių priežiūros įmonių pertvarka leis sutaupyti iki 8,5 milijono eurų per metus.
Sutaupytas lėšas bus galima naudoti kokybiškesnei ir efektyvesnei kelių priežiūrai.
IV PRIORITETAS. Darni ir konkurencinga ekonomikos plėtra. 4.4. Kryptis. Infrastruktūros
jungčių su ES plėtra. 4.4.1. Darbas. Strateginės ekonominės infrastruktūros plėtojimas –
Automobilių kelių jungties „Via Baltica“ plėtra (2020 m. IV ketv.). Įvykdyta ir toliau vykdoma.
„Via Baltica“ (2013 m. birželio 18 d. Seimo nutarimu Nr. XII-380 buvo pripažintas
valstybinės svarbos projektu) ruožų rekonstravimo darbams yra teikiama ypač didelė reikšmė dėl
intensyvaus krovininių transporto priemonių srauto (vienintelis transporto koridorius šiaurės–pietų
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kryptimi), padidėjusio avaringumo, kuriam įtakos turi didelis transporto priemonių srautas,
pernelyg siaura kelio važiuojamoji dalis ir kiti kelio infrastruktūros trūkumai. „Via Baltica“ plėtrai
Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių
patvirtinimo įstatyme buvo numatyta 24 000 tūkst. Eur tikslinių lėšų šiems prioritetiniams
projektams:
1) Transeuropinio tinklo kelio E67 („Via Baltica“) plėtra. Ruožo Kaunas–Marijampolė
plėtra. I etapas. Kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 35,40 iki 45,15 km
rekonstravimas (pabaiga 2017 m. III ketv.). Įvykdyta: rekonstruotas 9,75 km kelio ruožas.
Rangovė ūkio subjektų grupė, sudaryta iš UAB „Alkesta“, AB „Kauno tiltai“ ir UAB
„Lemminkainen Lietuva“ (atsakingas partneris UAB „Alkesta“), statybos darbus pagal 2016 m.
balandžio 18 d. sutartį baigė 2017 m. rugpjūčio 21 d. Darbų vertė – 29 095 449,35 Eur su PVM.
Atlikti šie darbai: valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai
ruožas nuo 35,40 iki 45,15 km rekonstruotas į AM kategorijos kelią, nutiesiant naują eismo juostą
dešinėje esamo kelio pusėje, įrengiant sujungiamuosius kelius ruožuose nuo 35,40 iki 39,65 km ir
nuo 39,65 iki 45,15 km. Esamų vieno lygio sankryžų su rajoniniais keliais Nr. 2606 Gudeliai–
Smilgiai–Būdviečiai 35,68 km ir Nr. 2617 Selema–Grigaliūnai 39,96 km vietose įrengtos skirtingo
lygio sankirtos ir taip atskirti tranzitinio ir vietinio transporto srautai. Sankryžos su keliu
Kvietkiškis–Utalina 42,22 km vietoje rengiama tunelinė pervaža, žemės ūkio technikai važiuoti ir
pervaryti gyvulius į kitą kelio A5 pusę 38,51 km įrengta ūkinė tunelinė pravaža. Pastatyta
požeminė laukinių gyvūnų perėja 44,59 km, triukšmą slopinančios užtvaros. Įdiegtos
aplinkosauginės priemonės, rekonstruoti lietaus nuotekų valymo įrenginiai 37,80 km,
rekonstruotos elektros ir elektroninių ryšių linijos, sutvarkytas pakelės drenažas, rekonstruota 110
kV oro linijos Kauno HE–Kazlų Rūda dalis.
2) Transeuropinio tinklo kelio E67 („Via Baltica“) plėtra. Ruožo nuo Lietuvos–Latvijos
sienos iki Panevėžio plėtra. Sutartis Nr. 1 (0,0–10,53 km) (pagrindinių rekonstravimo darbų
pabaiga 2017 m.). Vykdoma.
2017 m. kovo 27 d. buvo pasirašyta sutartis darbams pagal projektą „Transeuropinio tinklo
kelio E67 („Via Baltica“) plėtra. Ruožo nuo Lietuvos–Latvijos sienos iki Panevėžio plėtra. Sutartis
Nr. 1“ atlikti. Pagal sutartį, per 12 mėn. nuo jos įsigaliojimo datos numatyta atlikti šiuos darbus:
1. Rekonstruoti 10,53 km kelio A17 Panevėžio aplinkkelio ruožą nuo 0,00 iki 10,53
km, įrengiant papildomą reversinę eismo juostą (2+1);
2. Įrengti sujungiamuosius kelius;
3. Rekonstruoti inžinerinius tinklus;
4. Rekonstruoti dvi daudas;
5. Suprojektuoti ir įrengti tunelinę pervažą ir pėsčiųjų ir dviračių taką.
3) Transeuropinio tinklo kelio E67 („Via Baltica“) plėtra. Ruožo nuo Lietuvos–Latvijos
sienos iki Panevėžio plėtra. Sutartis Nr. 2 (10,53–22,06 km) (pagrindinių rekonstravimo darbų
pabaiga 2018 m.). Vykdoma.
Sutartis darbams atlikti buvo pasirašyta 2017 m. lapkričio 20 d. Pagal šią sutartį, per 9 mėn.
nuo jos įsigaliojimo datos (į šį laikotarpį neįskaitomas darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis,
kuris prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d.) numatyta atlikti šiuos darbus:
1. Rekonstruoti 11,53 km kelio A17 Panevėžio aplinkkelio ruožą nuo 10,53 iki 22,06
km, įrengiant papildomą reversinę eismo juostą (2+1);
2. Įrengti sujungiamuosius kelius;
3. Rekonstruoti viaduką per kelią A9 Panevėžys–Šiauliai (11,06 km), tunelinį viaduką
(12,12 km) ir viaduką per geležinkelį (12,43 km);
4. Rekonstruoti tiltus per Nevėžio upę (11,78 km) ir Lėvenį (19,26 km);
5. Įrengti tunelinę pervažą (19,59 km);
6. Rekonstruoti inžinerinius tinklus;
7. Įrengti apšvietimą;
8. Suprojektuoti ir įrengti tunelines pervažas ir pėsčiųjų ir dviračių taką (12,85 ir 16,14
km);

7
9. Suprojektuoti ir įrengti greičio valdymo ir įspėjimo sistemas visame kelio A17
Panevėžio aplinkkelio ruože nuo 0,00 iki 22,06 km (25 vietose numatoma įrengti kelio
informacinius ženklus).
4) Transeuropinio tinklo kelio E67 („Via Baltica“) plėtra. Ruožo Kaunas–Marijampolė
plėtra. I etapas. Kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 45,15 iki 56,83 km
rekonstravimas (pagrindinių rekonstravimo darbų pabaiga 2018 m.). Vykdoma.
Kelio A5 ruožo nuo 45,15 iki 56,83 km rekonstravimo į AM kategorijos kelią statybos
darbus numatoma vykdyti dviem statybos darbų etapais. Pirmame etape bus rengiama: dešinė kelio
pusė iki 52,20 km ir kairė nuo 52,60 km, bus statomi ir rekonstruojami viadukai sankirtoje 48,34
km ir Sasnavos sankryžoje 52,23 km, estakada Puskelnių sankryžoje 56,55 km, viadukai per
geležinkelį 54,06 ir 54,12 km, jungiamieji keliai, rengiamas drenažas bei lietaus kanalizacija
skiriamojoje juostoje, statomi nauji tuneliniai viadukai 53,87 ir 54,33 km, atliekamas vertikalusis
ir horizontalusis kelių ženklinimas, įrengiami apsauginiai barjerai. Antrame etape bus
rekonstruojama kairė kelio pusė iki 52,20 km ir dešinė nuo 52,20 km, bus rengiami likę jungiamieji
keliai, atliekamas šio ruožo dangos stiprinimas, baigiama formuoti skiriamoji juosta, baigiami
statyti tuneliniai viadukai 53,87 ir 54,33 km, viadukai sankirtoje 48,34 km ir Sasnavos sankryžoje
52,23 km, viadukas per geležinkelį 54,06 km, estakada Puskelnių sankryžoje 56,55 km. Bus
pastatomos numatytos triukšmą slopinančios užtvaros, atliekamas vertikalusis ir horizontalusis
kelių ženklinimas, įrengiami apsauginiai barjerai.
5) Transeuropinio tinklo kelio E67 („Via Baltica“) plėtra. Ruožo Kaunas–Marijampolė
plėtra. I etapas. Kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 23,40 iki 35,40 km
rekonstravimas (pagrindinių rekonstravimo darbų pabaiga 2018 m.). Vykdoma.
Kelio E67 (A5) Kaunas–Marijampolė–Suvalkai 12,00 km ilgio ruožas Prienų rajono
savivaldybės teritorijoje nuo 23,40 iki 35,40 km rekonstruojamas pagal AM techninės kategorijos
reikalavimus su skiriamąja juosta bei šalia kelio A5 nutiestais sujungiamaisiais keliais. Kelio A5
25,85 ir 27,85 km bus įrengtos sankirtos atitinkamai su valstybinės reikšmės rajoniniu keliu
Nr. 3314 Klebiškis–Juodbūdis–Veiveriai ir vietinės reikšmės keliu Veiveriai–Juodbūdis; 31,68 km
– skirtingų lygių Skriaudžių sankryža su valstybinės reikšmės krašto keliu Nr. 189 Prienai–
Skriaudžiai. Bus pastatyti keturi viadukai (du sankirtose, vienas skirtingų lygių sankryžoje, vienas
tunelinis – 23,93 km); įdiegtos aplinkosauginės priemonės (30,64 km požeminė gyvūnų perėja,
aštuonios triukšmą slopinančios užtvaros, tvoros, nušokimo rampos ir barjerai gyvūnams, perėja
varliagyviams, apželdinimas). Bus rekonstruojami inžineriniai tinklai: sutvarkomas pakelės
drenažas, rekonstruojamos ryšių ir elektros linijos, įrengiamas skirtingų lygių sankryžos ir
tunelinio viaduko apšvietimas, apšvietimo tinklai prijungiami prie AB „ESO“ tinklų,
rekonstruojami žinybiniai tinklai, rekonstruojama 110 kV oro linijos Kauno HE–Kazlų Rūda dalis.
Sutartis pasirašyta 2017 m. lapkričio 28 d. su ūkio subjektų grupe, sudaryta iš AB „Kauno
tiltai“ ir UAB „Alkesta“ (atsakinga partnerė AB „Kauno tiltai“). Sutarties vertė –
36 909 170,87 Eur (su PVM). Numatoma darbų pabaiga – per 8 mėnesius nuo sutarties
įsigaliojimo. Į šį terminą neįeina 3 mėnesių darbų sustabdymo laikotarpis žiemą nuo gruodžio 15 d.
iki kitų metų kovo 15 d.
Taip pat 2017 m. buvo užbaigti kelio A10 Panevėžys–Pasvalys–Ryga ruožo nuo 65,19
iki 66,09 km rekonstravimo darbai (prie valstybės sienos su Latvijos Respublika, pagal schemą
2+1), taip eismo dalyviams saugaus eismo požiūriu palengvinant įvažiavimą į Latvijos Respubliką
ar išvažiavimą iš jos.
2017 m. birželio 8 d. užbaigti kelio A17 Panevėžio aplinkkelio trišalės sankryžos su keliu
A10 Panevėžys–Pasvalys–Ryga (9,1 km) rekonstravimo į turbožiedinę sankryžą darbai.
Rekonstravus kelią „Via Baltica“ padidėjo eismo saugumas, sumažėjo avaringumas ir
transporto priemonių naudotojų eksploatacinės išlaidos, sumažėjo kelio priežiūros ir taisymo
sąnaudos, sutrumpėjo kelionės laikas, buvo sudarytos patogios sąlygos tiek tranzitiniam, tiek
vietiniam transporto eismui.
Integruojant Lietuvos kelių transportą į ES transporto sistemą, saugus eismas yra tapęs
prioritetine sritimi. Šiuo metu Lietuva saugaus eismo požiūriu vis dar yra padidėjusios rizikos
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šalis, nepaisant paskutinių kelių metų, kai žuvusiųjų skaičius eismo įvykiuose sumažėjo. Todėl
saugiam eismui užtikrinti reikalinga kryptinga ir nuosekli valstybės politika. Nuo 2009 m.
avaringumas kelyje „Via Baltica“ mažėja. 2016 m., palyginti su 2007 m., eismo įvykių sumažėjo
41,3 proc., žuvusiųjų eismo įvykiuose – 41,2 proc., sužeistųjų – 40,0 proc. Eimo įvykių
sumažėjimą nulėmė kompleksinės priemonės: taisyklių griežtinimas, baudų už Kelių eismo
taisyklių nesilaikymą didinimas bei spartus techninių priemonių diegimas. 2007–2016 m. kelyje
„Via Baltica“ įvyko 641 eismo įvykis (203 žmonės žuvo ir 874 buvo sužeisti). Vidutiniškai kasmet
kelyje įvyksta 64 eismo įvykiai, kurių metu 20 žmonių žūsta ir 87 sužeidžiami (žr. lentelę toliau):
Iš viso (2007–2016 m.)
Kelio „Via Baltica“ ruožo pavadinimas

Eismo
įvykiai

Žuvę

Sužeisti

A10 Panevėžys–Pasvalys–Ryga (9,103–66,091 km)

111

42

159

A17 Panevėžio aplinkkelis (0,00–22,249 km)

51

18

60

A8 Panevėžys–Aristava–Sitkūnai (7,50–87,86 km)

130

45

184

A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda (102,064–
114,817 km)

49

8

63

A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai (0,0–97,06 km)

300

90

408

„Via Baltica“ (bendras ilgis 269,41 km)

641

203

874

Iki 2022 m. IV ketv. užbaigus kelio rekonstravimą, būtų gauta tokia nauda:
Nr. Laukiama nauda

Laukiamos naudos rodiklis

1.

69 % sumažėjęs eismo įvykiuose žuvusiųjų Žuvusiųjų eismo įvykiuose skaičiaus
skaičius
sumažėjimas =dabartinis eismo įvykiuose
žuvusiųjų skaičius 9*0,31

2.

Sutaupytas kelionės laikas dėl greičio
padidėjimo

45 216 436 eurai

3.

Nelaimingų atsitikimų sumažėjimas

4 586 874 eurai

IV PRIORITETAS. Darni ir konkurencinga ekonomikos plėtra. 4.4. Kryptis.
Infrastruktūros jungčių su ES plėtra. 4.4.2. Darbas. Darnios susisiekimo infrastruktūros
plėtojimas – Valstybinės reikšmės žvyrkelių asfaltavimas kelių atkarpoms, jungiančioms
asfaltuotus kelių ruožus (2020 m. III ketv.). Vykdoma.
2017 m. buvo tęsiamas programos „Valstybinės reikšmės žvyrkelių asfaltavimo kelių
atkarpoms, jungiančioms asfaltuotus kelių ruožus“ vykdymas. Ši programa finansuojama iš
tikslinių KPPP lėšų, numatytų Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių
biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme. Per 2016–2017 m. pagal šią programą planuota
išasfaltuoti 492 km žvyrkelių (išasfaltuota – 351 km). Asfaltuojant žvyrkelių ruožus yra sudaromos
galimybės užtikrinti gyvenamųjų vietovių pasiekiamumą asfaltuotais keliais, gerinti šalia kelių
esančių vietovių susisiekimo ir gyvenimo sąlygas, mažinti socialinius-ekonominius skirtumus
regionuose, neigiamą poveikį aplinkai ir kelių priežiūros kaštus. Asfaltuojant žvyrkelių ruožus
(programa „Zebrai“), užtikrinamas maršruto užbaigtumas (mažinant kelių su skirtingomis
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dangomis ilgį), tolygus kelio dangų pasiskirstymas rajone, taip pat rajoninio kelio tolimesnis
įsijungimas į bendrą susisiekimo infrastruktūrą.
2017 m. buvo užbaigti vykdyti beveik visų žvyrkelių, esančių kaimo (iki 1 tūkst.
gyventojų) vietovėse ir skirtų vietiniam susisiekimui, asfaltavimo darbai (per 2016–2017 m. buvo
numatyta išasfaltuoti apie 115 km žvyrkelių, išasfaltuota 112 km). Kadangi 2017 m. rugsėjo–
spalio mėn. buvo ypač lietingi, dalis rangovų vėlavo atlikti darbus laiku. Šiaulių regione likę 3 km
žvyrkelių bus baigti asfaltuoti 2018 metais. Šie darbai buvo vykdomi panaudojant Europos žemės
ūkio fondo kaimo plėtrai skirtas lėšas. Iki 2020 m. planuojama išasfaltuoti dar apie 1 000 km
žvyrkelių, kurių Lietuvoje vis dar yra daugiau nei 7 000 km, o didžioji jų dalis (87 %) neatitinka
net minimalių kokybės reikalavimų. Išasfaltavus žvyrkelius, padidės kaimo vietovių
gyvybingumas, bus užtikrintas patogus gyventojų susisiekimas su gyvenviečių ir rajonų centrais,
pagerės šalia kelio gyvenančių žmonių gyvenimo sąlygos, ženkliai sumažės transporto priemonių
keliamas neigiamas poveikis aplinkai, sumažės infrastruktūros priežiūros ir transporto priemonių
eksploatacinės išlaidos, sutrumpės transportavimo laikas.
Kiti 2017 m. prioritetiniai darbai (I PRIORITETAS. Darni, atsakinga ir sveika visuomenė.
1.5. Kryptis. Aplinkos, tinkamos darniai gyventi visoms gyvybėms formoms, kokybės užtikrinimas.
1.5.7. Darbas. Ekologiško ir daugiarūšio viešojo transporto sistemos sukūrimas ir tam būtinos
infrastruktūros įdiegimas; IV PRIORITETAS. Darni ir konkurencinga ekonomikos plėtra.
4.4. Kryptis. Infrastruktūros jungčių su ES plėtra. 4.4.2. Darbas. Darnios susisiekimo
infrastruktūros plėtojimas; V PRIORITETAS. Saugi valstybė. 5.4. Kryptis. Viešojo saugumo
stiprinimas ir bausmių vykdymo sistemos modernizavimas. 5.4.5. Darbas. Žuvusiųjų eismo
įvykiuose skaičiaus mažinimas, diegiant inovatyvias prevencijos ir kontrolės sistemas):
Kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo Vilnius–Kaunas rekonstravimas.
Siekiant užtikrinti saugias ir patogias eismo sąlygas kelyje A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda
kelio ruožas Vilnius–Kaunas baigtas rekonstruoti į AM (automagistralės) kategorijos kelią.
2017 m. buvo vykdomas projektas „Transeuropinio tinklo kelio E87 (Vilnius–Kaunas–
Klaipėda) rekonstravimas. Grigiškių transporto mazgo rekonstrukcija. III etapas“. Tai buvo trečias
darbų etapas rekonstruojant Grigiškių transporto mazgą. Jo metu buvo baigtas tiesti 2,261 km ilgio
jungiamasis kelias, pastatytas naujas tiltas per Vokės tvenkinį, baigtos rekonstruoti požeminės
pėsčiųjų perėjos kelio 17,09 ir 17,42 km, rekonstruotas tiltas per Vokės upę, įrengtos 6 triukšmą
slopinančios sienutės, pakeisti langai gyventojams. Taip pat buvo rekonstruoti elektros,
elektroninių ryšių, šilumos tinklai, įrengti lietaus nuotekų tinklai. Darbai turėjo būti baigti 2017 m.
rugsėjo mėn., tačiau dėl Vilniaus oro uosto rekonstravimo padidėjus eismo srautui į Kauno oro
uostą, užsakovo nurodymu užtikrinant kelio pralaidumą, darbai Grigiškėse piko valandomis buvo
apriboti, todėl darbai baigti 2017 m. gruodžio mėn.
2017 m. buvo planuota paskelbti konkursą ,,Transeuropinio tinklo kelio E85 (Vilnius–
Kaunas–Klaipėda) rekonstravimas. Kelio ruožo Vilnius–Kaunas rekonstravimas. Saugaus eismo
priemonių įrengimas“ techniniam projektui parengti, o 2018 m. ir darbams, susijusiems su eismo
saugumo gerinimu kelio A1 Vilnius–Kaunas ruože nuo 10 iki 95 km atlikti. Planuojamas
rekonstruoti kelio ruožas neatitinka transporto eismo saugumo reikalavimų, rekonstravus šį ruožą
maksimalus leidžiamas greitis ruože sieks 130 km/val.
Projektavimo darbų sutartis pasirašyta 2017 m. rugpjūčio 24 d. Nuo sutarties pasirašymo
dienos projektuotojai atliko geodezinius tyrinėjimo darbus, inžinerinių geologinių tyrinėjimų
darbus, kelio ruožo ekonominių ir kitų tyrinėjimų darbus bei aplinkos apsaugos dokumentų
parengimo darbus. Šiuo metu vykdomi statinio statybos projekto parengimo darbai. Sutarties
pabaiga – 2018-02-28.
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Kelio A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė ruožo Vilnius–Trakai rekonstravimas.
2017 metais buvo numatyta vykdyti viešąjį pirkimą specialiojo teritorijų planavimo
dokumentui parengti dėl kelio ruožo Vilnius–Trakai plėtros.
Buvo rengiama ir 2017 m. kovo 16 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis Nr. A72639/17(3.1.36-TD2) „Dėl projekto „Valstybinės reikšmės magistralinių kelių A16 Vilnius–
Prienai–Marijampolė, A4 Vilnius–Varėna–Gardinas ir gatvių, kurios yra šių kelių tąsa, ruožų
(pradžia – Galvės g. ir Savanorių pr. sankryža Vilniaus mieste, pabaiga – Vilniaus g. pradžia Trakų
mieste) rekonstravimas“ (toliau – bendradarbiavimo sutartis) su Trakų rajono ir Vilniaus miesto
savivaldybėmis, kurios tikslas – sudaryti sąlygas įgyvendinti projektą. Buvo nuspręsta rengti du
specialiojo teritorijų planavimo dokumentus, kurių planavimo organizatoriai yra Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos direktorius ir Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Buvo nuspręsta prieš pradedant rengti specialiojo teritorijų planavimo dokumentą
parengti priešprojektinius sprendinius, kurie leistų apibrėžti planavimo objektą ir juo
vadovaujantis būtų rengiami specialiojo teritorijų planavimo dokumentai. Magistralinio kelio A16
Vilnius–Prienai–Marijampolė ruožo Vilnius–Trakai rekonstravimo galimybių vertinimas ir
priešprojektiniai sprendiniai buvo parengti (rengėja Viešoji įstaiga Kelių ir transporto tyrimų
institutas) ir 2017-04-24 pristatyti Kelių direkcijos techninei tarybai. Kelių direkcijoje 2017-06-02
ir 2017-06-09 jie buvo pristatyti Susisiekimo ministerijai, Vilniaus miesto ir Trakų rajono
savivaldybėms. Patikslinti priešprojektiniai sprendiniai buvo pateikti Susisiekimo ministerijai,
Vilniaus miesto ir Trakų rajono savivaldybėms. Priešprojektinių sprendinių galutinė ataskaita
rengėjų buvo pateikta 2017-09-11. Vadovaujantis bendradarbiavimo sutartimi, šie sprendiniai
buvo oficialiai raštu išsiųsti Vilniaus miesto ir Trakų rajono savivaldybėms (Kelių direkcijos 201709-11 raštas Nr. 2-4093).
Iki 2017-09-11 buvo rengiama medžiaga pasiūlymui dėl teritorijų planavimo proceso
inicijavimo (šios medžiagos rengėja Viešoji įstaiga Kelių ir transporto tyrimų institutas): parengta
planuojamos teritorijos schema M 1:2000, gauta ir apibendrinta informacija apie žemės sklypų
savininkus ir jų adresus. Kelių direkcija iki 2017 metų spalio pradžios išsiuntė raštus,
informuojančius privačios žemės sklypų savininkus apie teritorijų planavimo proceso inicijavimą.
Kelių direkcija (planavimo iniciatorius) pateikė Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriui (planavimo organizatoriui) 2017 m. rugsėjo 13 d. raštu Nr. 2E-1801 ir
Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriui (planavimo organizatoriui) 2017 m. rugsėjo
13 d. raštu Nr. 2E-1796 pasiūlymus dėl vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo
dokumento rengimo ir finansavimo.
Nustatyta tvarka buvo paviešinti sprendimų dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo
kartu su sprendimų dėl teritorijų planavimo rengimo ir planavimo tikslų projektai (prieš 10 d. d.
paviešinta; paviešinta savivaldybės interneto svetainėje, seniūnijų skelbimų lentose).
Planavimo organizatoriai priėmė sprendimus dėl rengimo ir planavimo tikslų: Vilniaus
miesto savivaldybės taryba 2017-11-22 sprendimu Nr. 1-1222, Trakų rajono savivaldybės taryba
2017-11-02 sprendimu Nr. S1-224. Sprendimai paviešinti teisės aktų nustatyta tvarka (per 5 d. d.
paviešinta; paviešinta tpdris.lt; savivaldybėje, savivaldybės interneto svetainėje, seniūnijų
skelbimų lentose).
Planavimo darbų programos yra parengtos, tačiau dar nėra patvirtintos. Tikimasi, kad jos
bus patvirtintos 2018 metų sausio mėn.
Iki 2017 m. gruodžio pabaigos buvo atlikti šie būtini parengiamieji darbai, kurie reikalingi
prieš pradedant pirkimo procedūras: nustatyti planavimo objektai (parengti priešprojektiniai
sprendiniai), nustatyta, kad bus rengiami du specialiojo teritorijų planavimo dokumentai,
apibrėžtos planuojamos teritorijos, parengtos planuojamos teritorijos schemos, gauta ir
apibendrinta informacija apie žemės sklypų savininkus ir jų adresus, planavimo organizatoriams
pateikti pasiūlymai, nustatyta tvarka buvo paviešinti sprendimų dėl teritorijų planavimo proceso
inicijavimo ir sprendimų dėl teritorijų planavimo rengimo ir planavimo tikslų projektai, planavimo
organizatoriai priėmė sprendimus dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo ir dėl rengimo ir
planavimo tikslų, šie sprendimai paviešinti teisės aktų nustatyta tvarka.
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Kelių direkcijai neturint patirties inicijuojant specialiojo teritorijų planavimo procesą, taip
pat šalyje trūkstant tokios praktikos, buvo sudėtinga tiksliai įvertinti, kiek gali užtrukti šios
procedūros. Pirkimo procedūrų pradžios terminas buvo nustatytas kuo trumpesnis, siekiant kuo
greičiau pradėti specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengimo pirkimo procedūras. Deja,
galimos rizikos pasitvirtino.
Parengiamojo etapo dokumentų rengimas nebaigtas iki 2017 metų gruodžio mėnesio
daugiausia dėl šiame procese dalyvavusių įmonių ir institucijų veiksmų (neveikimo) rengiant
projektinius sprendinius, priimant procedūrinius sprendimus ir kita.
Tik turint visus parengiamojo etapo procedūrų dokumentus bus galima pradėti paslaugos
pirkimo procedūras, nes prie pirkimo dokumentų reikės pridėti planavimo inicijavimo metu
parengtus (gautus) dokumentus ir sprendimus.
2018 metais prieš pradedant pirkimo procedūras turės būti atlikti šie veiksmai, kurių dėl
minėtų priežasčių 2017 metais nebuvo spėta atlikti: planavimo darbų programos patvirtinimas ir
parengiamojo etapo dokumentų paskelbimas (per 5 d. d. paviešinti; paviešinti tpdris.lt;
savivaldybėje, savivaldybės interneto svetainėje, seniūnijų skelbimų lentose), inicijavimo sutarties
pasirašymas ir paskelbimas (savivaldybė per 5 d. d. raštu praneša; sutartis pasirašoma per 10 d.
d.), po inicijavimo sutarties pasirašymo gauti prisijungimą prie TPDRIS (reikia turėti sutartį ir
įgaliojimą asmeniui), planavimo sąlygų gavimas (kai bus prašomos planavimo sąlygos, tuo pačiu
laiku bus ruošiami pirkimo dokumentai).
Dėl nurodytų priežasčių paslaugos pirkimas 2018 metais bus galimas ne anksčiau kaip
antrame ketvirtyje.

Bendrieji planiniai ir įvykdyti rodikliai
2017 m. buvo planuojama rekonstruoti ar
sutaisyti 901 km valstybinės reikšmės kelių ir
20,28 km TEN-T kelių ruožų, pastatyti,
rekonstruoti ar sutaisyti 25 tiltus,
rekonstruoti 7 sankryžas, nutiesti 18 km
pėsčiųjų ir dviračių takų, įrengti 40
inžinerinių greičio mažinimo priemonių,
įrengti 40 km atitvarų, įrengti 50 km tinklo
tvorų nuo laukinių gyvūnų ir kt.

Per 2017 m. nutiesta, rekonstruota ar sutaisyta 811
km kelių (iš jų išasfaltuota 463 km žvyrkelių, 230
km atliktas paviršiaus apdaras ir 118 km atliktas
kelių remontas ir rekonstravimas), suremontuota 16
tiltų, rekonstruotos 5 sankryžos, nutiesta 4,37 km
pėsčiųjų ir dviračių takų, įrengta 50 greitį
mažinančių priemonių, įrengta 50,797 km atitvarų,
įrengta 9,22 km tinklo tvorų nuo laukinių gyvūnų,
įrengtos 8 pėsčiųjų perėjos ir kt.

2017 m. įvykdyti didesnės apimties kelių tiesimo, rekonstravimo, tiltų statybos, remonto
ir kt. projektai:
1. Kelio Nr. 1906 Aukštutiniai Kaniūkai–Babtai–Labūnava–Kėdainiai ruožo nuo 33,54 iki
40,39 km rekonstravimas;
2. Kelio Nr. 108 Vievis–Maišiagala–Nemenčinė ruožo nuo 0,0 iki 6,0 km rekonstravimas;
3. Kelio Nr. 108 Vievis–Maišiagala–Nemenčinė ruožų nuo 20,06 iki 22,76 km ir nuo 27,6
iki 36,9 km rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo
priežiūra ir darbų atlikimas;
4. Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis ruožo nuo
12,122 iki 14,298 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas, projekto
vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas;
5. Kelio A10 Panevėžys–Pasvalys–Ryga ruožo nuo 65,19 iki 66,091 km
rekonstravimo
techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas;
6. Kelio A17 Panevėžio aplinkkelis trišalės sankryžos su keliu A10 rekonstravimo
į
turbožiedinę sankryžą techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir
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darbų atlikimas;
7. Kelio A11 Šiauliai–Palanga ruožo nuo 2,65 iki 5,49 km rekonstravimo
projektavimas,
projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas;
8. Kelio A11 Šiauliai–Palanga ruožų nuo 26,50 iki 27,50 km ir nuo 38,80 iki 45,50 km
paprastojo remonto projektavimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas;
9. Kelio Nr. 129 Antakalnis–Jieznas–Alytus–Merkinė ruožo nuo 27,18 iki 32,68 km
rekonstravimas;
10. Kelio Nr. 146 Raseiniai–Šilinė ruožo nuo 20 iki 28 km rekonstravimas;
11. Kelio A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė ruožo nuo 25,75 iki 27,789 km rekonstravimas;
12. Kelio Nr. 2254 privažiuojamojo kelio prie II–osios perkėlos nuo kelio Smiltynė–Nida
ruožo nuo 0,00 iki 1,50 km rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas, projekto
vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas;
13. Kelio A6 Kaunas–Zarasai–*Daugpilis ruožo nuo 5,95 iki 12,122 km kapitalinio remonto
techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas;
14. Kelio Nr.1919 Ramučiai–Martinava ruožo nuo 0,000 iki 1,412 km rekonstravimas;
15. Kelio Nr. 2202 Klaipėda–Veiviržėnai–Endriejavas ruožo nuo 26,01 iki 31,58 km
rekonstravimas;
16. Nemėžio viadukų valstybinės reikšmės magistralinio kelio A3 Vilnius–Minskas 9,440 ir
9,441 km kapitalinis remontas;
17. Tilto per Nemuną valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 137 Pilviškiai–Šakiai–Jurbarkas
56,773 km kapitalinis remontas;
18. Tilto per Akmeną valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2212 Klaipėda–Triušiai–
Kretinga 21,22 km rekonstravimas;
19. Tilto per kanalą valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4729 Lentvaris–Kariotiškės–
Raudonė I 0,51 km statyba;
20. Tilto per Verseką valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 127 Babriškės–Varėna–Eišiškės
40,316 km rekonstravimas;
21. Tilto per Audruvę valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1611 Plikiškiai–Kriukai 2,848
km rekonstravimas;
22. Tilto per Veiviržą valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–
Klaipėda 205,35 km rekonstravimas;
23. Viaduko per geležinkelį valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 159 Užventis–Šaukėnai–
Kuršėnai 32,501 km statyba;
24. Tilto per Šventąją valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 218 Kretinga–Skuodas 38,06 km
rekonstravimas;
25. Kelio Nr. 1305 Rinkuškiai–Juostaviečiai–Nemunėlio Radviliškis ruožo nuo 4,50 iki
11,70 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo
priežiūra ir darbų atlikimas;
26. Kelio Nr. 2804 Giedraičiai–Bekupė–Želva ruožo nuo 9,30 iki 14,04 km rekonstravimas;
27. Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 183 Ąžuolų Būda–Kazlų Rūda ruožo nuo 0,00 iki
4,37 km rekonstravimas bei pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas dešinėje kelio pusėje
ruožuose nuo 0,00 iki 0,313 km, nuo 0,512 iki 1,145 km ir nuo 1,455 iki 4,464 km;
28. Kelio Nr. 125 Biržai–Raubonys ruožo nuo 0,00 iki 6,98 km su pėsčiųjų taku ruože nuo
2,14 iki 6,90 km rekonstravimas;
29. Kelio Nr. 125 Biržai–Raubonys ruožo nuo 6,98 iki 10,00 km rekonstravimo techninio
darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas;
30. Kelio Nr. 1303 Biržai–Pasvaliečiai–Saločiai ruožo nuo 13,41 iki 20,36 km rekonstravimas.

13
VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪRA
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.
Didžiosios dalies valstybinės reikšmės kelių su žvyro danga būklė yra bloga. Kai kuriuose
ruožuose beveik nebeliko profiliuojamojo sluoksnio, todėl greideriuojant tinkamai suprofiliuoti
dangą tampa nebeįmanoma. Iškeliami akmenys, intensyviai formuojasi išdaužos ir skersinės
bangos, atsiranda dangos konstrukcijos „pralaužimai“, todėl pavasarinio polaidžio metu dalis kelių
tampa neišvažiuojami. Siekiant sustabdyti žvyro dangos tolimesnį irimą ir atnaujinti
profiliuojamos dangos storį, atliekamas žvyrkelių paprastasis remontas (žvyravimas), kurio metu
įrengiamas viršutinis žvyro dangos sluoksnis (10–12 cm).
Pažymėtina, kad visi valstybinės reikšmės keliai žiemą nėra prižiūrimi ištisą parą. Visą
parą žiemos priežiūros mechanizmai dirba tiktai svarbiausiuose Lietuvos keliuose (kuriuose yra
didžiausias eismo intensyvumas), kelyje A1 Vilnius–Klaipėda ir kelyje „Via Baltica“ (iš viso apie
609 kilometrai). Šių magistralinių kelių važiuojamoji dalis buvo prižiūrima pagal pirmąjį
priežiūros lygį žiemą ir pagal antrąjį ir trečiąjį – vasarą. Likę magistraliniai keliai žiemą prižiūrimi
pagal magistralinių kelių antrąjį priežiūros lygį. Kelių priežiūros tarnybos šiuose keliuose budi,
valo sniegą ir barsto slidumą mažinančias medžiagas nuo 4 iki 22 val. Magistralinių kelių
važiuojamoji dalis buvo prižiūrima pagal pirmąjį ir antrąjį priežiūros lygį žiemą ir pagal trečiąjį –
vasarą. Krašto kelių važiuojamoji dalis žiemą, atsižvelgiant į eismo intensyvumą, buvo prižiūrima
pagal pirmąjį, antrąjį ir trečiąjį priežiūros lygius, vasarą visų krašto kelių visi kelio elementai buvo
prižiūrimi pagal trečiąjį. Rajoninių kelių, kuriuose vidutinis metinis paros eismo intensyvumas yra
didesnis nei 1000 aut./parą, važiuojamoji dalis žiemą buvo prižiūrima pagal pirmąjį priežiūros
lygį, keliai su asfalto danga, kuriuose vidutinis metinis paros eismo intensyvumas yra didesnis nei
500 aut./parą – pagal antrąjį priežiūros lygį, likusieji rajoniniai keliai – pagal trečiąjį priežiūros
lygį. Visi kiti šių kelių elementai vasarą ir žiemą buvo prižiūrimi pagal trečiąjį priežiūros lygį.
Rajoniniai keliai, prižiūrimi pagal trečiąjį priežiūros lygį žiemą, buvo barstomi tik pavojingose
vietose (įkalnėse, staigiuose posūkiuose, gyvenvietėse).
Daugiausia lėšų ataskaitiniais metais sunaudota nuolatinei valstybinės reikšmės kelių
priežiūrai žiemą (52 proc.) ir nuolatinei priežiūrai vasarą (23 proc.). 2017 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 kilometrų valstybinės reikšmės kelių (proc.) yra be defektų pagal
nustatytus kelių priežiūros lygių reikalavimus. 2017 m. buvo 65,83 proc. (planas – 64 proc.).
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KELIŲ PRIEŽIŪROS IŠLAIDŲ STRUKTŪRA 2017 M.
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ITS IR KITŲ INOVACIJŲ PLĖTRA, INŽINERINIŲ EISMO SAUGOS PRIEMONIŲ
DIEGIMAS
Eismo sauga valstybinės reikšmės keliuose, palyginti su kitomis ES šalimis, nepaisant
eismo įvykiuose žuvusiųjų skaičiaus ryškaus sumažėjimo, vis dar išlieka vienas iš svarbiausių
prioritetų. Nuo 2009 metų žuvusių asmenų skaičių Lietuvos keliuose pavyko sumažinti 1,95 karto,
keliamas tikslas artėti prie 0 žuvusių asmenų Lietuvos keliuose, o tarpiniai tikslai – 2020 m. – ne
daugiau 148 žuvusiųjų, 2030 m. – 75 žuvusiųjų. Pagrindinės priemonės užtikrinti saugų eismą –
inžinerinių eismo saugos priemonių diegimas, eismo saugos valdymas, saugios visuomenės
elgsenos keliuose formavimas ir kt.
SAUGUS EISMAS
Gerinant eismo saugos sąlygas valstybinės reikšmės keliuose esančiose pavojingose ir
avaringose sankryžose, 2017 m. iš KPPP lėšų buvo įgyvendinti ar įgyvendinami šie pagrindiniai
projektai:
1. Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 216 Gargždai–Kretinga 21,28 km esančios
sankryžos su rajoniniu keliu Nr. 2204 privažiuojamuoju keliu prie Kretingos nuo kelio Gargždai–
Kretinga rekonstravimo darbai.
2. Inžinerinių eismo saugą gerinančių priemonių projektavimas ir įrengimas valstybinės
reikšmės kelių avaringuose ruožuose ar pavojingose vietose (Šiaulių regionas).
3. Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimas ir diegimas valstybinės reikšmės
kelių juodosiose dėmėse ir avaringuose ruožuose (Tauragės regionas).
4. Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 232 Vilijampolė–Žeimiai–Šėta 23,27 km esančios
sankryžos darbų techninio projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir atlikimas.
5. Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 114 Molėtai–Kaltanėnai–Ignalina 0,00 km esančios
sankryžos su krašto keliu Nr. 172 Raudondvaris–Giedraičiai–Molėtai rekonstravimo į žiedinę
techninio projekto parengimas.
6. Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A4 Vilnius–Varėna–Gardinas 126 km esančios
sankryžos rekonstravimo į žiedinę darbai.
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7. Plieninių apsauginių atitvarų projektavimas ir įrengimas Vilniaus regiono pavojinguose
valstybinės reikšmės kelių ruožuose.
Tobulinant ir įrengiant pėsčiųjų ir dviračių takus, 2017 m. iš KPPP lėšų buvo įgyvendinti ar
įgyvendinami šie projektai:
1. Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė ruožo nuo
95,081 iki 95,814 km projektavimas ir rekonstravimas, nutiesiant pėsčiųjų ir dviračių taką.
2. Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2645 privažiuojamojo kelio prie Triobiškių nuo
magistralinio kelio A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė ruože 0,35–1,09 km rekonstravimo,
nutiesiant pėsčiųjų ir dviračių taką, techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo
priežiūra ir darbų atlikimas.
3. Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 128 Valkininkų g. st.–Daugai–Alytus ruožo 40,20–
41,90 km rekonstravimo, nutiesiant pėsčiųjų ir dviračių taką, darbai.
4. Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4615 privažiuojamojo kelio prie Germanto ežero
nuo kelio Telšiai–Alsėdžiai–Barstyčiai–Skuodas ruožo 0,0–1,90 km rekonstravimas.
2017 metais buvo įgyvendinami saugaus eismo projektai:
1. Projektas ,,Saugokime vieni kitus kelyje“ vykdytas kartu su Lietuvos katalikų bažnyčia,
Susisiekimo ministerija ir Policijos departamentu. Apie 700 parapijų buvo minimos šios dienos:
Vairuotojų ir automobilių laiminimo diena (paskutinis rugsėjo sekmadienis), daugelyje parapijų
buvo minima Pasaulinė diena žuvusiesiems eismo įvykiuose atminti (trečiasis lapkričio
sekmadienis) ir Saugaus eismo diena (balandžio 6 d.). Parapijose buvo platinamos šviesą
atspindinčios priemonės, žmonės skatinami jas naudoti, platinami leidiniai, surengti specialūs
saugaus eismo renginiai, vykdyta kita švietėjiška veikla. Didesnis dėmesys skirtas jaunimo ir
pagyvenusių žmonių organizacijoms, darbui su katechetikos centrais.
2. Projektas ,,Eismo saugumas bendruomenėse“. Buvo surengtas bendruomenių konkursas,
dalyvavo per 120 bendruomenių. Vykdant konkursą vyko renginiai, bendruomenių nariams buvo
platinamos šviesą atspindinčios priemonės (atšvaitai, liemenės ir pan.), žmonės buvo skatinami jas
naudoti. Bendruomenių saugaus eismo veikla buvo viešinama respublikinėje, regioninėje ir
vietinėje žiniasklaidoje, bendruomenių interneto svetainėse.
3. Kartu su Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentu bei kitomis
nevyriausybinėmis organizacijomis vykdytas projektas „Saugi erdvė“. Dalyvauta trijuose
žymiausiuose vasaros festivaliuose (Sūpynės, Yaga ir Loftas), kuriuose festivalių dalyviai buvo
informuojami ir apie vairavimo išgėrus pasekmes.
4. Suorganizuoti 36 saugos diržų įrenginių demonstravimai.
5. Išleista ir išplatinta 20 000 vnt. leidinių saugaus eismo tema, skirtų senjorams.
6. Įsigyta ir išplatinta 232 000 vnt. atšvaitų.
7. Spalio 28 d. buvo organizuojama Atšvaitų diena, kurios metu visoje šalyje buvo
skatinama naudoti atšvaitus. Šviesą atspindinčios priemonės buvo platinamos Kelių direkcijoje,
valstybės įmonėse ,,... regiono keliai“ ir kelių tarnybose.
8. 2017 m. saugaus eismo socialinė reklama transliuota prekybos centruose „Maxima“
esančiuose ekranuose, kino teatruose ir Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių viešajame transporte
bei Vilniaus geležinkelio stotyje esančiame ekrane. Sukurti 3 vaizdo klipai. Taip pat saugaus eismo
siužetai buvo transliuojami 9 televizijose ir 15 radijo stočių.
Vykdomos švietėjiškos priemonės prisideda prie avaringumo situacijos gerinimo.
Pirminiais duomenimis, 2017 metais eismo įvykių statistika, palyginti su 2016 m., išliko
beveik nepakitusi.
2017 metais, palyginti su 2016 metais, Lietuvoje 0,3 proc. (9 eismo įvykiai) sumažėjo
eismo įvykių ir 0,1 proc. (2 sužeistieji) padaugėjo sužeistųjų skaičius. Žuvusiųjų skaičius išliko
toks pat – 192.
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Pastaba. Lietuvos kelių policijos tarnybos 2018 m. sausio 9 d. duomenys.
2017 m. Lietuvoje įvyko 3192 eismo įvykiai (2016 m. – 3201; 2015 m. – 3033; 2014 m. –
3255; 2013 m. – 3391; 2012 m. – 3392; 2011 m. – 3266; 2010 m. – 3532), juose sužeisti 3752
žmonės (2016 m. – 3750; 2015 m.– 3594; 2014 m. – 3785; 2013 m. – 4007; 2012 m. – 3952; 2011
m. – 3919; 2010 m. – 4228), žuvo 192 žmonės (2016 m. – 192; 2015 m. – 242; 2014 m. – 267;
2013 m. – 256; 2012 m. – 302; 2011 m. – 296; 2010 m. – 299).
2017 m. Europos Sąjungos šalyse eismo avaringumo situacija šiek tiek blogėjo. Lietuvoje
avaringumo situacija išliko beveik tokia pat kaip 2016 m. Kelių direkcijos veikla (inžinerinių
saugaus eismo priemonių diegimas, vykdyta socialinė reklama, švietėjiška veikla) prisidėjo, kad
situacija ženkliai neblogėtų.
Nuoseklus darbas kasmet vykdant juodųjų dėmių apžiūras ir diegiant jose inžinerines
priemones duoda teigiamų rezultatų. 2017 m. sausio 1 d. Lietuvos valstybinės reikšmės keliuose
buvo 24 juodosios dėmės. Iš viso nuo 2007 iki 2017 m. juodųjų dėmių skaičius sumažėjo 10,3
karto (2007 m. – 247). Juodųjų dėmių mažėjimo tendencijos pateiktos grafike.
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Pastaba. Juodųjų dėmių skaičius atitinka kiekvienų metų sausio 1 d. duomenis.
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APLINKOSAUGA
2017 metais vykdyti šie aplinkosaugos projektai:
1. Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 164 Mažeikiai–Plungė–Tauragė ruože nuo 45,36
iki 46,08 km varliagyvių apsaugos sistemos projektavimas ir darbų atlikimas (0,720 m).
2. Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai
rekonstravimo metu ruože nuo 35,40 iki 45,15 km buvo įrengta 2,18 km triukšmo slopinimo
sienučių, 1 požeminė perėja laukiniams gyvūnams (44,59 km), 8,5 km tinklo tvoros nuo laukinių
gyvūnų, 4 paviršinių nuotekų valymo įrenginiai.
INTELEKTINĖS TRANSPORTO SISTEMOS
Kelių direkcija, siekdama sumažinti transporto priemonių viršsvorio padaromą žalą kelių
infrastruktūrai ir kontroliuoti pažeidimus, 2017 m. sausio mėnesį pasirašė 34 mėn. trukmės sutartį
„Daugiafunkcės pažeidimų kontrolės ir eismo stebėjimo sistemos bandomasis projektas“.
Kelių direkcija, siekdama gerinti eismo valdymą valstybinės reikšmės keliuose, įrengė 30
vaizdo kamerų, 50 eismo intensyvumo skaitiklių, 3 svėrimo postus. 2017 m. pasirašė dar dvi
Greičio valdymo ir įspėjimo sistemų įrengimo sutartis (2016 m. buvo pasirašytos 4 sutartys), pagal
kurias penki kintamos informacijos ženklais valdomi ruožai rengiami magistraliniame kelyje A2
Vilnius–Panevėžys ir vienas ruožas magistraliniame kelyje A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai.
2017 m. birželio mėn. Kelių direkcija su ūkio subjektų grupe pasirašė 18 mėn. trukmės
sutartį – Kelių naudotojo mokesčio sumokėjimo registravimo paslaugos. Per pirmuosius 6 sutarties
mėnesius buvo kuriamas Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos kelių naudotojo
mokesčio sumokėjimo registravimo modulis, o jį sukūrus 6 mėnesius bus vykdoma paslaugų
bandomoji eksploatacija, po kurios kelių naudotojo mokesčio sumokėjimo registravimo paslaugos
bus teikiamos tik per naujai sukurtą informacinę sistemą.
2017 m. pasirašytos trys sutartys ir pradėti intelektinės transporto sistemos, skirtos
užtikrinti automobilio su infrastruktūra (V2I) komunikavimą, įrengimo darbai magistralinio kelio
A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda trijuose ruožuose. Kas 10–15 km įrengiami V2I komunikavimo
įrenginiai (12 vnt.) užtikrins apsikeitimą šiais duomenimis: informacija apie pavojus kelyje, kelio
darbus, orų sąlygas, kelio ženklus, greičio ribojimus, iš automobilio daviklių siunčiamus duomenis
ir spūsčių duomenis.
Taip pat 2017 m. buvo sukurta programėlė mobiliesiems įrenginiams Eismo info (su iOS
ir Android operacinėmis sistemomis), kuri skirta informuoti eismo dalyvius apie eismo sąlygas bei
rinkti pranešimus apie eismo sąlygų sutrikimus ar kitą eismo dalyviams aktualią informaciją.
Kelių direkcija planuoja įgyvendinti projektą „Kelių duomenų elektroninės paslaugos
sukūrimas“, finansuojamą pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ įgyvendinimo priemonę
„Intelektinės transporto paslaugos ir taikomieji sprendimai“. Projekto tikslas – sukurti
kompleksinę kelių duomenų el. paslaugą kelių duomenų teikėjams ir ūkio subjektams,
naudojantiems kelių duomenis, pasitelkiant centralizuotą Lietuvos vietinės ir valstybinės reikšmės
kelių duomenų šaltinį, kuriame kelių duomenys būtų tvarkomi nuo kelių turto gyvavimo ciklo
pradžios iki pabaigos, įgalinant kokybiškesnių ir patogesnių el. paslaugų transporto sektoriuje
kūrimą ir teikimą Lietuvos ir europiniu lygiu. Tuo tikslu Kelių direkcija 2017 m. pasirašė sutartį
ir pradėjo rengti Kelių duomenų el. paslaugos sukūrimo ir įdiegimo paslaugų techninę
specifikaciją.
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ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO STOTELIŲ ĮRENGIMAS
2015 m. gegužės 6 d. susisiekimo ministras įsakymu Nr. 3-173 (1.5E) patvirtino
Viešosios įkrovimo infrastruktūros plėtros gaires, kurias įgyvendinant Kelių direkcija aktyviai
dalyvauja.
2016 m. spalio 4 d. buvo pasirašyta rangos sutartis dėl elektromobilių įkrovimo stotelių
įrengimo. Rangovas iki 2017 m. gegužės mėn. kelyje A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda turėjo įrengti
devynias elektromobilių įkrovimo stoteles ir vieną kelyje A2 Vilnius–Panevėžys. 2016 m. buvo
vykdomi projektavimo darbai, tačiau dėl nenumatytų aplinkybių projekto įgyvendinimas užsitęsė.
Projektas buvo įgyvendintas 2017 m. gruodžio 15 d. Elektromobilių stotelių įrengimo darbus
planuojama finansuoti ES 2014–2020 m. struktūrinės paramos lėšomis.

2017 m. spalio 4 d. buvo pasirašytos sutartys dėl dar 14 elektromobilių įkrovimo prieigų
įrengimo magistraliniuose valstybinės reikšmės keliuose. Šiuo metu rangovai vykdo projektavimo
darbus.
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Elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas skatintų pereiti nuo iškastinio degalų
naudojimo transporte prie alternatyvaus kuro. Tai padėtų įgyvendinti tiek ES baltosios transporto
knygos, tiek ir LRV programos iškeltus tikslus. Išplėtotas elektromobilių įkrovimo prieigų tinklas
paskatins įsigyti mažiau taršias transporto priemones. Išplėtota infrastruktūra suteiks galimybę
elektromobilių naudotojams sklandžiai keliauti Lietuvos teritorijoje.

Taip pat 2017 m. kurta elektroninė paslauga, kuri informuos apie elektromobilių
įkrovimo prieigų tipą, būseną ir užimtumą. Sistemoje bus kaupiami duomenys iš valstybinės ir
vietinės reikšmės keliuose įrengtų viešų elektromobilių įkrovimo prieigų.
Ruože Vilnius–Kaunas 2017 m. pradėti diegti duomenų tarp automobilio ir
infrastruktūros apsikeitimo įrenginiai, kurie leis automobilio naudotoją įspėti apie prastas oro
sąlygas, apie kelyje esančius eismo sutrikimus dėl kelio darbų, eismo įvykių, kliūčių; taip pat
surinkti aktualią eismo informaciją iš pravažiuojančių automobilių. Autonominiams
automobiliams pritaikytas bandomasis kelio ruožas bus įrengtas 2018 m. sausio mėn.
2018 m. kelio ruože Vilnius–Kaunas planuojama įdiegti 20 greičio valdymo ir įspėjimo
sistemų, skirtų operatyviai, priklausomai nuo eismo sąlygų valdyti greitį ir informuoti eismo
dalyvius apie eismo sutrikimus ir įvykius kelyje. Ženklai atliks įspėjamąją funkciją (eismo dalyviai
bus laiku informuoti apie eismo sąlygų pasikeitimą (incidentus, greičio ribojimus ir kt.). Siekiant
užtikrinti saugias ir patogias eismo sąlygas vairuotojams, gerinti kelių transporto informacinę
infrastruktūrą, greičio valdymo ir įspėjimo sistemos bus įrengiamos ir kitose valstybinės reikšmės
kelių vietose.
2017 m. buvo įrengti 3 Daugiafunkcės pažeidimų kontrolės sistemos (DPKS) postai
bei 3 išankstinio svėrimo postai. Šios sistemos automatinėmis priemonėmis leis efektyviau
kontroliuoti kelių naudotojo mokesčio sumokėjimą, viršsvorį vežančių, techniškai netvarkingų,
neturinčių civilinės atsakomybės privalomojo draudimo transporto priemonių eismą, tokiu būdu
sumažinant eismo įvykių skaičių bei transporto priemonių viršsvorio padaromą žalą kelių
infrastruktūrai.
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2017 m. įrengtos ir automobilių numeriams atpažinti skirtos vaizdo kameros
(vidutinio greičio matavimo sistema). Visoje Lietuvoje įrengta 50 kamerų, skirtų automobilių
valstybiniams registracijos numeriams atpažinti, taip sudarant 25 ruožus vidutinio greičio
matavimo funkcionalumui vykdyti. Vidutinio greičio kontrolė šiuose ruožuose leis ženkliai
pagerinti eismo saugumą, maksimaliai sumažinti eismo įvykių dėl viršyto greičio tikimybę.
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2017 m. sukurtas kelių naudotojo mokesčio sumokėjimo registravimo modulis, kuris
pradės veikti 2018 m. I ketv. Pusę metų bus vykdoma paslaugų bandomoji eksploatacija, kurios
metu Kelių naudotojo mokestį bus galima susimokėti tiek senuoju būdu perkant popierinę vinjetę,
tiek naujuoju būdu – per informacinę sistemą.
Po bandomojo periodo kelių naudotojo mokesčio sumokėjimo registravimo paslaugos
bus teikiamos tik per informacinę sistemą. Neturintiems galimybės prisijungti prie sistemos, bus
galimybė sumokėti mokestį ne mažiau kaip 300 kelių naudotojo mokesčio sumokėjimo punktų,
esančių Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančiose degalinėse ar kitose vietose, prie valstybės
sienos kirtimo vietų, prie išvažiavimų į mokamus valstybinės reikšmės kelius bei kitose kelių
naudotojams strategiškai patogiose vietose. Vinječių platinimo vietų žemėlapis:
http://eismoinfo.lt/#.
Nauja mokėjimo sistema bus patogesnė, leis vairuotojams geriau planuoti savo veiklą,
bus galimybė nustatyti mokesčio galiojimo pradžios laiką, nebereikės klijuoti lipduko ant
transporto priemonės stiklo (kontrolė vykdoma pagal transporto priemonės valstybinį numerį) ir
vykti į degalines ar kitas vinječių pardavimo vietas.
Nuo 2017-12-16 pradėjo veikti leidimų važiuoti valstybinės reikšmės keliais
didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone išdavimo elektroninių paslaugų sistema.
Kelių direkcija sukūrė sistemą, kuria naudodamasis didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto
priemonės valdytojas ar jo įgaliotas asmuo gali užpildyti prašymą išduoti leidimą važiuoti
valstybinės reikšmės keliais didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ir per kelias
minutes gauti elektroninį leidimą.
PROJEKTAS „RAIL BALTICA“
Kelių direkcija, vykdydama KPPP, įgyvendino projektą „Rail Baltica“. Lietuvos
Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių
patvirtinimo įstatymo 14 straipsnio 7 dalies 3 punktu iš KPPP buvo numatyta skirti
13 000 tūkst. Eur su projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimu susijusiems vietinės reikšmės
susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti.
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras 2017 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. 3232 „Dėl su projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimu susijusių vietinės reikšmės susisiekimo
infrastruktūros objektų finansavimo 2017 metų sąrašo patvirtinimo“ patvirtino su projekto „Rail
Baltica“ įgyvendinimu susijusių vietinės reikšmės susisiekimo infrastruktūros objektų
finansavimo 2017 metų sąrašą Kauno miesto ir Marijampolės savivaldybėms.
Kauno miesto savivaldybė:
1. Pėsčiųjų tunelio su dviračių ir pėsčiųjų takais po „Rail Baltica“ trasa statybos darbų
darbo projektas ir statybos darbai. Vykdoma.
Sutartis darbams atlikti buvo pasirašyta 2017 m. balandžio 4 d. Pagal šią sutartį per 26
mėn. nuo jos įsigaliojimo datos numatyta atlikti šiuos darbus:
 įrengti 36 m ilgio, 7,25 m pločio pėsčiųjų tunelį po „Rail Baltica“ trasa, ties Chemijos
pr. ir Ateities g. sankryža Kaune;
 įrengti 300 m ilgio, 3–4 m pločio dviračių takus;
 įrengti pėsčiųjų takus ir laiptus;
 pakloti statiniams reikalingų inžinerinių tinklų (paviršinės nuotekos, apšvietimas ir
t. t.) trasas.
2. Chemijos ir R. Kalantos gatvių rekonstravimas, įrengiant sankryžą su pietrytiniu
aplinkkeliu ir Rail Baltica trasa. Vykdoma.
Rangos sutartis pasirašyta 2017 m. balandžio 25 d. Pagal sutartį per 26 mėn. nuo jos
įsigaliojimo datos numatyta atlikti šiuos darbus:
 rekonstruoti dalį Chemijos ir dalį R. Kalantos gatvių (1260 m), įrengiant
šaligatvius, pėsčiųjų saleles;
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 įrengti žiedinę sankryžą;
 įrengti 4 m aukščio ir 385 m ilgio akustinę sienutę;
 nutiesti lietaus nuotekų tinklus (1709 m);
 įrengti gatvių ir sankryžos apšvietimą (3483 m).
3. Marių gatvės rekonstravimas iki Palemono gatvės, įrengiant sankirtą su „Rail Baltica“
trasa. Vykdoma.
Sutartis darbams atlikti buvo pasirašyta 2017 m. spalio 2 d. Pagal šią sutartį per 26 mėn.
nuo jos įsigaliojimo datos numatyta atlikti šiuos darbus:
 nutiesti 1,19 km ilgio, 8,0–10,0 m važiuojamosios dalies pločio gatvę;
 nutiesti 0,567 km ilgio, 4,0–5,0 m važiuojamosios dalies pločio gatvę;
 įrengti 0,217 km ilgio ir 2,0 m pločio dviračių taką;
 nutiesti 1855 m ilgio L1 lietaus nuotekų tinklus;
 nutiesti 140 m ilgio F1 ūkinių buitinių nuotekų tinklus;
 nutiesti 297 m ilgio V1 geriamojo vandens tinklus;
 nutiesti 6978 m ilgio elektros apšvietimo tinklus;
 nutiesti 692 m ilgio elektros ryšių tinklus;
 nutiesti 262 m ilgio dujotiekį;
 įrengti 45,6 m ilgio ir 2 m pločio laiptus;
 pastatyti 624 m ilgio atraminę sieną;
 po gatve įrengti 11,77 m ilgio, 9,90–11,24 m pločio ir 8,67 m aukščio tunelį.
Marijampolės savivaldybė:
1. Dviejų lygių sankryžos su geležinkeliu Marijampolės mieste, P. Armino gatvėje,
rekonstravimas.
Rangos sutartis pasirašyta 2015-05-26. Statybos užbaigimo akto registravimo data –
2017-09-28.
 Rekonstruota P. Armino gatvės dalis su privažiuojamuoju keliu – 1636 m;
 įrengti pėsčiųjų takai – 1439 m²;
 rekonstruota Geležinkelio gatvė su privažiuojamuoju keliu – 294 m;
 įrengti pėsčiųjų takai – 796 m²;
 įrengta gatvių apšvietimo linija – 3600 m., šviestuvų atramos – 58 vnt., šviestuvai
– 88 vnt;
 įrengtas viadukas P. Armino g. – 23 m;
 įrengtas pėsčiųjų viadukas P. Armino g. – 67,43 m;
 įrengti lietaus nuotekų tinklai P. Armino g. –1063 m;
 įrengti lietaus nuotekų tinklai Geležinkelio g. – 712 m.
2. Marijampolės miesto Aušros gatvės nuo žiedinės sankryžos su Javonio skersgatviu iki
Vasaros gatvės statyba.
Rangos sutartis pasirašyta 2015-07-03. Darbai užbaigti 2017 m. lapkričio mėn.
 Įrengta 1,38 km ilgio gatvė su asfaltbetonio danga, 2 eismo juostos – 7 m pločio;
 įrengtas betoninių trinkelių šaligatvis vienoje pusėje – 1,38 km ilgio, 2 m pločio;
 įrengta apšvietimo linija – 1,1 km, apšvietimo atramos – 27 vnt., šviestuvai – 28
vnt.
3. Marijampolės seniūnijos vietinės reikšmės kelio Nr. MS0022 Dambrauka–
Nendriniškiai–Puskelniai statyba. Vykdoma.
Rangos sutartis pasirašyta 2017-09-28. Darbų užbaigimas numatytas 2018-03-01.
Pagal rangos sutartį numatyta nutiesti 1,4 km ilgio ir 8 m pločio vietinės reikšmės kelio
ruožą su žvyro – skaldos mišinio danga, įrengti pralaidas ir sutvarkyti paviršinio vandens
nuleidimą.
4. Sasnavos seniūnijos vietinės reikšmės kelio Nr. SS0030 Puskelniai–Tautkaičiai statyba.
Vykdoma.
Rangos sutartis pasirašyta 2017-09-28. Darbų užbaigimas numatytas 2018-03-01.
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Pagal rangos sutartį numatyta nutiesti 1,8 km ilgio ir 8 m pločio vietinės reikšmės kelio
ruožą su žvyro – skaldos mišinio danga, įrengti pralaidas, kelio sankasos sausinimo drenažą ir
sutvarkyti paviršinio vandens nuleidimą.

ATLIKTOS STUDIJOS, TYRIMAI, APKLAUSOS
Užtikrinant įdiegtos kokybės vadybos sistemos (pagal LST EN ISO 9001:2008)
rezultatyvumo nustatymo atlikimą ir stebėseną, 2017 metais buvo atlikti viešosios nuomonės
apklausos tyrimai dėl Kelių direkcijos vykdomos veiklos.
Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“ 2017 metų lapkričio 16–
gruodžio 5 d. atliko visuomenės nuomonės tyrimą, kurio tikslas – ištirti ir įvertinti Kelių direkcijos
teikiamų administracinių paslaugų (informacijos telefonu ir elektroniniu paštu teikimas asmenims,
skundų, pranešimų, prašymų nagrinėjimas, parengtų projektų pagal nustatytas prisijungimo
sąlygas bei teritorijų planavimo ir žemėtvarkos planavimo dokumentų derinimas, vinječių
keitimas) kokybę bei įvertinti susisiekimo tinklą.
Pagrindinės tyrimo išvados:
 Kelių direkcijos veikla (respondentų nuomone)
Kelių direkcijos funkcijos vienareikšmiškai siejamos su kelių tiesimu, jų priežiūra,
remontu.
Nepaisant gana aktyvių socialinių kampanijų žiniasklaidoje, eismo saugumas ir jo
užtikrinimas su institucija siejamas retai (šią funkciją Kelių direkcijai priskyrė 12 proc.
respondentų, be to, niekas neįvardijo eismo saugumo akcijų).
 Valstybinės reikšmės kelių būklė, jų priežiūra bei susisiekimo valstybinės reikšmės
keliais užtikrinimas
Vertinimas – vidutiniškai gerai (3,4–3,9 balo 5 balų sistemoje). Geriausiai vertinamas
susisiekimo užtikrinimas, prasčiau – pati kelių būklė ir jų priežiūra. Vertinant pagal apskritis,
susisiekimo keliais užtikrinimu labiau patenkinti Panevėžio ir Klaipėdos, mažiausiai patenkinti
Telšių apskrities gyventojai. Blogą kelių būklę dažniau įvardijo Kauno, Telšių, Utenos apskričių
gyventojai. Prastai tvarkomus kelius – Alytaus apskrities atstovai.
Vidutiniškai gerus vertinimus lemia kelios priežastys:
• nepakankamai gera kelių būklė, jų priežiūra, remontas (tokius atsakymus daugiausia
spontaniškai įvardijo žemesnius vertinimo balus skyrę respondentai);
• neigiamos informacijos srautas susijęs su Kelių direkcijos kuruojama sritimi (didžioji
dalis apklaustųjų įvardijo plono asfalto sluoksnio skandalą bei VĮ „Automagistralė“
skandalą). Dažniau įvairias skandalingas istorijas įvardijo Kauno, Vilniaus ir Klaipėdos
apskričių gyventojai.
 Lėšų panaudojimo efektyvumas bei žvyrkelių asfaltavimo programa
Vertinama 4 arba 3 balais 5 balų sistemoje (vidurkis 3,3). Žvyrkelių atrankos metodiką
palankiau vertina Tauragės ir Marijampolės apskričių gyventojai, prasčiausiai – Telšių apskrities
atstovai.
14 proc. apklaustųjų iš viso nebuvo girdėję apie žvyrkelių atrankos metodiką.
 Kelių direkcijos teikiamų paslaugų vertinimas
Vertinimas – gerai (tarp 4,1 ir 4,4 balo 5 balų sistemoje). Geriausiai vertinama
informacijos teikimas telefonu ir elektroniniu paštu (vertinimo vidurkis 4,4 iš 5 galimų balų) bei
prisijungimo sąlygų išdavimas (4,35). Kiek prasčiau vertinamas skundų, pranešimų, prašymų
nagrinėjimas (4,26), taip pat parengtų projektų bei teritorijų planavimo ir žemėtvarkos planavimo
dokumentų derinimas (4,19). Prasčiausiai vertinamas vinječių išdavimas (4,11).
 Kelių direkcijos veiklos viešinimo vertinimas
Vertinant naudojamus ir pageidaujamus informacinius kanalus informacijai apie Kelių
direkciją gauti, populiariausi kanalai išlieka televizija (vyresniems gyventojams), interneto
naujienų portalai (26–45 m. gyventojams), radijas, socialiniai tinklai (jaunimui).
 Aktualiausios Kelių direkcijos veiklos:
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žvyrkelių asfaltavimas;
vykdomi projektai;
planuojami darbai;
kelių tiesimo ir priežiūros finansavimas;
kelių naudotojo mokesčiai.

VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS
Kelių direkcijos 2017 metų veiklos efektyvumo didinimo kryptys:
1. Gerinti bendrosios Kelių direkcijos veiklos ir bendrosios veiklos srities funkcijų
efektyvumą. Kelių direkcija kasmet, atsižvelgdama į Susisiekimo ministerijos pavedimą, rengdavo
Kelių direkcijos veiklos efektyvumo gerinimo priemonių planą. 2017 m. pavedimo iš Susisiekimo
ministerijos rengti minėtą planą nebuvo. Todėl priemonė vykdoma nebuvo.
2. Įgyvendinti Kelių direkcijos administracijos struktūrinius pokyčius, funkcijų persiskirstymą
tarp Kelių direkcijos administracijos struktūrinių padalinių ir kitų įstaigų prie Susisiekimo
ministerijos, formuojant bendrųjų funkcijų kompetencijų centrus.
2017 metais Kelių direkcijos skyriai, atliekantys buhalterinę apskaitą ir personalo valdymą,
pildė siunčiamų formų lenteles. Buvo teikiama informacija apie apskaičiuoto perkelti pareigybių
skaičiaus pasiskirstymą tarp buhalterinę apskaitą ir personalo valdymą atliekančių skyrių; apie
funkcijų pasiskirstymą; perkeliamoms pareigybėms išlaikyti faktiškai skirtus asignavimus ir pan.
3. Optimizuoti projektų valdymą.
Įdiegta projektų valdymo sistema pagal LST ISO 21500:2012 standarto reikalavimus. Buvo
siekiama tobulinti Kelių direkcijos veiklos valdymą, taikant kokybės vadybos ir projektų valdymo
metodus.
4. Gerinti kokybės vadybos sistemos (pagal LST EN ISO 9001:2008) funkcionavimą.
Buvo ir toliau siekiama tobulinti Kelių direkcijos veiklos valdymą, taikant kokybės vadybos
metodus (2015 m. įdiegta kokybės vadybos sistema ir ji sertifikuota pagal LST EN ISO 9001:2008
standartą).
2017 m. buvo atliktas tarpinis Kelių direkcijos kokybės vadybos sistemos pagal ISO
9001:2008 auditas. Rasta viena neatitiktis buvo ištaisyta. Išorės auditas pratęsė Kelių direkcijos
kokybės vadybos sistemos sertifikato galiojimą vieneriems metams.
5. Diegti taupiąją valdymo sistemą (LEAN) – „3S“ ir Vertės srauto analizės metodai.
2017 m. kovo 31 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-98 „Dėl taupiosios valdymo sistemos
(LEAN) „3S“, „Kanban“ ir Vertės srauto analizės metodų taikymo Lietuvos automobilių kelių
direkcijoje prie Susisiekimo ministerijos patvirtinimo“ buvo patvirtintas šių metodų taikymo
aprašas. Taikant šiuos metodus siekiama tobulinti, efektyvinti, optimizuoti Kelių direkcijos
veiklos procesus, materialinių išteklių taupymą ir racionalų naudojimą, didesnį darbuotojų darbo
produktyvumą ir kokybę, į procesų tobulinimą įtraukiant darbuotojus ir mažinant veiklos išlaidas.
„3S“ metodo taikymas kasdienėje Kelių direkcijos veikloje darbuotojams padeda palaikyti
tvarką darbo vietoje, užtikrinti patogesnės ir veiksmingesnės darbo vietos susikūrimą bei taupyti
laiką informacijos ar darbo priemonių paieškai ir gerinti darbo organizavimą. Tai savaime didina
darbo kokybę ir produktyvumą.
„Kanban“ metodo taikymas padeda užtikrinti vientisą proceso vertės srautą, mažinti
nuostolius ir efektyviai valdyti atsargas Kelių direkcijoje, t. y. sumažinti laiko ir atsargų išteklius,
mažinti nuostolius, laikytis „Just in time“ principo (prekės užsakomos tik tada, kai yra realus
poreikis) bei sukurti vizualų valdymą ir kontrolę. Taikant šį metodą kanceliarinėms prekėms
sutaupyta 7 668 Eur.
Vertės srauto analizės metodo taikymas padeda analizuoti ir planuoti procesų ir informacijos
srautus, nustatant vertę kuriančius ir nuostolius generuojančius procesus ir (ar) veiksmus.
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Pagrindinis tikslas taikant šį metodą Kelių direkcijoje – efektyvinti procesus, mažinant atlikimo
išteklius (finansinius, laiko, žmogiškuosius) ir didinant kokybę. Šiuo metu aktyviai peržiūrimi,
analizuojami dokumentų valdymo sistemos procesai, siekiant efektyvesnio darbo dokumentų
paieškoje, susietumo su tam tikru projektu ar keliu. Iš dalies pagal šį metodą peržiūrimos ir atskirų
skyrių funkcijos, vyksta skyrių sujungimas, funkcijų perdavimas ir t. t.
2018 m. planuojama įdiegti dar vieną LEAN metodą („Kaizen“), siekiant efektyvesnės
vidinės komunikacijos ir didesnio visų darbuotojų įsitraukimo, tobulinant Kelių direkcijos veiklas
ir (ar) procesus.

LĖŠŲ POREIKIO IR PANAUDOJIMO ANALIZĖ
Lietuvoje automobilių keliais pervežama daugiau nei pusė (58,8 proc.) visų gabenamų
krovinių, o kelių sektorius itin prisideda kuriant bendrąjį vidaus produktą (kelių transportas sukuria
daugiau nei 7 proc. BVP, transporto sistema – 13 proc.). Todėl KPPP, kuri yra pagrindinis lėšų
šaltinis, užtikrinantis tinkamą automobilių kelių priežiūrą ir plėtrą, turi būti skiriamas pakankamas
finansavimas.
Kuriant nuolatinę socialinę-ekonominę gerovę, valstybinės ir vietinės reikšmės kelių
infrastruktūrai skirtos lėšos mokesčių pavidalu kasmet grįžta į valstybės biudžetą tam, kad vėl būtų
perskirstytos. Investavus 1 mln. eurų į valstybinės reikšmės kelius mokesčių pavidalu į biudžetą
sugrįžta apie 30 proc.
Įgyvendinant KPPP, buvo siekiama darnios valstybinės reikšmės kelių tinklo plėtros,
užtikrinant būtiniausius gyventojų ir šalies ūkio susisiekimo poreikius, saugų eismą, valstybinės
reikšmės automobilių kelių tinklo kokybišką priežiūrą, techninius parametrus, kokybinius
rodiklius bei aplinkos ir visuomenės sveikatos apsaugą.
2009 m. prasidėjus ekonominiam sunkmečiui buvo sumažintas KPPP finansavimas: ne tik
nuo 80 iki 55 proc. (nuo 2015 m. sausio 1 d. padidinta iki 65 proc.) sumažėjo akcizo pajamų, gautų
už realizuotą benziną, dyzelinius degalus, suskystintas dujas, skirtas automobiliams, ir
energetinius produktus, kurie pagaminti iš biologinės kilmės medžiagų ar su jų priedais ir skirti
naudoti kaip variklių degalai, dydis, bet ir papildomai kasmet buvo paimama lėšų bendroms
biudžeto reikmėms finansuoti.
Sumažėjusį KPPP finansavimą akivaizdžiai atspindi ir vis blogėjanti valstybinės reikšmės
kelių būklė:
 684 km (30 proc.) magistralinių kelių buvo blogos ar patenkinamos būklės;
 1823 km (37 proc.) krašto kelių buvo blogos ar patenkinamos būklės.
Esant nepakankamam KPPP finansavimui keliai yra taisomi kur kas rečiau, nei reikėtų, todėl
užsitęsę tarpremontiniai periodai su kiekviena diena kelių būklę artina prie degradacijos ribos, o
tada reikės daug sudėtingesnio ir brangesnio remonto. Laikui bėgant kelių būklė bus pasmerkta
prastėti, nes tarpremontiniai periodai vis ilgės, o kelių būklė vis blogės.
Pažymėtina, kad nuo 2009 m. yra susidariusi ydinga praktika, kai kasmet KPPP skiriamos
lėšos yra mažinamos tam tikra dalimi (teisės aktuose nereglamentuota), skirta bendroms biudžeto
reikmėms finansuoti, nors, vadovaujantis įstatymais ir kitais teisės aktais, KPPP įplaukos gali būti
naudojamos tik automobilių kelių srities reikmėms finansuoti. Nuo 2009 iki 2017 m. bendroms
biudžeto reikmėms paimta apie 657 mln. eurų, už šią sumą buvo galima išasfaltuoti 1747 km
žvyrkelių arba atlikti 7555 km paviršiaus apdorojimo darbų. Dėl paimamų lėšų bendroms biudžeto
reikmėms kelių sektoriaus finansavimo nepakanka ir vietinės reikšmės susisiekimo infrastruktūros
objektams, ir esamiems bei užsibrėžtiems Kelių direkcijos uždaviniams įgyvendinti.
Toliau pateikiamas grafikas, kuriame atsispindi faktinis valstybinės ir vietinės reikšmės kelių
(gatvių) finansavimas iš KPPP lėšų per 2008–2017 metus.

26

Atrodytų, kad KPPP finansavimas kasmet didėja, tačiau taip nėra. Realiai skiriamos lėšos
nedidėja, kelių sektorius negauna net pagal įstatymą jam priklausančių kelių naudotojų, kurie
teisėtai tikisi ir laukia geresnių kelių, sumokėtų pinigų (nuo 2015 m. sausio 1 d. į KPPP pervedama
65 proc. akcizo pajamų, gautų už realizuotą benziną ir dyzelinius degalus bei energetinius
produktus ir už realizuotas suskystintas dujas, o realiai, atėmus bendroms biudžeto reikmėms
skiriamą dalį, pervedama dalis sudaro apie 52 proc.).
Atsižvelgiant į suformuotus strateginius tikslus, kelių naudotojų poreikius ir lūkesčius,
būtinas didėjantis automobilių kelių tinklo finansavimas. Neabejotina, kad ateityje lėšų poreikis
užtikrinti kelių naudotojų reikmes didės, todėl kelių sektoriaus finansavimas, palyginti su
dabartiniu lygiu, turėtų didėti atsižvelgiant į kasmetį statybos kainų indekso kitimą ir bendras šalies
ūkio augimo tendencijas. Tai yra būtina sąlyga užtikrinti, kad kelių infrastruktūros plėtra neatsiliks
nuo besikeičiančių kelių naudotojų poreikių augančioje ir besikeičiančioje Lietuvos ekonomikoje.
Be to, tinkama kelių transporto infrastruktūros būklė ne tik sumažina kelių naudotojų
patiriamas išlaidas, kelionės trukmę, tačiau tai yra ir saugaus eismo garantas keliuose bei šalies,
kaip tranzitinės valstybės, įvaizdis. Šalia gerai išplėtotos ir prižiūrėtos kelių infrastruktūros
kuriami logistikos centrai, ji turi teigiamos įtakos smulkiajam verslui, padeda sukurti naujų darbo
vietų.
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2017 m. faktinis KPPP lėšų paskirstymas

II. PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO DALIS
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

Kodas

Tikslo, uždavinio,
priemonės, produkto,
veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijų reikšmės
Vertinimo kriterijai

Mato
vnt.

Metinis
planas

Įvykdyta

Įvyk.
%

2,21

128

Pastabos

Skirtos lėšos (eurais)
Planas

Faktas

Įvyk.
%

Tikslas: Mažinti socialinę atskirtį tarp regionų, plėtojant ir prižiūrint vietinės reikšmės kelių (gatvių) transporto infrastruktūrą

Rezultatas R-01-09-01-01

1.
1.1.

Uždavinys 01-09-01-01
Priemonė 01-09-01-01-02

1.1.1. Produktas P-01-09-01-01-01

Ataskaitiniais metais nutiestų, rekonstruotų ir sutaisytų
vietinės reikšmės kelių (gatvių) su patobulintomis
dangomis ir bendro vietinės reikšmės kelių su patobulinta
danga tinklo santykis (kaupiamoji vertė)
Plėtoti ir prižiūrėti vietinės reikšmės kelius (gatves)
Vietinės reikšmės kelių (gatvių) plėtrai ir priežiūrai
skiriamas finansavimas iš KPPP
Tinkamai įvykdytų (be nuokrypių ir pažeidimų)
finansavimo sutarčių, pasirašytų su institucijomis dėl
KPPP lėšų panaudojimo vietinės reikšmės keliams
(gatvėms) finansuoti, dalis nuo visų finansavimo sutarčių
Įgyvendinti KPPP, skirtos
Nutiestų, rekonstruotų ir
vietinės reikšmės keliams
sutaisytų vietinės reikšmės
(gatvėms)
kelių (gatvių) ilgis (NSP –
finansuoti, dalį: vykdyti
1.10)
lėšų naudojimo pagal
Institucijų vietinės reikšmės
paskirtį priežiūrą
keliams (gatvėms) finansuoti
(kontrolę), darbų kokybės
skirtų KPPP lėšų
kontrolės priežiūrą
panaudojimas kapitalui
objektuose, finansų
formuoti (kaupiamoji vertė)
kontrolę.

proc.

1,73

proc.

≥98

100

100

km

199

254

128

proc.

58

70,5

122

47

94

Tikslas: Užtikrinti tinkamą, patogų ir saugų susisiekimą valstybinės reikšmės keliais, juos plėtojant, prižiūrint ir valdant
Rezultatas R-01-09-02-01

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

proc.

50

132 574

127 281

96

132 574

127 281

96
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Eil.
Nr.

Tikslas,
uždavinys,
priemonė,
produktas,
veiksmas

Kodas

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

1.

1.1.

Uždavinys 01-09-02-01

Priemonė 01-09-02-01-01

1.1.1. Produktas P-01-09-02-01-01

1.1.2. Produktas P-01-09-02-01-02

1.1.3. Produktas P-01-09-02-01-03

Tikslo, uždavinio,
priemonės, produkto,
veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijų reikšmės
Vertinimo kriterijai

Ataskaitiniais metais nutiestų, rekonstruotų ir sutaisytų
valstybinės reikšmės kelių ir bendro valstybinės reikšmės
kelių tinklo santykis (kaupiamoji vertė)
Gyventojų pasitenkinimas susisiekimo valstybinės reikšmės
keliais užtikrinimu
Plėtoti ir modernizuoti valstybinės reikšmės kelių tinklą ir
didinti eismo saugumą juose
Rekonstruoti, taisyti (remontuoti) valstybinės reikšmės
kelius, diegti inžinerines saugaus eismo priemones,
tobulinti eismo saugos valdymą bei formuoti visuomenės
elgseną keliuose
Tinkamai įvykdytų (nenukrypstant nuo normatyvinių
kokybės reikalavimų) valstybinės reikšmės kelių tiesimo,
rekonstrukcijos ir taisymo darbų (projektų) dalis nuo visų
įvykdytų projektų
Tinkamai įvykdytų (nenukrypstant nuo normatyvinių
kokybės reikalavimų) valstybinės reikšmės tiltų (viadukų,
estakadų) statybos, rekonstrukcijos ir taisymo darbų
(projektų) dalis nuo visų įvykdytų projektų
Vykdomos švietėjiškos saugaus eismo veiklos
pastebimumas

Mato
vnt.

Metinis
planas

Įvykdyta

Įvyk.
%

proc.

4,34

3,82

88

proc.

≥50

≥50

100

Pastabos

Skirtos lėšos (eurais)
Planas

Faktas

Įvyk.
%

KPPP
ES
KPPP

196 483
91 000
196 483

251 186
27 725
251 186

128
30
128

ES

91 000

27 725

30

proc.

≥90

92

100

proc.

≥90

60

67

proc.

≥60

60

100

1.1.4. Produktas P-01-09-02-01-04

Išasfaltuota žvyrkelių

km

600

463

77

1.1.5. Produktas P-01-09-02-01-05
1.1.6. Produktas P-01-09-02-01-06

Įrengta gyvūnų apsaugos sistema
Įrengta dviračių takų

km
km

50
18

9,22
4,37

18
24

1.1.7. Produktas P-01-09-02-01-07

Įrengta greito krovimo stotelių magistraliniuose keliuose

vnt.

23*

10

43

1.1.8. Produktas P-01-09-02-01-08

Sukurta pažangių viešųjų ir administracinių elektroninių
paslaugų

vnt.

1

0

-

***

2017 m.
liepos 10 d.
susisiekimo
ministro
įsakymu Nr.
3-311 planas
buvo
koreguotas
(10 vnt.)
Dėl
užsitęsusio
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Eil.
Nr.

Tikslas,
uždavinys,
priemonė,
produktas,
veiksmas

Kodas

Tikslo, uždavinio,
priemonės, produkto,
veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijų reikšmės
Vertinimo kriterijai

Mato
vnt.

Metinis
planas

Įvykdyta

Įvyk.
%

Skirtos lėšos (eurais)
Planas

Faktas

Pastabos

Įvyk.
%
elektromobil
ių įkrovos
aikštelių
įrengimo
darbai
vėluoja ir
bus baigti
2018 m.
sausio 18 d.

1.1.9. Produktas P-01-09-02-01-09

Įrengta daugiafunkcių pažeidimų kontrolės vietų

vnt.

3

3

100

1.1.10. Produktas P-01-09-02-01-10

Įrengta žiedinių sankryžų

vnt.

7

5

71

1.1.11. Produktas P-01-09-02-01-11

Įrengta greičio kontrolės priemonių

vnt.

26

25 (ruožai)
50 (kamerų)

96

Veiksmai

Organizuoti valstybinės
reikšmės kelių tiesimo,
rekonstrukcijos, taisymo
darbus, atlikti darbų
viešųjų pirkimų
procedūras, vykdyti darbų
kokybės, kiekybės ir
finansų kontrolę.

Nutiestų, rekonstruotų ar
sutaisytų valstybinės
reikšmės kelių ilgis (NSP –
1.10), iš jų:
asfalto dangų paprastojo
remonto darbai
žvyrkelių asfaltavimo darbai
(LRV – 4.4.2)

kt. darbų, didinančių kelio
vertę, iš jų:

km

901

800

89

215

230

107

600

463

77

86

107

124

2017 m.
liepos 10 d.
susisiekimo
ministro
įsakymu
Nr.3-311
planas buvo
koreguotas
(6 vnt.)

Neišasfaltuo
tų 2017
metais
žvyrkelių
asfaltavimo
darbai
persikelia į
2018 metus,
nes darbus
pristabdė
vykstantys
teisminiai
procesai
(apie 91 km)
ir
netinkamos
oro sąlygos
(apie 46 km)
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Eil.
Nr.

Tikslas,
uždavinys,
priemonė,
produktas,
veiksmas

Veiksmai

Veiksmai

Veiksmai

Kodas

Tikslo, uždavinio,
priemonės, produkto,
veiksmo pavadinimas

Teikti paraiškas ES
paramai gauti, organizuoti
TEN-T kelių tiesimo,
rekonstrukcijos, taisymo
darbus, organizuoti ir
atlikti darbų viešųjų
pirkimų procedūras,
vykdyti darbų kokybės,
kiekybės ir finansų
kontrolę.
Organizuoti tiltų, viadukų,
estakadų, tunelių statybos,
rekonstravimo ir taisymo
darbus, organizuoti ir
atlikti darbų viešųjų
pirkimų procedūras,
vykdyti darbų kokybės,
kiekybės ir finansų
kontrolę.
Organizuoti ir koordinuoti
eismo saugą ir
aplinkosaugą gerinančių
inžinerinių priemonių
įgyvendinimą valstybinės
reikšmės keliuose,
organizuoti ir atlikti darbų
viešųjų pirkimų procedūras
ir vykdyti darbų kokybės,

Vertinimo kriterijų reikšmės
Vertinimo kriterijai

Mato
vnt.

Metinis
planas

Įvykdyta

Įvyk.
%

0,9

0,9

100

20,28

9,75

48

20,28

9,75

48

25

16

64

TEN-T keliuose (projektai
bendrai finansuojami iš ES)

6

6

100

kituose valstybinės reikšmės
keliuose

19

10

53

7

5

71

rekonstruota „Via Baltica“
kelio – A10 Panevėžys–
Pasvalys–Ryga ruožo nuo
65,19 iki 66,09 km ruožo
ilgis (LRV – 4.4.1)
Nutiestų, rekonstruotų ar
sutaisytų TEN-T (projektai
bendrai finansuojami iš ES)
kelių ruožų ilgis (NSP –
1.10), iš jų:
rekonstruota „Via Baltica“
kelio – A17 Panevėžio
aplinkkelio (E67) ruožo ir
kelio A5 Kaunas–
Marijampolė–Suvalkai
(E67) ruožo ilgis (LRV –
4.4.1)
Pastatytų, rekonstruotų ar
sutaisytų tiltų (viadukų,
estakadų) skaičius:

Sankryžų, kurios
rekonstruotos ar jose
reorganizuotas eismas,
skaičius NSP – 1.10; LRV
5.4.5)
Nutiesta pėsčiųjų ir dviračių
takų (NSP – 3.8; LRV –
4.4.2)

km

vnt.

vnt.

km

18

4,37

24

Skirtos lėšos (eurais)
Planas

Faktas

Pastabos

Įvyk.
%

Rodiklis
mažesnis
negu plane
dėl iškilusių
problemų,
susijusių su

32

Eil.
Nr.

Tikslas,
uždavinys,
priemonė,
produktas,
veiksmas

Kodas

Tikslo, uždavinio,
priemonės, produkto,
veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijų reikšmės
Vertinimo kriterijai

Mato
vnt.

Metinis
planas

Įvykdyta

Įvyk.
%

kiekybės ir finansų
kontrolę.

Įrengta inžinerinių greičio
mažinimo priemonių

vnt.

40

50

125*

km

3

0

0

Įrengtas apšvietimas kelio
ruožuose arba pavojingose
vietose

vnt.

4

2

50

Įrengta pėsčiųjų perėjų
Įrengta atitvarų (LRV 5.4.5)

vnt.
km

10
40

8
50,797

80
127

Skirtos lėšos (eurais)
Planas

Faktas

Pastabos

Įvyk.
%
techninių
projektų
derinimu su
atsakingomis institucijomis, kurių
iš anksto
nėra
galimybės
numatyti
*Avaringuos
e ruožuose
atsirado
didesnis
poreikis
įdiegti
inžinerinių
greičio
mažinimo
priemonių
Apšvietimas
diegiamas
tik ypač
pavojingose
vietose ir
sankryžose.
Taip pat
pabrėžtina,
kad dažnu
atveju
apšvietimas
diegiamas
sankryžose,
kur jo mato
vienetas
neskaičiuoja
mas
kilometrais
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Eil.
Nr.

Tikslas,
uždavinys,
priemonė,
produktas,
veiksmas

Kodas

Tikslo, uždavinio,
priemonės, produkto,
veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijų reikšmės
Vertinimo kriterijai

Metinis
planas

Įvykdyta

Įvyk.
%

km

50

9,22

18

vnt.

2

1

50

vnt.

24

4

17

km

5

4,205

84

Atlikta kelių saugumo auditų

vnt.

60

60

100

Atlikta poveikio kelių
saugumui vertinimų

vnt.

20

20

100

Įrengta tinklo tvorų (NSP –
4.9; LRV – 4.4.2)
Įrengta varliagyvių apsaugos
sistemų (NSP – 4.9; LRV –
4.4.2)
Įrengta paviršinių nuotekų
valymo įrenginių,
smėliagaudžių (NSP – 4.9)
Įrengta triukšmo slopinimo
sienelių (NSP – 4.10)

Veiksmai

Veiksmai

Mato
vnt.

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

Atlikta kelių saugumo
patikrinimų

Organizuoti ir atlikti
atšvaitų ir kt. saugaus

Įsigyta ir išplatinta atšvaitų
ar kitų šviesą atspindinčių

km

3 300

7 080

215

tūkst.
vnt.

100

232

232

Skirtos lėšos (eurais)
Planas

Faktas

Pastabos

Įvyk.
%

Kelių
saugumo
auditų ir
poveikio
eismo
saugumui
vertinimai
bei kelių
saugumo
patikrinimai
priklauso
nuo Kelių
direkcijoje
vykdomų
projektų
skaičiaus;
šiais metais
poreikis
šioms
priemonėms
buvo
didesnis
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Eil.
Nr.

Tikslas,
uždavinys,
priemonė,
produktas,
veiksmas

Kodas

Tikslo, uždavinio,
priemonės, produkto,
veiksmo pavadinimas
eismo priemonių viešųjų
pirkimų procedūras,
vykdyti finansų kontrolę.
Platinti atšvaitus, bukletus
eismo dalyviams ar
organizuoti ir koordinuoti
jų platinimą.

Vertinimo kriterijų reikšmės
Vertinimo kriterijai

Įvykdyta

Įvyk.
%

3

3

100

tūkst.
vnt.

50

20

40

vnt.

42

30

71

vnt.

53

50

94

vnt.

3

3

100

vnt.

26

25 (ruožai)
50 (kamerų)

96

Sukurta vaizdo klipų
Parengta ir išleista leidinių
saugaus eismo tema

Įrengta eismo intensyvumo
skaitiklių (NSP – 1.14)
Įrengtos daugiafunkcės
pažeidimų kontrolės vietos
(LRV – 5.4.5)
Įrengtos greičio kontrolės
priemonės (LRV – 5.4.5)

Veiksmai

Metinis
planas

Planas

Faktas

Pastabos

Įvyk.
%

priemonių pėstiesiems,
dviratininkams ir
vadeliotojams

Įrengta kelių oro sąlygų
vaizdo kamerų (NSP – 1.14)

Organizuoti ir koordinuoti
pažangių ITS ir kitų
inovacijų projektavimą ir
diegimą.

Mato
vnt.

Skirtos lėšos (eurais)

Elektroninės paslaugos,
informuojančios apie
elektromobilių įkrovimo
prieigų tipą, būseną ir
užimtumą, sukūrimas (LRV
– 4.4.2)

taip/ne

Įvykdy
mas IV
ketv.

ne

Įrengtas bandomasis
išmanus kelias (kelio A1
Vilnius– Kaunas ruožas)
(LRV – 4.4.2)

taip/ne

Įvykdy
mas IV
ketv.

ne

Dėl
užsitęsusio
elektromobil
ių įkrovos
aikštelių
įrengimo
darbai
vėluoja ir
bus baigti
2018 m.
vasario mėn.
Vykdomi
bandomojo
išmanaus
kelio
įrengimo
darbai, kurie
bus baigti
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Eil.
Nr.

Tikslas,
uždavinys,
priemonė,
produktas,
veiksmas

Kodas

Tikslo, uždavinio,
priemonės, produkto,
veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijų reikšmės
Vertinimo kriterijai

Mato
vnt.

Metinis
planas

Įvykdyta

Įvyk.
%

Skirtos lėšos (eurais)
Planas

Faktas

Pastabos

Įvyk.
%
2018 m.
vasario mėn.

taip/ne

Įvykdy
mas IV
ketv.

taip

Parengta normatyvinių
techninių dokumentų
projektų (galutinės
redakcijos)

vnt.

7

7

100

Atlikti pertvarkai
įgyvendinti numatyti
veiksmai (LRV – 3.1.6)

taip/ne

taip

taip

100

Parengta techninių projektų

vnt.

36

36

100

Atlikta techninių projektų
ekspertizių

vnt.

144

250

174

Vykdyta projektų vykdymo
priežiūra

vnt.

28

17

61

Išmatuotų ir registruotų
valstybinės reikšmės kelių
ilgis

km

2 600

2 305

89

Sukurta e-vinječių sistema

Veiksmai

Veiksmai

Veiksmai

Veiksmai

Veiksmai

Organizuoti ir koordinuoti
Kelių direkcijos užsakomų
normatyvinių dokumentų
projektų rengimą.
Dalyvauti valstybinės
reikšmės kelius
prižiūrinčių valstybės
įmonių valdymo ir
priežiūros pertvarkos
procese
Organizuoti kelių ir jų
statinių techninių projektų
rengimą, techninių
projektų ekspertizių
atlikimą ir projektų
vykdymo priežiūros
atlikimą, organizuoti ir
atlikti paslaugų viešųjų
pirkimų procedūras,
vykdyti paslaugų kokybės,
kiekybės ir finansų
kontrolę.
Organizuoti ir koordinuoti
valstybinės reikšmės kelių
matavimų atlikimą ir jų
teisinį registravimą VĮ
Registrų centre.
Organizuoti ir koordinuoti
kelio įrenginių ir statinių
plėtrą.

Įrengtų TEN-T keliuose
viešųjų elektromobilių
didelės galios įkrovimo

vnt.

23*

10

43

*2017 m.
liepos 10 d.
susisiekimo
ministro

36

Eil.
Nr.

Tikslas,
uždavinys,
priemonė,
produktas,
veiksmas

Kodas

Tikslo, uždavinio,
priemonės, produkto,
veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijų reikšmės
Vertinimo kriterijai

Mato
vnt.

Metinis
planas

Įvykdyta

Įvyk.
%

Pastabos

Skirtos lėšos (eurais)
Planas

Faktas

Įvyk.
%

prieigų skaičius, vnt. (NSP –
4.8; LRV – 1.5.7, 4.4.2)

2.
2.2.

Uždavinys 01-09-02-02
Priemonė 01-09-02-02-01

2.2.1. Produktas P-01-09-02-02-01
2.2.2. Produktas P-01-09-02-02-02
2.2.3. Produktas P-01-09-02-02-03

Tinkamai prižiūrėti valstybinės reikšmės kelius
Vykdyti privalomus ir kt. valstybinės reikšmės kelių
priežiūros darbus
Bedefektė kelių priežiūra
Vidutiniai priežiūros kaštai žiemą vienam kilometrui
valstybinės reikšmės kelių
Vidutiniai priežiūros kaštai vasarą vienam kilometrui
valstybinės reikšmės kelių
Užtaisyta išdaužų

Veiksmai

3.
3.1.

Organizuoti ekonomiškai
pagrįstus valstybinės
reikšmės kelių taisymo,
išsaugojimo darbus,
vykdyti darbų kokybės,
kiekybės bei finansų
kontrolę.

Atnaujinta lopinėliais
asfaltbetonio dangų
Atnaujinta nusidėvėjusių
žvyrkelių (pažvyravimas)
Atnaujinta nusidėvėjusių
kelkraščių
Atnaujinta apsauginių
atitvarų
Atnaujinta horizontaliojo
kelių ženklinimo
Kelių ruožų ilgis, kuriuose
pašalintos provėžos

įsakymu Nr.
3-311 planas
buvo
koreguotas
(10 vnt.)

KPPP

93 030

86 060

93

KPPP

93 030

86 060

93

proc.

≥64

65,83

100

Eur

2042

2042,8

100

Eur

842

842,2

100

280

297,205

100

570

561,792

99

km

195

213,852

110

km

145

114,461

79

m

3100

3362

108

tūkst.
m2

700

505,802

72

km

250

18,17

7

tūkst.
m2
tūkst.
m2

Uždavinys 01-09-02-03

Didinti Kelių direkcijos veiklos efektyvumą

KPPP

4 200

3 883

92

Priemonė 01-09-02-03-01

Tobulinti Kelių direkcijos vidaus administravimą

KPPP

4 200

3 883

92

Kelių direkcijos valdymo išlaidų dalis nuo KPPP

proc.

3.1.1. Produktas P-01-09-02-03-01

0,985

0,829

84
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Eil.
Nr.

Tikslas,
uždavinys,
priemonė,
produktas,
veiksmas

Kodas

Tikslo, uždavinio,
priemonės, produkto,
veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijų reikšmės
Vertinimo kriterijai

Vykdytų elektroninių
viešųjų pirkimų (išskyrus
mažos vertės viešuosius
pirkimus) skaičius nuo visų
vykdytų viešųjų pirkimų
(išskyrus mažos vertės
viešuosius pirkimus)
skaičiaus
Atlikti kasmetinį viešosios
nuomonės apklausos tyrimą
dėl Kelių direkcijos
vykdomos veiklos ir tyrimo
rezultatų analizę (ISO).
Atlikti kasmetinį Kelių
direkcijos valstybės
tarnautojų ir darbuotojų
pasitenkinimo vidine
komunikacija tyrimą ir
tyrimo rezultatų analizę
(ISO).

Mato
vnt.

Metinis
planas

Įvykdyta

Įvyk.
%

proc.

≥97

100

100

taip/ne

taip

taip

taip/ne

taip

taip

Veiksmai

Užtikrinti elektroninių
viešųjų pirkimų vykdymą.

Veiksmai

Įtraukti visuomenę į Kelių
direkcijos veiklos
efektyvumo didinimo
procesą.

Veiksmai

Įtraukti Kelių direkcijos
valstybės tarnautojus ir
darbuotojus į Kelių
direkcijos veiklos
efektyvumo didinimo
procesą.

Veiksmai

Tobulinti Kelių direkcijos
veiklą, įgyvendinant atliktų
auditų rekomendacijas.

Auditų rekomendacijų
įgyvendinimas

proc.

100

100

100

Veiksmai

Užtikrinti darbuotojų
ugdymo sistemos
funkcionavimą.

Dalyvavusių mokymuose,
seminaruose, konferencijose
darbuotojų skaičius nuo visų
darbuotojų skaičiaus

proc.

≥80

90

100

Skirtos lėšos (eurais)
Planas

Faktas

Pastabos

Įvyk.
%

Pastabos.
Atliekant lentelėje nurodytus Kelių direkcijos veiksmus, dalyvauja atsakingi skyriai.
Lentelėje nurodyti reikšmingesni (išorės aplinkai) Kelių direkcijos veiksmai, reikalingi įgyvendinti vykdomą programą.
Kelių direkcijos veiksmai yra vykdomi visus metus, o jų įvykdymas (vertinimo kriterijų reikšmių pasiekimas) gali priklausyti, pavyzdžiui, nuo išorės ar kitų veiksnių
(darbų atlikimas nuo oro sąlygų), todėl vertinimo kriterijų reikšmių planavimas nėra tikslus.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2017 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 274 patvirtino KPPP finansavimo lėšų naudojimo 2017 metų sąmatą ir paskirstė 499 491
tūkst. eurų (t. y. su 70 850 tūkst. Eur viršplaninėmis lėšomis). Viršplaniniai asignavimai nebuvo įvertinti planuojant vertinimo kriterijų reikšmes.
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*** Dėl ES paramos lėšų nepanaudojimo:
Nebuvo pasirašytos kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožų nuo 23,40 iki 35,40 km ir nuo 45,15 iki 56,85 km rekonstravimo darbų finansavimo ir
administravimo sutartys (kontraktai buvo pasirašyti atitinkamai 2017-11-28 ir 2017-08-10). Taip pat nebuvo pasirašyta projekto ,,Inžinerinių eismo saugumo
priemonių diegimas krašto ir rajoniniuose keliuose. II etapas“ finansavimo ir administravimo sutartis (paraiškos pateikimo terminas buvo perkeltas į 2018 m., nes
nebuvo gauti visų objektų statybą leidžiantys dokumentai). Nebuvo pradėti įgyvendinti Mažeikių viaduko virš geležinkelio statybos darbai, nes dar nebuvo gautas
statybos leidimas. Plungės požeminio pravažiavimo po geležinkeliu darbai nebuvo pradėti, nes reikėjo nutraukti konkursą (paaiškėjus, kad nėra išspręsta dalis su
geležinkeliu susijusių techninių problemų) ir pakoregavus pirkimo sąlygas skelbti jį iš naujo. Nebuvo pradėtas įgyvendinti Valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir
eismo informacijos paslaugų efektyvumo didinimo projektas, nes dar nebuvo pakeistas projekto finansavimo sąlygų aprašas (pakeitimu numatoma leisti įgyvendinti
projektus ne tik pagal raudoną, bet ir pagal geltoną Fidic knygą).

III.

Eil.
Nr.

Tikslas,
uždavinys,
priemonė,
produktas,
veiksmas

Kodas

INFORMACIJOS APIE DALYVAVIMĄ TARPINSTITUCINĖSE PROGRAMOSE DALIS

Tikslo,
uždavinio,
priemonės,
produkto,
veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijai

Mato
vnt.

Vertinimo
reikšmės

kriterijų

Planas

Įvyk. %

Faktas

Skirtos lėšos (Eur)
Planas

Faktas

Įvyk.
%

Pastabos,
paaiškinimai,
priežastys*

Valstybinės saugaus eismo plėtros 2011–2017 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinis veiklos planas
1

Tikslas – užtikrinti eismo dalyvių švietimą saugaus eismo srityje
1.1.1

1.2.1

1.3.1

Priemonė –
rengti
seminarus saugaus eismo
specialistams
Priemonė – organizuoti
Lietuvos
mokinių
konkursą
„Saugokime
jaunas gyvybes keliuose“,
skirtą
saugaus
eismo
įgūdžiams ugdyti.
Priemonė
–
kasmet
parengti
ir
išleisti
informacinį leidinį apie
saugaus
eismo
būklę
Lietuvoje.

Surengtų mokymo renginių
eismo specialistams skaičius

vnt.

Lietuvos mokinių konkurso
„Saugokime jaunas gyvybes
keliuose“ dalyvių skaičius
kasmet

tūkst.
vnt.

50

51

vnt.

1

1

Informacinių leidinių apie
saugaus eismo būklę tiražų
skaičius

3

0

0

20 300

0

0

102

55 028

111 523,89

203

100

5 792

0

0

Vykdoma su
kitomis
institucijomis
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1.3.2

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.6

Priemonė – rengti saugaus
eismo akcijas, skatinančias
eismo dalyvius laikytis
Kelių eismo taisyklių,
informuoti visuomenę apie
gresiantį pavojų sveikatai
ir gyvybei, taip pat
bausmes asmenims.

1 708 758

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
leidžiamo važiavimo greičio,
skaičius
Surengtų
drauge
su
visuomenės
informavimo
priemonėmis saugaus eismo
akcijų, skatinančių naudoti
automobilio,
motociklo,
dviračio ar kitas privalomas
saugos priemones, skaičius

vnt.

1

1

100

vnt.

1

1

100

1

100

-

-

vnt.

vnt.

1

1

2 351 923,59

138

40

1.3.8

3.

1.3.5

Priemonė – informuoti
visuomenę
apie
automatinių
greičio
matuoklių
paskirtį,
teikiamą
naudą
ir
stacionarių prietaisų vietas
keliuose.

1.3.7

Priemonė – rengti saugaus
eismo akcijas, per kurias
specialiais įrenginiais būtų
demonstruojama
automobilio
saugos
priemonių nauda.

Priemonė
–
vykdyti
švietėjiškus saugaus eismo
projektus
(projektas
„Saugokime vieni kitus
1.3.9
kelyje“
–
Lietuvos
vyskupijose, dekanatuose,
parapijose,
projektas
„Eismo
saugumas
bendruomenėse“).
Tikslas – didinti kelių infrastruktūros saugumą
3.1

Didinti
kelių
infrastruktūros saugumą

Surengtų
drauge
su
visuomenės
informavimo
priemonėmis saugaus eismo
akcijų, skatinančių naudoti
šviesos atšvaitus ir dėvėti
drabužius
su
šviesą
atspindinčiais
elementais,
skaičius
Informacijos šaltinių, kuriuose
yra
informacijos
apie
automatinių greičio matuoklių
paskirtį, teikiamą naudą ir
stacionarių prietaisų vietas
keliuose (interneto svetainės,
visuomenės
informavimo
priemonės,
informaciniai
leidiniai,
palydovinės
navigacijos
įranga,
kita),
skaičius
Surengtų
saugaus
eismo
akcijų, per kurias specialiais
įrenginiais
demonstruojama
automobilio saugos priemonių
nauda, skaičius

vnt.

1

1

100

vnt.

vnt.

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

vnt.

Palyginti su 2010 m. sumažėjo
,,juodųjų dėmių“

proc.

5 800

20

36

180

57 924

2

2

100

144 810

85

82

96

-

39 174,47

180 217,44

-

68

125

-

41

3.1.1

Priemonė – nutiesti ar
rekonstruoti pėsčiųjų ir (ar)
dviračių
takus
šalia
valstybinės reikšmės kelių.

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

km

18

4,37

24

2 317 000

559 780

24

Nutiesta
ar
rekonstruota dar
0,733 km, tačiau
nepriduota, nes
yra
defektų,
suma
–
134 568,10 Eur
Aktuota darbų
už 46 757,38

Priemonė
–
įrengti
valstybinės reikšmės kelių
apšvietimą.

Įrengtas valstybinės reikšmės
pavojingų
kelių
ruožų
apšvietimas

km

3

0

0

666 100

0

3.2.1

Priemonė – iš dalies arba
visiškai pakeisti pavojingų
tipų sankryžas arba eismo
organizavimo schemas.

Rekonstruotų
sankryžų skaičius

vnt.

6

5

83

2 461 800

1 290 621,11

52

3.2.2

Priemonė
–
didinti
šalikelių saugumą.

Kelių
ruožų,
kuriuose
padidintas šalikelių saugumas,
ilgis

km

40

51

127

1 592 900

1 877 895

117

3.3.1

Priemonė
–
įrengti
valstybinės
reikšmės
keliuose greičio mažinimo
priemones.

Valstybinės reikšmės keliuose
įrengtų greičio mažinimo
priemonių skaičius

vnt.

40

50

125,0

1 303 300

461 252,58
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3.3.2

Priemonė
sektorinius
matuoklius.

3.1.2

3.4.1

3.5.1

–

įrengti
greičio

Priemonė
–
nustatyti
padidėjusio avaringumo
ruožus ir juodąsias dėmes
valstybinės
reikšmės
keliuose.
Priemonė – tiesiant ar
rekonstruojant
kelius,
nustatyta
tvarka
organizuoti kelių saugumo

Įrengtų sektorinių
matuoklių skaičius

pavojingų

greičio

vnt.

-

50

-

289 600

1 4865 32

513

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

kartų

1

1

100

86 900

86 886

100

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

vnt.

50

77

154,0

101 400

56 144

55

Sutartis
pasirašyta 2017
m., todėl
įvykdymas
didelis

42
auditą ir poveikio eismo
saugumui vertinimą.

3.5.2
6

Priemonė – organizuoti
kelių
saugumo
patikrinimus.

Kelių,
kuriuose
atlikti
saugumo
patikrinimai
(inspekcijos), ilgis

tūkst.
km

3,3

7,08

215

Tikslas – tobulinti eismo duomenų valdymą
Priemonė
–
plėtoti,
tobulinti
ir
prižiūrėti
valstybinės reikšmės kelių
eismo informacinę sistemą
6.1.1
(tobulinti
duomenų
surinkimą,
sklaidos
priemones, atlikti sistemos
priežiūrą)

86 900

43 400

34 300

79

6.1.2

Priemonė
–
plėtoti
valstybinės reikšmės kelių
eismo informacijos ir
valdymo centro veiklą.

43 400

1 520

4

6.1.3

Priemonė – diegti ir
prižiūrėti
intelektinių
transporto sistemų (ITS)
eismo valdymo ir eismo
stebėjimo
įrenginius
valstybinės
reikšmės
keliuose.

260 700

721 390

277

P-6-11

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

proc.

100

95

95

P-6-12

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

proc.

80

100

125

Paaiškinimai dėl viršytų planuotų rezultatų (rodiklių), panaudotų didesnių ar mažesnių asignavimų:
1. Priemonė 1.1.1 (surengtų mokymų eismo inžinieriams skaičius) – rodiklis mažesnis negu plane, nes nepaskelbtas viešasis pirkimas.
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2. Priemonės 3.1.1, 3.2.1 (nutiesta ar rekonstruota pėsčiųjų ir (ar) dviračių takų valstybinės reikšmės keliuose. Rekonstruotų pavojingų sankryžų skaičius) – rodiklis
mažesnis negu plane dėl iškilusių problemų, susijusių su techninių projektų derinimu su atsakingomis institucijomis, kurių iš anksto nėra galimybės numatyti.
3. Priemonė 3.1.2 (valstybinės reikšmės kelių apšvietimo įrengimas) – rodiklis ir asignavimai mažesni negu plane nes apšvietimas diegiamas tik ypač pavojingose
vietose ir sankryžose. Taip pat pabrėžtina, kad dažnu atveju apšvietimas diegiamas sankryžose, kur jo mato vienetas neskaičiuojamas kilometrais.
4. Priemonės 3.2.2, 3.3.1 (inžinerinių saugaus eismo priemonių įgyvendinimas) – rodikliai didesni negu plane dėl šių priežasčių: intensyviai atliekami darbai
juodosiose dėmėse ir avaringuose ruožuose, buvo įgyvendinamos prevencinės inžinerinės saugaus eismo priemonės; šalikelių eismo saugumo didinimo poreikis;
savivaldybių, bendruomenių, gyventojų ir pan. pareiškimai ir prašymai.
5. Priemonės 3.5.1, 3.5.2 (kelių infrastruktūros saugumo kontrolė) – rodikliai didesni negu plane dėl šių priežasčių: kelių saugumo auditų ir poveikio eismo saugumui
vertinimai bei kelių saugumo patikrinimai priklauso nuo Kelių direkcijoje vykdomų projektų skaičiaus; šiais metais poreikis šioms priemonėms buvo didesnis.
Priemonės 3.5.2 (kelių saugumo patikrinimų organizavimas) asignavimai mažesni negu plane todėl, kad Valstybinės saugaus eismo plėtros 2011–2017 metų
programos įgyvendinimo tarpinstituciniame veiklos plane, kuris buvo parengtas 2011 m., darbų kainos (įkainiai) buvo prognozuotos remiantis rinkoje
vyraujančiomis kainomis, o nuo 2012 m. šių darbų kainos buvo pradėtos taikyti ne rinkos, o valstybinio užsakymo sąlygomis, t. y. mažesniais įkainiais, todėl
2017 m. asignavimų panaudota mažiau.
6. Priemonės 3.4.1 (padidėjusio avaringumo ruožų ir juodųjų dėmių valstybinės reikšmės keliuose nustatymas) asignavimai mažesni negu plane, nes darbai buvo
vykdomi mažesniais įkainiais.

IV. GALIMŲ RIZIKŲ, JŲ VALDYMO IR KITOS SVARBIOS INFORMACIJOS
PATEIKIMO DALIS
Darni valstybinės reikšmės kelių plėtra ir priežiūra suprantama kaip efektyvi socialinio
teisingumo, ekonominio vystymosi ir aplinkosaugos aspektų sąveika. Darni valstybinės
reikšmės kelių tinklo plėtra gerina keleivių ir krovinių judumo automobilių keliais sąlygas ir
gerina eismo saugumą, užtikrina kelių tinklo prieinamumą gyventojams bei patikimą kelionę
valstybinės reikšmės kelių tinklo naudotojams.
Dėl nepakankamo automobilių kelių sektoriaus finansavimo ilgainiui nebuvo užtikrintas
visavertis eismo saugumas, tinkama kelių tinklo priežiūra, didėjo eksploatacinės transporto
priemonių išlaidos bei aplinkos tarša ir kt. Nuo 2008 iki 2016 metų dėl nepakankamo
finansavimo buvo patirta 746 mln. eurų žala (vidutiniškai 83 mln. eurų per metus), išlikus toms
pačioms finansavimo tendencijoms, prognozuojama, kad per 2017–2020 metų laikotarpį bus
patirta 745 mln. eurų žala (vidutiniškai 186 mln. eurų per metus).
Pagrindinė rizika, kuri gali turėti įtakos KPPP įgyvendinimui 2017 metais, yra susijusi
su:
 sumažėjusiomis realiomis KPPP įplaukomis ir ES paramos lėšų skyrimu kelių
sektoriui;
 užtrukusiomis viešųjų pirkimų procedūromis;
 vykstančiais teisminiais ginčais;
 nenumatytais avaringumo situacijos pokyčiais ir visuomenės poreikiais;
 netinkamomis oro sąlygomis darbams vykdyti;
 pasikeitusiu teisiniu reglamentavimu bei politiniais prioritetais;
 valstybinės reikšmės kelius prižiūrinčių valstybės įmonių valdymo ir priežiūros
pertvarka, kurios įgyvendinimas reikalauja daug laiko ir darbo sąnaudų, ir kt.
Visiškas šių rizikos veiksnių valdymas yra sudėtingas, nes jie yra įvairūs. Kelių direkcija,
vykdydama savo veiklą, įgyvendina visas galimas priemones, kurios prisideda prie galimos
rizikos valdymo. Kelių direkcijos kokybės vadybos sistemos LST EN ISO 9001:2008
procedūrų aprašuose pateikti rizikos veiksniai ir jų valdymo gairės. Paskutinį kartą minėti
procedūrų aprašai buvo patvirtinti 2017 m. spalio 30 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-478.
Siekiant efektyviau administruoti viešuosius pirkimus, jų vykdymas buvo
centralizuotas, jų administravimą perduodant Viešųjų pirkimų skyriui. Todėl kiti skyriai gali
daugiau dėmesio skirti kelių planavimo, darbų vykdymo, kelių priežiūros klausimams.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių plane,
patvirtintame 2017 m. kovo 13 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 167, didelis dėmesys skiriamas
koridoriaus VIA BALTICA plėtrai ir žvyrkelių asfaltavimui. 2018 m. bus užbaigti VIA
BALTICA kelio A5 (E67) Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožų nuo 23,40 iki 35,40 km ir
nuo 45,15 iki 56,83 km rekonstravimo darbai. Užbaigus rekonstravimo darbus, visas kelio A5
ruožas nuo Kauno iki Marijampolės atitiks AM kategorijos keliams keliamus techninius ir
eismo saugumo reikalavimus. Taip pat bus užbaigti Panevėžio aplinkkelio (A17), kuris
priklauso VIA BALTICA koridoriui, rekonstravimo darbai (vietoje dabar esančių dviejų eismo
juostų bus įrengtos trys eismo juostos).
Vyriausybei pritarus Susisiekimo ministerijos parengtoms teisės aktų pataisoms, kurioms
įsiteisėjus, neliko kliūčių valstybinės reikšmės kelius prižiūrinčių valstybės įmonių valdymo ir
priežiūros pertvarkai įgyvendinti, iki 2017 m. lapkričio 1 d. buvo atliktas 11 (vienuolikos)
valstybės įmonių sujungimas, įkuriant vieną VĮ „Kelių priežiūra“. Preliminariais skaičiavimais,
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ši kelių priežiūros įmonių pertvarka iš pradžių leis sutaupyti iki 8,5 milijono eurų per metus.
Vėliau tikimasi ir dar didesnio efektyvumo, po poros metų bus galima pamatyti kokybinį šuolį
valstybinės reikšmės kelių priežiūros srityje, nes šio sektoriaus reforma atneš naujus skaidrumo
ir atsakomybės standartus, o įmonės vadovams bus keliami ambicingi tikslai.

Laikinai einantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus pareigas

Vitalijus Andrejevas

