LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS
2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
2019-03-21 Nr.6-188
Vilnius
Šioje veiklos ataskaitoje pristatome svarbiausią informaciją apie Lietuvos automobilių kelių
direkcijos (toliau – Kelių direkcijos) veiklą, įgyvendinant jos misiją, bei veiklos rezultatus 2018
metais.
Kelių direkcijos misija yra kurti ir užtikrinti saugų, patogų, draugišką aplinkai, išmanų
susisiekimą Lietuvos keliais.
Kelių direkcijos vizija – moderni, saugi, draugiška aplinkai, greita, patogi susisiekimo
infrastruktūra visuomenei.
Įgyvendindama savo misiją, Kelių direkcija savo veikloje vadovaujasi šiomis vertybėmis:
• orientacija į klientą (kliento lūkesčių tenkinimas);
• profesionalumas (savo darbo išmanymas ir nuolatinis tobulėjimas);
• tęstinumas (atsakingas veiklos planavimas ir jos įgyvendinimas);
• atsakomybė (bendra atsakomybė ir kiekvieno darbuotojo atskirai už veiklos rezultatų
pasiekimą);
• pažangumas (inovacijų paieška ir jų diegimas);
• skaidrumas (vieša ir aiški veikla).
Kelių direkcijos įgyvendinama Programa – Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės
keliais užtikrinimas.
Programos kodas 01 009
Toliau pateikiame lentelę, kurioje atsispindi planuoti, patikslinti ir faktiškai panaudoti
asignavimai, skirti programai „Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas“
įgyvendinti.
1 lentelė
SKIRTI ASIGNAVIMAI
IŠ VISO:
IŠ JŲ: ES LĖŠOS***
BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠOS
VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS
papildomos 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

Planuoti
panaudoti
asignavimai
(patikslinti)
(tūkst. Eur)**

Faktiškai
panaudoti
asignavimai
(tūkst. Eur)

Panaudojim
o%

501 971
63 096
0
438 875

557 804
63 096
0
490 860
3 848

468 163
59 155

84
94

405 586
3 422

83
89

Planas

Planas

Faktas

Įgyvendinim
o%

25

30

26

87

4 950

5 926

4 559

77

243
3 100

243
3 740

71
3 038

29
81

Planuoti
panaudoti
asignavimai
(tūkst. Eur)*
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Patvirtintų pareigybių skaičius
158
184
175
95
(planinis)
Patvirtintų pareigybių skaičius
158 / 158
158 / 184
137 /175
87 / 95
(laikotarpio pradžioje ir pabaigoje)
* Programos finansavimo lėšų naudojimo 2018 metų sąmata LRV nutarimu Nr. 271 patvirtinta
2018-03-21, asignavimai be VšĮ Transporto kompetencijų agentūros vykdomai priemonei „Tirti
valstybinės reikšmės kelių infrastruktūros būklę ir rengti pasiūlymus kelių plėtros programai“
numatyto finansavimo (1 750 tūkst. Eur );
** Patikslinti planuoti asignavimai su viršplaninėmis 2017 m. lėšomis (52 037 tūkst. Eur);
*** 2014–2020 m. periodo Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšos.
I. LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO
MINISTERIJOS VEIKLA
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.
Pagrindiniai Kelių direkcijos veiklos tikslai, kurie numatyti 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; valstybinės reikšmės
kelių valdymas; 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 specialiųjų funkcijų administravimas; bendrųjų funkcijų
administravimas.

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO 2018 METŲ
SĄMATA IR EUROPOS SĄJUNGOS FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOS
Kelių direkcija, vykdydama Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais
užtikrinimo programą, prisideda prie Vyriausybės ir susisiekimo ministro veiklos prioritetų
įgyvendinimo. Programa finansuojama Kelių priežiūros ir plėtros programos (toliau – Programa)
finansavimo ir 2014-2020 m. Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinės paramos lėšomis. Šių
asignavimų valdytoja yra Susisiekimo ministerija.
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Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių
rodiklių patvirtinimo įstatyme (toliau – Įstatymas) Programai skirta 440 625 tūkst. Eur lėšų, iš jų:
Vadovaujantis įstatymo 15 straipsnio 7 dalies 3 punktu, iš Programos lėšų numatyta skirti 50 000
tūkst. Eur programai „Valstybinės reikšmės žvyrkelių asfaltavimo kelių atkarpoms, jungiančioms
asfaltuotus kelių ruožus“, 27 129 tūkst. Eur transeuropinio tinklo kelio E67 („Via Baltica“) plėtrai
ir 10 000 tūkst. Eur valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 206 Šilutė–Rusnė rekonstravimui ir
estakados šio kelio užliejamame ruože naujos statybos techninio darbo projekto parengimui,
projekto vykdymo priežiūrai ir darbų atlikimui finansuoti, netaikant Lietuvos Respublikos kelių
priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 9 straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatytų
procentinių dydžių.
Pagal Lietuvos Respublikos finansų ministerijos duomenis, 2017 m. į Programą įplaukė
534 344 tūkst. Eur įmokų, skirtų Programai finansuoti, t. y. 23 264 tūkst. Eur daugiau, nei planuota,
nes įmokų surinkimo planas buvo viršytas. (Programos įmokos susideda iš: 1) akcizo pajamų,
gautų už realizuotą benziną, dyzelinius degalus, energetinius produktus, kurie pagaminti iš
biologinės kilmės medžiagų ar su jų priedais, ir realizuotas suskystintas dujas, skirtas
automobiliams; 2) transporto priemonių mokesčių; 3) baudų už nustatyto greičio viršijimą,
užfiksuotą valstybinės reikšmės keliuose įrengta stacionariąja Kelių eismo taisyklių pažeidimų
fiksavimo įranga).
Be to, 2017 m. liko nepanaudota 28 773 tūkst. Eur Programai skirtų asignavimų (iš jų
programai „Valstybinės reikšmės žvyrkelių asfaltavimo kelių atkarpoms, jungiančioms asfaltuotus
kelių ruožus“ – 3 054 tūkst. Eur; transeuropinio tinklo kelio E67 („Via Baltica“) plėtrai – 6 731
tūkst. Eur; su projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimu susijusiems vietinės reikšmės susisiekimo
infrastruktūros objektams finansuoti – 42 tūkst. Eur; kt.)
Sudėjus Įstatyme Programai skirtas lėšas – 440 625 tūkst. Eur ir viršplanines bei
nepanaudotas 2017 m. lėšas – 52 037 tūkst. Eur (viršplaninės įplaukos – 23 264 tūkst. Eur ir
nepanaudoti 2017 m. asignavimai – 28 773 tūkst. Eur), iš viso 2018 m. Programai buvo skirta 492
662 tūkst. Eur.
Vadovaujantis pirmiau minėtu Įstatymu, Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros
programos finansavimo įstatymu bei Lietuvos Respublikos Kelių priežiūros ir plėtros programos
finansavimo lėšų naudojimo tvarkos aprašu, Programos lėšos paskirstomos taip:
 53 054 tūkst. Eur – programai „Valstybinės reikšmės žvyrkelių asfaltavimo kelių
atkarpoms, jungiančioms asfaltuotus kelių ruožus“, iš jų 3 054 tūkst. Eur sudaro šiai programai
2017 m. skirtų, bet nepanaudotų lėšų likutis, neviršijantis 2017 m. skirtos sumos;
 33 860 tūkst. Eur – transeuropinio tinklo kelio E67 („Via Baltica“) plėtrai, iš jų 6 731
tūkst. Eur sudaro šiai veiklai 2017 m. skirtų, bet nepanaudotų lėšų likutis, neviršijantis 2017 m.
skirtos sumos;
 10 000 tūkst. Eur – valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 206 Šilutė–Rusnė
rekonstravimui ir estakados šio kelio užliejamajame ruože naujos statybos techninio darbo
projekto parengimui, projekto vykdymo priežiūrai ir darbų atlikimui finansuoti;
 42 tūkst. Eur – su projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimu susijusiems vietinės reikšmės
susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti 2017 metais skirtų, bet nepanaudotų lėšų likutis,
neviršijantis 2017 metais skirtos sumos;
 18 946 tūkst. Eur – skoloms, susidariusioms už praėjusiais finansiniais metais atliktus
darbus, suteiktas paslaugas ir įsigytas prekes, kurių vertė neviršija 2017 metais planuotų
asignavimų, apmokėti;
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 376 760 tūkst. Eur – suma išskaidoma procentais:
 244 894 tūkst. Eur – 65 proc. (valstybinės reikšmės keliams ir kitoms kelių srities
reikmėms finansuoti);
 113 028 tūkst. Eur – 30 proc. (vietinės reikšmės keliams (gatvėms));
 18 838 tūkst. Eur – 5 proc. (Programos finansavimo lėšų rezervas valstybės
reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti).
Toliau 1 paveiksle pateiktas Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos
finansavimo įstatymu patvirtintas finansavimas kelių plėtrai ir priežiūrai.
1 paveikslas

440,625 mln. Eur

KPPP lėšos
(LR 2018 m. finansinių rodiklių
patvirtinimo įstatyme)
Tikslinės lėšos – 87,129 mln. Eur
(LR 2018 m. finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 15 str.)
Žvyrkelių asfaltavimas – 50,000 mln. Eur
Via Baltica – 27,129 mln. Eur
Rusnės estakada – 10,000 mln. Eur

63,096 mln. Eur

ES lėšos
492,662 mln. Eur
2018 m. KPPP

360,754 mln. Eur,
iš jų kelių plėtrai 242,805 mln. Eur
(Valstybinės reikšmės keliams, įskaitant Tikslines
lėšas)

113,070 mln. Eur
(Vietinės reikšmės
keliams)

18,838 mln. Eur
(Rezervas)

DALYVAVIMAS ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
PROGRAMOS PRIORITETUS
Kelių direkcijos veikla 2018 metais, kaip ir kasmet, buvo organizuojama vadovaujantis
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro patvirtintais metiniais veiklos planais, kuriuos vykdant
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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
vadovaujamų sričių veiklos prioritetų įgyvendinimo.
ĮVYKDYTI IR PLANUOJAMI 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 plėtros
Lietuvoje prioritetų. Modernizuojant ir plėtojant šiaurės–pietų transporto koridorių, labai svarbi
koridoriaus „Via Baltica“ plėtra ir modernizavimas. Šio transporto koridoriaus modernizavimas ir
plėtra užtikrins 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 dalyvavo įgyvendinant Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro valdymo sričių 2017–2019 m. strateginio veiklos plano pirmąjį
strateginį tikslą ,,Siekti, kad būtų sukurta moderni, subalansuota, saugi, draugiška aplinkai
susisiekimo sistema, kaip regioninis intermodalinis transporto centras, kuri efektyviai tenkintų
gyventojų ir verslo poreikius“.
Toliau pateikta svarbiausia informacija apie 2018-2022 m. infrastruktūros plėtros projektus
(2 pav.).
Svarbiausi 2018-2022 m. infrastruktūros plėtros projektai
2 paveikslas
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Svarbiausi darbai įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos
įgyvendinimo planą:
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
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 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių
patvirtinimo įstatyme buvo numatyta 27 129 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 45,15 iki 56,83 km
rekonstravimas (pagrindinių rekonstravimo darbų pabaiga 2018 m.). Įvykdyta: rekonstruotas
11,68 km ilgio kelio ruožas.
Rangovė ūkio subjektų grupė, kurią sudaro UAB „Fegda“, UAB „YIT Lietuva“ (buvusi
UAB „Lemminkainen Lietuva“), „YIT OY“ (buvusi „Lemminkainen Infra OY“), AB „Eurovia
Lietuva“, UAB „Tilsta“ ir UAB „Hidrostatyba“, pagal 2017 m. rugpjūčio 10 d. pasirašytą pirkimo
sutartį „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“ atliko kelio rekonstrukcijos darbus. Darbų atlikimo terminas – 2018 m. spalio 19
d. Atliktų darbų vertė – 52 705 523,08 Eur su PVM. Pagal sutartį atlikti šie darbai: valstybinės
reikšmės magistralinio kelio A5 ruožas nuo 45,15 iki 56,83 km rekonstruotas į AM kategorijos
kelią, pastatyti ir rekonstruoti 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, pastatyti
nauji tuneliniai viadukai 53,87 ir 54,33 km, rekonstruoti inžineriniai tinklai, įrengti jungiamieji
keliai, apšvietimas, apsauginiai atitvarai ir triukšmą slopinančios užtvaros, rekonstruotos 35 kV
oro linijos Kvietiškis–Sasnava, 110 kV oro linijos Kapsai–Kazlų Rūda ir 330 kV oro linijos
Kruonio HAE–Sovietskas atkarpos.
2) 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 2019 m.). Vykdoma.
Sutartis darbams atlikti su rangove AB „Panevėžio keliai“ buvo pasirašyta
2017 m. lapkričio 20 d. Pagal šią sutartį numatyta atlikti šiuos darbus: rekonstruoti 11,53 km ilgio
valstybinės reikšmės magistralinio kelio A17 Panevėžio aplinkkelio ruožą nuo 10,53 iki 22,06 km,
įrengiant papildomą reversinę eismo juostą (2+1) ir jungiamuosius kelius, rekonstruoti viaduką
per kelią A9 Panevėžys–Šiauliai (11,06 km), tunelinį viaduką (12,12 km) ir viaduką per
geležinkelį (12,43 km), rekonstruoti tiltus per Nevėžio upę (11,78 km) ir Lėvenį (19,26 km), įrengti
tunelinį pravažiavimą (19,59 km), rekonstruoti inžinerinius tinklus, įrengti apšvietimą ir gyvūnų
apsaugos sistemas, suprojektuoti ir įrengti tunelinius pravažiavimus ir pėsčiųjų ir dviračių taką
(12,85 ir 16,14 km), taip pat greičio valdymo ir įspėjimo sistemas visame kelio A17 Panevėžio
aplinkkelio ruože nuo 0,00 iki 22,06 km (24 vietose numatoma įrengti kelio informacinius
ženklus).
3) 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 (pabaiga 2018 m. IV ketvirtį). Įvykdyta: rekonstruotas 12,00 km ilgio kelio
ruožas.
Rangovė ūkio subjektų grupė, sudaryta iš AB „Kauno tiltai“ ir UAB „Alkesta“, (atsakingas
partneris AB „Kauno tiltai“), statybos darbus pagal 2017 m. lapkričio 28 d. sutartį baigė 2018 m.
gruodžio 11 d. Darbų vertė – 38 054 926,09 Eur su PVM. Atlikti šie darbai: valstybinės reikšmės
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magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai 12,00 km ilgio ruožas Prienų rajono
savivaldybės teritorijoje nuo 23,40 iki 35,40 km rekonstruotas pagal AM techninės kategorijos
reikalavimus su skiriamąja juosta bei šalia kelio A5 nutiestais sujungiamaisiais keliais. Kelio A5
25,85 ir 27,85 km 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. 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). Rekonstruoti inžineriniai tinklai: sutvarkytas pakelės drenažas,
rekonstruotos ryšių ir elektros linijos, įrengtas skirtingų lygių sankryžos ir tunelinio viaduko
apšvietimas, apšvietimo tinklai prijungti prie AB „ESO“ tinklų, rekonstruoti žinybiniai tinklai,
rekonstruota 110 kV oro linijos Kauno HE–Kazlų Rūda dalis.
4) 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 2018 m.). Įvykdyta: rekonstruotas 10,53 km ilgio kelio ruožas.
Rangovė AB „Panevėžio keliai“ pagal 2017 m. kovo 27 d. pasirašytą pirkimo sutartį
„Transeuropinio tinklo kelio E67 (Via Baltica) plėtra. Ruožo nuo Lietuvos–Latvijos sienos iki
Panevėžio plėtra. Sutartis Nr. 1“ atliko kelio rekonstrukcijos darbus. Darbų atlikimo terminas –
2018 m. lapkričio 22 d. Atliktų darbų vertė – 14 459 437,20 Eur su PVM. Pagal sutartį atlikti šie
darbai: rekonstruotas valstybinės reikšmės magistralinio kelio A17 Panevėžio aplinkkelio ruožas
nuo 0,00 iki 10,53 km, įrengiant papildomą reversinę eismo juostą (2+1) ir jungiamuosius kelius,
rekonstruotos dvi sankryžos, rekonstruoti inžineriniai tinklai, rekonstruotos dvi daudos, įrengtas
apšvietimas ir gyvūnų apsaugos sistemos, suprojektuotas ir įrengtas tunelinis pravažiavimas su
pėsčiųjų ir dviračių taku.
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, saugaus eismo užtikrinimas
yra prioritetinė sritis. Šiuo metu Lietuva saugaus eismo požiūriu vis dar yra padidėjusios rizikos
šalis, nepaisant paskutinių kelių metų, kai žuvusiųjų skaičius eismo įvykiuose sumažėjo. Todėl
saugiam eismui užtikrinti reikalinga kryptinga ir nuosekli valstybės politika. Nuo 2008 m.
avaringumas kelyje „Via Baltica“ mažėja. 2017 m., palyginti su 2008 m., eismo įvykių sumažėjo
47,7 proc., žuvusiųjų eismo įvykiuose – 44,8 proc., sužeistųjų – 39,5 proc. Eimo įvykių
sumažėjimą nulėmė kompleksinės priemonės: taisyklių griežtinimas, baudų už Kelių eismo
taisyklių nesilaikymą didinimas bei spartus techninių priemonių diegimas. 2008–2017 m. kelyje
„Via Baltica“ įvyko 580 eismo įvykių (185 žmonės žuvo ir 769 buvo sužeisti). Vidutiniškai kasmet
kelyje įvyksta 58 eismo įvykiai, kurių metu 18 žmonių žūsta ir 76 sužeidžiami (žr. 2 lentelę).
2 lentelė
Iš viso (2008–2017 m.)
Kelio „Via Baltica“ ruožo pavadinimas

Eismo
įvykiai

Žuvę

Sužeisti

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

116

41

154

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

49

17

61

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

112

35

153
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A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda (102,064–114,817 km)

38

6

51

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

265

86

350

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

580

185

769

Iki 2022 m. IV ketv. užbaigus kelio rekonstravimą, bus gauta tokia nauda:
3 lentelė
Nr.

Laukiama nauda

Laukiamos naudos rodiklis

1.

69 % sumažėjęs eismo įvykiuose žuvusiųjų
skaičius

Žuvusiųjų eismo įvykiuose skaičiaus
sumažėjimas = dabartinis eismo įvykiuose
žuvusiųjų skaičius 19 x 0,31

2.

Sutaupytas kelionės laikas dėl greičio
padidėjimo

34 501 375 Eur

3.

Nelaimingų atsitikimų sumažėjimas

4 168 426 Eur

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.
2018 m. buvo tęsiamos asfaltuotinų valstybinės reikšmės rajoninių kelių ruožų tarp
skirtingų kelio dangų („Zebrai“) programos, taip pat žvyrkelių, esančių kaimo (iki 1 tūkst.
gyventojų) vietovėse ir skirtų vietiniam susisiekimui, asfaltavimo programos vykdymas.
Programai „Zebras“ vykdyti Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių
biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme buvo numatyta 50 000 tūkst. Eur tikslinių lėšų.
Per 2018 m. iš viso išasfaltuota 268,17 km žvyrkelių. Lietuvoje vis dar yra 6 815 km kelių su žvyro
danga ir didžioji jų dalis neatitinka net minimalių kokybės reikalavimų. Asfaltuojant žvyrkelių
ruožus yra sudaromos galimybės užtikrinti gyvenamųjų vietovių pasiekiamumą asfaltuotais
keliais, gerinti šalia kelių esančių vietovių susisiekimo ir gyvenimo sąlygas, mažinti socialiniusekonominius skirtumus regionuose, neigiamą poveikį aplinkai ir kelių priežiūros kaštus.
Asfaltuojant žvyrkelių ruožus (programa „Zebrai“), užtikrinamas maršruto užbaigtumas (mažinant
kelių su skirtingomis dangomis ilgį), tolygus kelio dangų pasiskirstymas rajone, taip pat rajoninio
kelio tolimesnis įsijungimas į bendrą susisiekimo infrastruktūrą.
Kiti 2018 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 rekonstrukcija.
Siekiant užtikrinti saugias ir patogias eismo sąlygas, 2018 m. suplanuota kelio ruožą
Vilnius–Kaunas rekonstruoti į AM kategorijos kelią, įrengti įvairias inžinerines, inovatyvias
technines ir programines priemones.
Magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo ties Kaunu rekonstrukcija:
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1. Petrašiūnų sankryža (98,1 km).
Išnagrinėjus magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda skirtingų lygių Petrašiūnų
sankryžos (91,1 km) rekonstravimo įgyvendinimo galimybes, galimus privalumus ir trūkumus,
magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda skirtingų lygių Petrašiūnų sankryžos (91,1 km)
rekonstravimo specialiojo plano (toliau – specialiojo teritorijų planavimo dokumentas) rengimo
paslaugos 2017 m. vasario 17 d. sutartis Nr. S-82 nutraukta šalių, kai Kelių direkcija ir paslaugos
teikėjas (UAB „Sweco Lietuva“) vadinami šalimis, tarpusavio susitarimu (2018 m. gruodžio 21 d.
susitarimas Nr. S-1044 „Dėl 2017 m. vasario 17 d. pirkimo sutarties Nr. S-82 nutraukimo“).
Sutartis nutraukta šio specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengimo etapo bendrųjų
sprendinių formavimo stadijoje.
2. Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruožo nuo
100,47 iki 101,79 km rekonstravimas (ruožas ties Mega).
Sutartis pasirašyta 2018-12-31 su UAB „Fegda“. Sutarties suma – 17 475 224,15 Eur su
PVM. Sutarties terminas yra 9 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo (kai Kelių direkcija pateiks statybą
leidžiantį dokumentą), taip pat suteiktas 2 mėn. laikotarpis statybos užbaigimo akto gavimui.
3. Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo
101,79 iki 102,03 km (kairė pusė) rekonstravimas (Sargėnų išplatinimas).2018 m. vyko viešasis
rangos darbų konkursas. Preliminarus rangos darbų terminas – ne ilgiau kaip per 9 mėn. ir ne
trumpiau kaip 7 mėn. nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo. Sutartis įsigalioja pateiktus statybą
leidžiantį dokumentą. Projektui gautas teigiamas ekspertizės aktas.
4. Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruožo nuo
99,29 iki 100,47 km rekonstravimas (naujo tilto per Nerį statyba, naujo viaduko per Jonavos g.
statyba).
2018 m. vyko viešasis rangos darbų konkursas. Numatoma vokų atplėšimo data – 201902-12. Preliminarus rangos darbų terminas – ne ilgiau kaip per 18 mėn. ir ne trumpiau kaip 14
mėn. nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo. Sutartis įsigalioja pateiktus statybą leidžiantį dokumentą.
5. Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruožo nuo
102,90 iki 107,00 km rekonstravimas (dvejų lygių sankryžos įrengimas ties Giraite ir jungiamųjų
kelių įrengimas). 2018 m. buvo pradėtos statybą leidžiančio dokumento gavimo procedūros.
Viešasis rangos pirkimo paskelbimas numatytas 2019 m. balandžio mėn.
Estakados per užliejamą kelio Nr. 206 Šilutė–Rusnė ruožą įrengimas.
2017 m. gruodžio 13 d. buvo pasirašyta rangos sutartis projektui „Valstybinės reikšmės
krašto kelio Nr. 206 Šilutė-Rusnė ruožo nuo 2,401 iki 7,363 km rekonstravimo ir estakados šio
kelio užliejamame ruože (6,190-6,940 km) naujos statybos techninio darbo projekto parengimas,
projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas“, kuri įsigaliojo 2017 m. gruodžio 18 d. Darbus
numatoma pabaigti iki 2019 m. gegužės 15 d. Planuojama per užliejamą kelio Nr. 206 Šilutė–
Rusnė ruožą įrengti 750 m ilgio gelžbetoninių konstrukcijų estakadą.
Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių
rodiklių patvirtinimo įstatyme šiems darbams vykdyti buvo planuota 10 000 tūkst. Eur tikslinių
lėšų, tačiau po konkurso numatytų darbų vertė yra 9 458,5 tūkst. Eur. Įrengus estakadą, gyventojai
nekliudomai galės išvažiuoti iš Rusnės ir grįžti atgal, pagerės gyventojų susisiekimo sąlygos,
gyvenimo kokybė, kelionės taps saugesnės ir patogesnės.
Per 2018 metus faktiškai atlikta 80 proc. darbų. Estakados prieigose (6,190-6,940 km):
įrengti betoniniai Ø 420 mm ir Ø 270 mm poliai, pradėta rengti kelio sankasa užvažiavimuose ant
estakados (abiem kryptimis) bei pagal papildomą pirkimą sankasos stiprinimui įrengti betoniniai
poliai 270 mm skersmens kelio ruožuose nuo 5,82 iki 6,19 km ir nuo 6,94 iki 7,243 km, sankasa
tvirtinama geotinklais ir geotekstile. Papildomos sutarties faktinis fizinis įvykdymas - apie 63%
visų sutartyje numatytų darbų.
Per 2018 metus įrengtos visos projekte numatytos atramos, sumontuotos visos perdangos
sijos, sumontuoti turėkliniai blokai. Nuo 2019 m. kovo 16 d. (pasibaigus darbų sustabdymo žiemos
periodo laikotarpiui), jei bus palankios gamtinės sąlygos, rangovas atliks atitvarų bortų ir atitvarų,
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šalitilčių ir pereinamų plokščių montavimą, hidroizoliacijos ir visos asfalto dangos konstrukcijos
ant estakados įrengimą.
Kelio A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė ruožo Vilnius–Trakai modernizacija, kelio
A14 Vilnius–Utena rekonstrukcija.
Kelio A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė ruožo Vilnius–Trakai modernizacija
2018 m. buvo planuota pasirašyti sutartį specialiojo plano parengimui dėl kelio ruožo
Vilnius–Trakai plėtros, taip pat Trakų miesto aplinkkelio projektavimo darbų sutartį. 2018 m. buvo
gauti visi trūkstami teritorijų planavimo procedūrų dokumentai, reikalingi pradėti rengti šiuos
specialiojo teritorijų planavimo dokumentus.
Dėl pasikeitusių aplinkybių, peržiūrėjus prioritetus, nuspręsta nepirkti dviejų specialiojo
teritorijų planavimo dokumentų (valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius–Prienai–
Marijampolė ruožo Vilnius–Trakai nuo sankryžos su Gunkliškių gatve iki Vilniaus miesto
teritorijos ribos susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano ir valstybinės
reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė ruožo, esančio Trakų rajono
savivaldybės teritorijoje, nuo Trakų rajono savivaldybės ribos iki Vilniaus gatvės pradžios Trakų
mieste, susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano) parengimo
paslaugos, todėl nebuvo atliekami ir kiti veiksmai skelbiant paslaugos viešąjį pirkimą.
Pagal 2018 m. gegužės 21 d. bendradarbiavimo sutartį su Trakų rajono savivaldybės
administracija „Dėl išlaidų, susijusių su žemės paėmimu visuomenės poreikiams (Trakų miesto
aplinkkeliui tiesti) ir miško žemės pavertimu kitomis naudmenomis, kompensavimo“, Kelių
direkcija kompensuoja Trakų rajono savivaldybės patirtas išlaidas paimant privačią žemę
minėtiems visuomenės poreikiams, miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis ir paties
projekto parengimą.
Iki 2018 m. pabaigos dar ne visa žemė paimta minėtiems visuomenės poreikiams (yra
ginčų teisme), be to, dar nėra sprendimo dėl VĮ Valstybinių miškų urėdijos valdomų sklypų (dalių)
perdavimo valstybei (patikėtinis – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemė sūkio ministerijos). Dėl
to dar nėra galimybių sujungti visus paimtus žemės sklypus ir pakeisti jų pagrindinę naudojimo
paskirtį, visi būtini darbai tęsiami toliau.

Pradėtas naujas kelio A-14 Vilnius–Utena rekonstravimo etapas
Magistralinis kelias Vilnius–Utena yra pagrindinė eismo arterija tarp sostinės ir šiaurės
rytinių Lietuvos regionų. 2018 m. gruodžio 4 d. pasirašyta 19,9 mln. Eur vertės sutartis darbams
atlikti su rangove ūkio subjektų grupe, kurią sudaro UAB „YIT Lietuva“ ir YIT Eesti AS. Pagal
šią sutartį numatyta atlikti šiuos darbus: rekonstruoti valstybinės reikšmės magistralinio kelio A14
Vilnius–Utena ruožus nuo 16,00 iki 16,87 km ir nuo 17,57 iki 20,90 km pagal kelio I kategorijos
reikalavimus (4 eismo juostos), įrengti jungiamuosius kelius, nutiesti pėsčiųjų ir dviračių taką,
pastatyti pėsčiųjų viaduką (16,49 km) ir požeminę perėją (18,56 km), rekonstruoti inžinerinius
tinklus, įrengti apšvietimą, atraminę sieną (17,71–17,91 km) ir triukšmą slopinančias užtvaras.
2019 m. pavasarį bus pradėtas šio projekto įgyvendinimas.
Didžiųjų miestų aplinkkelių plėtra.
2018 m. buvo parengtos valstybinės reikšmės kelių prie Vilniaus, Kauno, Panevėžio ir
Šiaulių miestų bei besiribojančių teritorijų vietinės reikšmės kelių darnią sąveiką užtikrinančios
plėtros schemos.
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4 lentelė
Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemoniu plano vykdymas.
Pasiekti rodikliai
Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano
prioritetai / prioritetinės kryptys / darbai / rodikliai
I PRIORITETAS. Darni, atsakinga ir sveika visuomenė
1.5. Kryptis Aplinkos, tinkamos darniai gyventi visoms gyvybės
formoms, kokybės užtikrinimas
1.5.7. Darbas. Ekologiško ir daugiarūšio viešojo transporto
sistemos sukūrimas ir tam būtinos infrastruktūros įdiegimas
4 Veiksmas. Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo plėtra
magistraliniuose keliuose
3 Rodiklis. Įrengta greito krovimo stotelių
magistraliniuose
keliuose, vnt.

2018 m.
planas

2018 m.
įvykdymas

14

13

45,74

34,21

335

268,17

50

62,712

25

40,056

1

1

IV PRIORITETAS. Darni ir konkurencinga ekonomikos plėtra
4.4. Kryptis. Infrastruktūros jungčių su ES plėtra
4.4.1. Darbas. Strateginės ekonominės infrastruktūros
plėtojimas
5 Veiksmas. Automobilių kelių jungties „Via Baltica“ plėtra
14 Rodiklis. Rekonstruota „Via Baltica“ kelio, km
4.4.2. Darbas. Darnios susisiekimo infrastruktūros plėtojimas
1 Veiksmas. Valstybinės reikšmės rajoninių kelių su žvyro
danga asfaltavimas
16 Rodiklis. Išasfaltuota žvyrkelių, km
2 Veiksmas. Laukinių gyvūnų apsaugos sistemos įrengimas
valstybinės reikšmės keliuose
17 Rodiklis. Įrengta gyvūnų apsaugos sistema, km
3 Veiksmas. Dviračių takų, dviračių ir pėsčiųjų takų, dviračių
juostų plėtra ir rekonstrukcija valstybinės ir vietinės reikšmės
keliuose
18 Rodiklis. Įrengta dviračių takų, km
6 Veiksmas. Automobilių kelių duomenų elektroninės
paslaugos sukūrimas
19 Rodiklis. Sukurta pažangių viešųjų ir administracinių
elektroninių paslaugų kelių transporte, vnt.
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
2 Veiksmas. Viršsvorio ir kitų pažeidimų kontrolės sistemų
įrengimas valstybinės reikšmės keliuose
21 Rodiklis. Įrengta viršsvorio ir kitų pažeidimų
kontrolės sistemų vietų, vnt.
3 Veiksmas Dinaminių eismo ženklų įrengimas
25 Rodiklis. Įrengtos dinaminių eismo valdymo sistemų
vietos, vnt.

0

0

23

23
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Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano
prioritetai / prioritetinės kryptys / darbai / rodikliai
4 Veiksmas. Sektorinio greičio kontrolės ruožų ir stacionarių
radarų įrengimas
24 Rodiklis. Įrengta greičio kontrolės priemonių, vnt.
5 Veiksmas. Žiedinių sankryžų ir šalikelio atitvarų įrengimas

2018 m.
planas

2018 m.
įvykdymas

80

25

23 Rodiklis. Įrengta žiedinių sankryžų, vnt.

18

17

22 Rodiklis. Įrengta atitvarų, km

40

77

Bendrieji planiniai ir įvykdyti rodikliai
5 lentelė
2018 m. buvo planuojama nutiesti ar
rekonstruoti 898,1 km valstybinės reikšmės
kelių, pastatyti, rekonstruoti ar sutaisyti 30
tiltų, rekonstruoti 18 sankryžų, įrengti 25 km
pėsčiųjų ir dviračių takų, įrengti 40 km
atitvarų, įrengti 50 km gyvūnų apsaugos
sistemų ir kt.

Per 2018 m. nutiesta ar rekonstruota 909,33 km
kelių (iš jų išasfaltuota 268,17 km žvyrkelių,
467,19 km atliktas paviršiaus apdaras ir 173,97 km
atliktas
kelių
kapitalinis
remontas
ir
rekonstravimas, nauja statyba), suremontuoti 36
tiltai, rekonstruotos 45 sankryžos, iš kurių 17
rekonstruotos į žiedines sankryžas, nutiesta 40,06
km pėsčiųjų ir dviračių takų, įrengta 77 km atitvarų,
įrengta 62,71 km tinklo tvorų nuo laukinių gyvūnų
ir kt.

2018 m. įvykdyti šie didesnės apimties kelių tiesimo, rekonstravimo, tiltų statybos,
remonto ir kt. projektai:
1. Kelio Nr. 162 Laukuva–Šilalė ruožo nuo 12,385 iki 14,545 km rekonstravimas;
2. Kelio Nr.4414 Pabradė–Gaspariškiai–Dalininkai ruožo nuo 0,0 iki 0,56 km (Pabradė)
asfalto dangos taisymo projektavimas ir darbų atlikimas;
3. Kelio Nr. 120 Radiškis–Anykščiai–Rokiškis ruožo nuo 25,527 iki 27,657 km
rekonstravimo techninio projekto koregavimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų šio
kelio ruože nuo 27,014 iki 27,657 km atlikimas pagal pakoreguotą techninį projektą;
4. Kelio Nr. 119 Molėtai–Anykščiai ruožo nuo 35,9 iki 41,3 km rekonstravimas;
5. Kelio Nr.164 Mažeikiai–Plungė–Tauragė ruožo nuo 48,00 iki 58,18 rekonstravimas;
6. Kelio Nr. 1245 Gražumynas–Puntuko akmuo ruožo nuo 0,00 iki 2,04 km rekonstravimo
su pėsčiųjų–dviračių tako įrengimu nuo 0,00 iki 2,04 km techninio darbo projekto
parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas;
7. Kelio Nr.4414 Pabradė–Gaspariškiai–Dalininkai ruožo nuo 0,0 iki 0,56 km (Pabradė)
asfalto dangos taisymo projektavimas ir darbų atlikimas;
8. Horizontalių barjerų nuo laukinių gyvūnų projektavimas ir įrengimas magistralinio kelio
A2 Vilnius–Panevėžys ruože 9,276-128,41;
9. Kelio Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda pėsčiųjų ir dviračių takų 135,5 km–
137,16 km ruože (Lumpėnų gyvenvietėje) tiesimas ir kelio rekonstravimas;
10. Kelio Nr.166 Plungė–Vėžaičiai ruožo nuo 0,066 iki 3,1 km rekonstravimo įrengiant žiedinę
sankryžą, pėsčiųjų ir dviračių takus bei jungiamuosius kelius techninio darbo projekto
parengimas ir darbai;
11. Tilto per Leitę valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–
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Klaipėda 164,994 km rekonstravimas;
12. Tilto per kanalą valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–
Klaipėda 169,58 km rekonstravimas;
13. Tilto per Strėvą valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 129 Antakalnis–Jieznas–Alytus–
Merkinė 2,27 km kapitalinis remontas;
14. Tilto per Eisrą valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–
Klaipėda 154,21 km rekonstravimas;
15. Veiviržėnų viaduko valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2213 Veiviržėnai–Brožiai–
Vėžaičiai 15,076 km rekonstravimas.
VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪRA
Kelių direkcija įgyvendina priemones, 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, žvyro dangų greideriavimas,
tiltų ir vandens pralaidų priežiūros darbai ir kt.
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 sunkiai išvažiuojami. 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).
Svarbiausi Lietuvos keliai (kuriuose yra didžiausias eismo intensyvumas), yra prižiūrimi
visą parą: tokios priežiūros sistemos veikia kelyje „Via Baltica“, keliuose A1 Vilnius–Kaunas–
Klaipėda, A2 Vilnius–Panevėžys, A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė ruože nuo Vilniaus iki Trakų
(15,6-27 km), A19 Vilniaus pietiniame aplinkkelyje (iš viso apie 695 kilometrus). 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 lygį.
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), rajoninių kelių, kuriais vyksta reguliarus maršrutinis
keleivių ir specialiai moksleiviams (vaikams) pavėžėti pritaikytų transporto priemonių eismas,
apledėjusi danga arba danga su prispausto sniego sluoksniu turi būti pašiurkštinama. Danga gali
būti šiurkštinama tik tuo atveju, jei ant dangos yra susiformavęs pakankamo storio sniego ir (arba)
ledo sluoksnis, kad nebūtų pažeista kelio danga.
2018 metais didžioji valstybinės reikšmės kelių priežiūrai skirtų lėšų dalis panaudota
valstybinės reikšmės kelių priežiūrai žiemą (57 proc.) ir nuolatinei priežiūrai vasarą (25 proc.).
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Periodinei kelių priežiūrai teko 18 procentų lėšų skirtų keliams prižiūrėti. 2018 metais ir toliau
buvo užtikrinamas susisiekimas išsaugant valstybinės reikšmės 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. 2018 m. buvo 66,11 proc. (planas
– 65 proc.).

INTELEKTINIŲ TRANSPORTO SISTEMŲ IR KITŲ INOVACIJŲ PLĖTRA,
INŽINERINIŲ EISMO SAUGOS PRIEMONIŲ DIEGIMAS
Saugaus eismo valstybinės reikšmės keliuose užtikrinimas.
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 kiekį Lietuvos keliuose pavyko sumažinti 1,95 karto,
keliamas tikslas artėti prie 0 žuvusių asmenų Lietuvos keliuose, o tarpiniai tikslai – visomis
diegiamomis eismo saugos priemonėmis 2020 m. sumažinti žuvusiųjų keliuose skaičių iki 148
žuvusių, 2030 m. iki 75 žuvusių. Pagrindinės priemonės užtikrinti saugų eismą – inžinerinių eismo
saugos priemonių diegimas, eismo saugos valdymas, saugios visuomenės elgsenos keliuose
formavimas ir kitos.
2018 m. buvo pradėtas vykdyti projektas „Vizija–nulis“, įrengta 17 žiedinių sankryžų,
nutiesta 40,06 km pėsčiųjų ir dviračių takų, įrengta 77 km atitvarų, 62,71 km gyvūnų apsaugos
sistemų ir kitų priemonių.
Valstybinės reikšmės kelyje A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda buvo planuota įrengti 49
dinaminio greičio valdymo sistemas (KIŽ), skirtas valdyti greitį ir informuoti eismo dalyvius apie
eismo sąlygas ir įvykius kelyje. Ženklai atliks įspėjamąją funkciją (eismo dalyviai bus laiku
informuojami apie eismo sąlygų pasikeitimą (oro sąlygas, incidentus, greičio ribojimus ir kt.).
2018 m. buvo parengtas techninis projektas bei viešojo pirkimo techninė specifikacija. Pirkimo
dokumentai pateikti Viešųjų pirkimų tarnybai. Pirkimas paskelbtas 2019 m. sausio 3 d.
2018 m. buvo parengta Momentinio greičio matuoklių vietų gyvenviečių teritorijose
parinkimo ir įrengimo prioritetinės eilės sudarymo metodika . Buvo vykdomi greičio kontrolės
priemonių metrologinio įteisinimo bei pažeidimo duomenų perdavimo į Administracinių
nusižengimų registrą darbai. Lietuvos valstybinės reikšmės keliuose šiuo metu yra įrengti 25
vidutinio greičio matavimo ruožai. Atlikus metrologinę patikrą, greičio kontrolės įrenginių
užfiksuoti duomenys nuo 2018 m. rugsėjo pradžios perduodami į Administracinių nusižengimų
registrą. Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų momentinio ir vidutinio greičio kontrolės
įrenginių įrengimas atidėtas į 2019 m. ir šiais metais darbai bus tęsiami.
Gerinant eismo saugos sąlygas valstybinės reikšmės keliuose esančiose pavojingose ir
avaringose sankryžose, 2018 m. iš Programos lėšų buvo įgyvendinti ar įgyvendinami šie
pagrindiniai projektai:
1. Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 140 Kaunas–Zapyškis–Šakiai 7,472 km ruože
esančios sankryžos rekonstravimo į žiedinę techninio projekto parengimas, projekto vykdymo
priežiūra ir darbų atlikimas;
2. Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A4 Vilnius–Varėna–Gardinas 126 km esančios
sankryžos rekonstravimo darbai į žiedinę;
3. 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, projekto vykdymo priežiūra ir darbai;
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4. Kelio Nr.166 Plungė–Vėžaičiai ruožo nuo 0,066 iki 3,1 km rekonstravimo, įrengiant
žiedinę sankryžą, pėsčiųjų ir dviračių takus bei jungiamuosius kelius, techninio darbo projekto
parengimas ir darbai;
5. Plieninių apsauginių atitvarų projektavimas ir įrengimas Vilniaus regiono pavojinguose
valstybinės reikšmės kelių ruožuose.
Tobulinant ir įrengiant pėsčiųjų ir dviračių takus, 2018 m. iš Programos lėšų buvo
įgyvendinti šie pagrindiniai projektai:
1. Kelio Nr. 1245 Gražumynas–Puntuko akmuo ruožo nuo 0,00 iki 2,04 km rekonstravimo
su pėsčiųjų–dviračių tako įrengimu nuo 0,00 iki 2,04 km techninio darbo projekto parengimas,
projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas;
2. Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A3 Vilnius–Minskas ruožo nuo 8,98 iki 9,75 km
rekonstravimas, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių takus;
3. Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 128 Valkininkų g. st.–Daugai–Alytus 40,20–41,90
km rekonstravimas, nutiesiant pėsčiųjų ir dviračių taką, darbai;
4. Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4615 privažiuojamasis kelias prie Germanto
ežero nuo kelio Telšiai–Alsėdžiai–Barstyčiai–Skuodas 0,0–1,90 km rekonstravimas, nutiesiant
pėsčiųjų ir dviračių taką;
5. Kelio Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda ruožo 109,0–112,2 km (Viešvilės
gyvenvietėje) pėsčiųjų ir dviračių takų tiesimas bei kelio rekonstravimas.
2018 metais buvo įgyvendinami šie saugaus eismo projektai:
1. Projektas ,,Saugokime vieni kitus kelyje“ vykdytas kartu su Lietuvos Katalikų bažnyčia,
Susisiekimo ministerija ir Policijos departamentu. Apie 700 Lietuvos miestelių buvo minimos šios
dienos: Vairuotojų ir automobilių laiminimo diena (paskutinis rugsėjo sekmadienis), daugelyje
miestelių buvo minima Pasaulinė diena žuvusiesiems eismo įvykiuose atminti (trečiasis lapkričio
sekmadienis) ir Saugaus eismo diena (balandžio 6 d.). Miesteliuose buvo platinamos šviesą
atspindinčios priemonės, žmonės skatinami jas naudoti.
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. Organizuoti trys vieši saugų eismą propaguojantys renginiai:
a. Saugaus eismo diena Lietuvoje (balandžio 6 d.). Katedros aikštėje vyko renginys,
kuriame aktyviai dalyvavo visuomenė. Žiūrovai galėjo pasitikrinti, kaip moka KET, išbandyti
saugos diržų įrenginius ir pan.
b. Keliaujančiųjų ir vairuotojų diena (paskutinis rugsėjo sekmadienis). Vilniaus stoties
rajone vykęs renginys kvietė žmones į diskusiją saugaus eismo tema, taip pat buvo rodomi vaizdo
klipai saugaus eismo tema, organizuota daug įvairių akcijų vaikams ir suaugusiems. Vyko aktyvus
renginio viešinimas, dalyvauta 15 min transliuotoje laidoje apie keliaujančiųjų ir vairuotojų dieną.
c. Pasaulinė diena žuvusiems eismo įvykiuose atminti. Buvo apšviesti pastatai –Katedra
(Vilniuje), Rotušė (Kaune) ir geležinkelio stoties pastatas (Klaipėdoje). Vilniuje ir Kaune dar vyko
ir kitų akcijų. Renginiai buvo viešinami, rodytas reportažas per LRT laidą Panorama.
4. Suorganizuoti 33 saugos diržų įrenginių demonstravimai.
5. Išleista ir išplatinta 50 000 vnt. knygų saugaus eismo tema, skirtų pradinukams.
6. Įsigyta ir išplatinta 198 300 vnt. atšvaitų ir kitų priemonių su šviesą atspindinčiais
elementais.
7. 2018 m. spalio mėn. organizuota atšvaitų platinimo akcija „Būk matomas ir saugus
kelyje“. Akcijos partneris – Lietuvos paštas. Lietuvos paštui buvo perduota apie 25 tūkst.
priemonių su šviesą atspindinčiais elementais, kurias paštininkai sėkmingai išplatino. 2018 m.
spalio 24 d. buvo organizuojama Atšvaitų diena, kurios metu visoje šalyje buvo skatinama naudoti

16
atšvaitus. Šviesą atspindinčios priemonės buvo platinamos Kelių direkcijoje, beveik 70 proc.
seniūnijų.
8. 2018 m. sausio – liepos mėn. saugaus eismo socialinė reklama transliuota prekybos
centruose „Maxima“ esančiuose ekranuose, kino teatruose ir Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių
viešajame transporte esančiuose ekranuose. Saugaus eismo siužetai sausio – kovo mėn. buvo
transliuojami 9 televizijose ir sausio – gruodžio mėn. saugaus eismo socialinės reklamos garso
klipai transliuoti 15 radijo stočių.
Vykdomos švietėjiškos priemonės prisideda prie avaringumo situacijos gerinimo.
2018 metais, palyginti su 2017 metais, Lietuvoje 5 proc. (160 eismo įvykių) padaugėjo eismo
įvykių ir 6 proc. (228 sužeistieji) padaugėjo sužeistųjų skaičius. Žuvusiųjų skaičius sumažėjo 11
proc. – 2018 m. eismo įvykiuose žuvo 170, o 2017 m. – 191 žmogus (žiūrėti 1 diagramą).
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Pastaba. Lietuvos kelių policijos tarnybos 2019 m. sausio 2 d. duomenys.
2018 m. Lietuvoje įvyko 3219 eismo įvykių (2017 m. – 3059; 2016 m. – 3201; 2015 m. –
3033; 2014 m. – 3255; 2013 m. – 3391; 2012 m. – 3392; 2011 m. – 3266; 2010 m. – 3532), juose
sužeisti 3794 žmonės (2018 m. – 3566; 2016 m. – 3750; 2015 m.– 3594; 2014 m. – 3785; 2013
m. – 4007; 2012 m. – 3952; 2011 m. – 3919; 2010 m. – 4228), žuvo 170 žmonių (2017 m. – 191;
2016 m. – 192; 2015 m. – 242; 2014 m. – 267; 2013 m. – 256; 2012 m. – 302; 2011 m. – 296;
2010 m. – 299).
Nuoseklus darbas kasmet vykdant „juodųjų dėmių“ apžiūras ir diegiant jose inžinerines
priemones duoda teigiamų rezultatų. 2018 m. sausio 1 d. Lietuvos valstybinės reikšmės keliuose
buvo 20 „juodųjų dėmių“. Iš viso nuo 2007 iki 2018 m. juodųjų dėmių skaičius sumažėjo 9,65
karto (2007 m. – 193). „Juodųjų dėmių“ mažėjimo tendencijos pateiktos 2 diagramoje.
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2 diagrama
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Pastabos. „Juodųjų dėmių“ skaičius pateiktas kiekvienų metų sausio 1 d. situacijai.
Juodoji dėmė – kelio ruožas, kuriame yra padidėjęs avaringumas ir rodikliai yra pasiekę arba viršiję
ribines reikšmes.
Padidėjęs avaringumas – valstybinės reikšmės kelio ruožas yra laikomas avaringu, jei per 4 metų
laikotarpį, ne ilgesniame kaip 500 m kelio ruože, įvykusių įskaitinių eismo įvykių faktinis skaičius yra
ne mažesnis kaip 4.

INTELEKTINĖS TRANSPORTO SISTEMOS
Intelektinių transporto sistemų (ITS) ir kitų inovacijų plėtra.
2018 m. buvo tęsiamas viešųjų elektromobilių didelės galios įkrovimo prieigų įrengimas
valstybinės reikšmės kelių vietose. Per 2017–2018 m. buvo planuota įrengti 24 elektromobilių
įkrovimo prieigas. Elektromobilių įkrovimo infrastruktūros plėtros tikslas – plėtojant
elektromobilių įkrovimo infrastruktūrą, skatinti visuomenę naudotis elektromobiliais siekiant
sumažinti naftos produktų vartojimą transporto sektoriuje ir sušvelninti neigiamą transporto
poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai.
Projektą „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo plėtra magistraliniuose keliuose sudaro
du etapai. Pirmasis etapas yra įgyvendintas – įrengta 10 vnt. greitojo elektromobilių įkrovimo
prieigų kelyje A1 Vilniaus–Kaunas–Klaipėda ir kelyje A2 Vilnius–Panevėžys.
II etape bus įrengta dar 14 vnt. greitojo elektromobilių įkrovimo prieigų valstybinės
reikšmės magistraliniuose keliuose. 2017 m. rugsėjo mėn. buvo įvykdytos viešųjų pirkimų
procedūros. Projektas yra padalintas į 14 dalių. Projekto įgyvendinimui atrinkti du rangovai
(vienas rangovas įgyvendins darbus pagal 9 pirkimo dalis, o kitas – 5). Projektinės dokumentacijos
derinimo darbai užbaigti. Rangovas, atsakingas už 5 dalių elektromobilių įkrovimo stotelių
įrengimą, darbus užbaigė, 5 vnt. greitojo elektromobilių įkrovimo prieigų perduoti užsakovui.
Kitas rangovas, kuris yra atsakingas už 9 vnt. – perėmė statybvietes, atliko projektavimą ir pradėjo
įrengimo darbus.
Pirmasis tiekėjas yra įrengęs ir perdavęs užsakovui visas penkias elektromobilių įkrovimo
stoteles, Nuo 2018 m. gruodžio 21 d. vartotojams suteikta galimybė naudotis dar 8 prieigomis.
Duomenys iš prieigų perduodami į www.eismoinfo.lt svetainę. Likusius darbus bei neatitikimų
projektui taisymus rangovas pratęs pasibaigus žiemos pertraukai.
Buvo planuota plėsti autonominiams automobiliams pritaikytų kelių ruožų, kuriuose
įdiegta įranga skirta užtikrinti automobilio ir infrastruktūros komunikaciją, tinklą, tačiau
atsižvelgiant į Lietuvoje eksploatuojamų automobilių parko naujumą nutarta projekto vykdymą
sustabdyti.
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2018 m. buvo numatyta įrengti 7 daugiafunkcės pažeidimų kontrolės ir eismo stebėjimo
sistemos postus (DPKS). DPKS automatinėmis priemonėmis būtų galima 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.
Planuota įrengti ir išankstinio svėrimo postus, tačiau dėl technologinių problemų, kurios iškyla
eksploatuojant jau įrengtas DPKS ir išankstinio svėrimo sistemas, kurių iš anksto nebuvo galima
numatyti, sistemos duomenys yra nepatikimi ir mažai naudingi. Nepasiteisinus taikytiems
techniniams sprendimams, nuspręsta sistemos vystymą atidėti kol bus užbaigtas daugiafunkcės
pažeidimų kontrolės sistemos bandomasis projektas, surinkta daugiau informacijos ir įgyta
daugiau patirties.
Siekiant dar labiau modernizuoti kelių mokesčių sistemą, 2018 m. buvo planuota pilnai
užtikrinti E-vinjetės sistemos funkcionavimą ir paskelbti E-tolling‘o (atstuminės elektroninės kelių
mokesčių sistemos ) įgyvendinimo viešąjį pirkimo konkursą, tačiau konkursas neįvyko, kadangi
2018 m. birželio 20 d. buvo parengtas ir priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr.
600 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr.
VIII-2032 2, 3, 6, 9 straipsnių ir 2 priedo pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1250, Lietuvos
Respublikos kelių įstatymo Nr. I-891 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1251 ir
Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 463 straipsnio pakeitimo įstatymo
projekto Nr. XIIIP-1252“ (toliau – Nutarimas Nr. 600).
Nutarimu Nr. 600 pritariama įstatymų pakeitimui ir E-tolling‘o (atstuminės elektroninės
kelių mokesčių sistemos) įvedimui, tačiau šių teisės aktų projektų dar nepatvirtino Lietuvos
Respublikos Seimas. Dėl šios priežasties, negalima įtraukti (numatyti/suplanuoti) E-tolling‘o
(atstuminės elektroninės kelių mokesčių sistemos) įdiegimui reikalingų lėšų į Valstybės investicijų
programą, o kol nėra numatytų finansavimo lėšų, negalima skelbti viešojo pirkimo konkurso.
2017-06-15 Kelių direkcija su ūkio subjektų grupe, susidedančia iš UAB „Tolleda“ ir
UAB „Proit“ pasirašė Kelių naudotojo mokesčio sumokėjimo registravimo paslaugos sutartį.
Sutarties trukmė – 18 mėn. 2017 gruodžio 13 d. buvo sukurtas Valstybinės reikšmės kelių eismo
informacinės sistemos kelių naudotojo mokesčio sumokėjimo registravimo modulis. Nuo 2018 m.
rugpjūčio 21 dienos, siekiant efektyvesnės veiklos, platinamos tik elektroninės vinjetės. Popierinės
vinjetės galios iki jose pažymėtos datos ir teisės aktų nustatyta tvarka bus keičiamos į popierines
visą jų galiojimo laiką. Nuo 2018 m. gruodžio 22 d. Kelių direkcija perėmė vinječių platinimą ir
administravimą. Interneto svetainėje www.keliumokestis.lt e. vinjetes galima įsigyti be
aptarnavimo mokesčio. Taip pat vežėjų patogumui įsigyti e.vinjetes galima degalinėse, bankuose,
prekybos centruose esančiuose terminaluose bei naudojantis mobiliosiomis programėlėmis.
Vykdant 2017-12-01 pasirašytą su CPVA Projekto „Kelių duomenų el. paslaugos
sukūrimas“ finansavimo sutartį Nr. 02.3.1 -CPVA-V-528-01-0001, 2018 m. įsteigta Valstybinės
ir vietinės reikšmė kelių turto valdymo informacinė sistema (toliau – KTVIS), suderintas su
valstybės institucijomis ir patvirtintas KTVIS techninis aprašymas (specifikacija), pradėti KTVIS
kūrimo ir diegimo bei KTVIS kūrimo ir diegimo Techninės priežiūros viešieji pirkimai. KTVIS
kūrimo ir diegimo darbus numatoma užbaigti iki 2020-11-30.
Siekiant gerinti Eismo informacijos centro teikiamų paslaugų kokybę, 2018 m. buvo
planuota modernizuoti šį centrą (2018 m. turėjo prasidėti naujo Eismo informacijos centro pastato
statybos), tačiau siekiant efektyviai taupyti Valstybės lėšas, projekto atsisakyta.
PROJEKTAS „RAIL BALTICA“
Marijampolės savivaldybė
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras 2018 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr.
3-201 „Dėl su projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimu susijusių vietinės reikšmės susisiekimo
infrastruktūros objektų finansavimo 2018 metų sąrašo patvirtinimo“ patvirtino su projekto „Rail
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Baltica“ įgyvendinimu susijusių vietinės reikšmės susisiekimo infrastruktūros objektų
finansavimo 2018 metų sąrašą, kuriuo Marijampolės savivaldybei dviejų lygių sankryžai su
geležinkeliu Marijampolės mieste, P. Armino gatvėje, rekonstruoti skyrė 42 000 Eur, ir šios lėšos
buvo sumokėtos už 2017 metais atliktus darbus.
Be to, savivaldybė už šiame objekte atliktus darbus apmokėti panaudojo 343 500 Eur
Programos tikslinio finansavimo lėšų (2018 m. gegužės 16 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministro įsakymas Nr.3-234) bei 255 700 Eur Programos rezervo lėšų (Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2018 m. birželio 20 d. nutarimas Nr. 599.
Projektas „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.
Atlikti darbai:










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.;
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.

Taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 599 „Dėl
2018 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms,
susijusioms su keliais, finansuoti paskirstymo“ Marijampolės savivaldybei skirta Programos
rezervo lėšų dviems vietinės reikšmės keliams susijusiems su projekto „Rail Baltica“
įgyvendinimu:
Projektas „Marijampolės seniūnijos vietinės reikšmės kelio MS0022 Dambrauka–
Nendriniškiai–Puskelniai statyba“ (31 000 Eur).
Rangos sutartis pasirašyta 2017-09-28. Deklaracija apie statinio užbaigimą įregistruota
2018-10-23.
Atlikti darbai:

įrengta žvyro – skaldos mišinio danga – 1381 m., iš jų:
Nendriniškių k. kelio MS0022 ilgis - 774 m;
Vienkiemių g. ilgis - 607 m.
Projektas „Sasnavos seniūnijos vietinės reikšmės kelio Nr. SS0030 Puskelniai–Tautkaičiai
statyba“ (119 600 Eur).
Rangos sutartis pasirašyta 2017-09-28. Deklaracija apie statinio užbaigimą įregistruota
2018-10-23.
Atlikti darbai:
 įrengta žvyro – skaldos mišinio danga –ilgis 1832 m.;
 irengta 133,9 m pralaidų iš plastiko;
 pastatyti 6 kelio ženklai.
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Kauno miesto savivaldybė
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 599 „Dėl 2018
metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms,
susijusioms su keliais, finansuoti paskirstymo“ ir 2018 m. gegužės 16 d. Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro įsakymu Nr.3-234 „Dėl vietinės reikšmės kelių (gatvių) tikslinio finansavimo
2018 metų sąrašo patvirtinimo“ Kauno miesto savivaldybei skirta Programos rezervo bei tikslinio
finansavimo lėšų objektams, susijusiems su projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimu:
Projektas „Marių gatvės rekonstravimas iki Palemono g. įrengiant sankirtą su „Rail
Baltica“ trasa“.
2018 m. skirta 2 926 800 Eur Programos lėšų. Sutartis darbams atlikti buvo pasirašyta
2017 m. spalio 2 d. Sutartis vykdoma.
2018 metais atlikti šie darbai:
 įrengti lietaus nuotekų tinklai – 849 m;
 įrengta drenažinio tinklo – 620m.;
 atlikti kietų dangų ardymo darbai – 8356 m²;
 įrengta betoninės atraminės sienutės ir tunelio pamatai – 1945 m³;
 įrengta kelio sankasa – 1000 m.
Projektas „Chemijos ir R. Kalantos gatvių rekonstravimas, įrengiant sankryžą su
pietrytiniu aplinkkeliu ir „Rail Baltica“ trasa“.
2018 m. skirta 817 300 Eur Programos lėšų. Sutartis darbams atlikti buvo pasirašyta 2017
m. balandžio 25 d. Sutartis vykdoma.
2018 metais atlikti šie darbai:
 įrengta asfalto dangos apatinio sluoksnio (su pagrindais) ~ 8 500 m²;
 įrengta asfalto pagrindų ~ 10 900 m²;
 įrengta gruntą sulaikančių metalo špunto sienučių ~ 78 t;
 atlikta išdurpinimo darbų ~ 77 000 m³;
 įrengta lietaus nuotekų (trasa, šulinėliai, latakai) ~ 1 260 m;
 įrengta kelio bortų ~ 860 m;
 įrengta gatvių apšvietimo sistemos ~ 1 200 m;
 įrengta priekelio drenažo sistemų ~ 1 500 m;
 įrengta akustinė sienutė (H-4m, pamatai, rostverkai) ~ 15 m.
Projektas „Pėsčiųjų tunelio su dviračių ir pėsčiųjų takais po „Rail Baltica“ trasa“.
2018 m. skirta 311 800 Eur Programos lėšų. Sutartis darbams atlikti buvo pasirašyta 2017
m. balandžio 4 d. Sutartis vykdoma.
2018 metais atlikti šie darbai:
 įrengta tunelio pralaidos g/b pamatų (poliai, rostverkai) ~ 80 m³;
 sumontuota arkinės pralaidos segmentai ~ 280 m²;
 įrengta g/b laiptų pėstiesiems (poliniai pamatai, pagrindai) ~ 72 m²;
 įrengta pagrindų pėsčiųjų takams ~ 220 m²;
 įrengta gatvių lietaus nuotekų tinklų~ 320 m;
 įrengta gatvių apšvietimo tinklų (trasos, atramos su pamatais) ~ 420 m.
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PLANUOTOS ATLIKTI STUDIJOS, TYRIMAI, APKLAUSOS
Užtikrinant įdiegtos kokybės vadybos sistemos (pagal LST EN ISO 9001:2008)
rezultatyvumo matavimų atlikimą ir stebėseną, 2018 metais buvo planuota atlikti kasmetinius
viešosios nuomonės apklausos tyrimus dėl Kelių direkcijos vykdomos veiklos, taip pat Kelių
direkcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pasitenkinimo vidine
komunikacija vertinimą.
Kelių direkcijos užsakymu, pagal 2018 m. birželio 21 d. pasirašytą sutartį su UAB
„Synopticom“, per 2018 m. atliko dvi viešosios nuomonės apklausas – klientų pasitenkinimo
rodiklio (toliau – NPS) tyrimo apklausas.
UAB „Synopticom“ parengtame tyrime pateikiami Kelių direkcijos 2018 m. IV ketv.
(lyginamieji su III ketv.) NPS tyrimo rezultatai. Tyrimuose buvo vertinta kelių būklė bei kelių
elementai, e. vinjetės pirkimas ir leidimų važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabarite arba
sunkiasvore transporto priemone išdavimas.
Lyginant 2018 m. IV ketv. su III ketv. rezultatais bendras NPS vertinimo balas pakilo nuo
48 iki 53, Kelių ir kelių elementų NPS vertinimo balas pakilo nuo 23 iki 32.
Prasčiausiai įvertinta prasta kelio dangos (ilgaamžiškumo trūkumas, provėžos), vykdomi
darbai keliuose, vandens nuvedimas, per daug greičio ribojimų, prasta pėsčiųjų ir dviratininkų
infrastruktūra, kelių, kelkraščių plotis, apšvietimo trūkumas, elektromobilių įkrovimo prieigų
infrastruktūra (per mažas kiekis, veikimo trikdžiai) bei vairuotojų vairavimo kultūra. Pagal vietovę
prasčiausiai vertinama Panevėžio regione esantys keliai, geriausiai – Vilniaus regiono keliai.
Geriausiai įvertinta taupanti laiką e. vinjetės įsigijimo galimybė, leidimų važiuoti
valstybinės reikšmės keliais didžiagabarite arba sunkiasvore transporto priemone išdavimas, taip
pat kelių tinklo išvystymas, kelių ženklinimo aiškumas.
Apklausa apie švietėjišką saugaus eismo veiklą taip pat pateikta į NPS apklausos
klausimyną, tačiau jos rezultatai bus 2019 m. I ketv. ataskaitoje.

VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS
Kelių direkcijos 2018 metų veiklos efektyvumo didinimo kryptys:
1 kryptis. Gerinti bendrosios Kelių direkcijos veiklos ir bendrosios veiklos srities funkcijų
efektyvumą.
2018 m. statistinė žmogiškųjų išteklių informacija:
 didžiausias leistinas pareigybių skaičius sudarė 178 pareigybes, dirbo 174 darbuotojai;
 suorganizuoti 56 konkursai ar atrankos;
 savanoriška darbuotojų kaita, kuri rodo, kokia procentinė darbuotojų dalis savanoriškai
palieka organizaciją, sudarė 5,6 proc. (2017 m. – 6,77 proc.).
Šiais metais ypatingas dėmesys buvo skiriamas Kelių direkcijos turimų pareigybių
vertinimui. Pareigybės buvo vertinamos pagal tam tikrus kriterijus – atsakomybės sritis, pareigybei
priskirtus veiksmus, tikslingumą, veiklos efektyvumo rodiklius, pareigybės darbo išpildymą ir
svarbumą. Atlikus pareigybių vertinimą, kai kuriose srityse buvo perskirstytos pareigybės ir
darbuotojų atsakomybės. Įvertinus turimus resursus, LR Susisiekimo ministerijai buvo pateiktas
pasiūlymas dėl papildomo 15 pareigybių poreikio.
Itin didelis dėmesys buvo skiriamas tiek bendrosios veiklos, tiek specialiosios veiklos
srities kompetencijų komplektavimui ir stiprinimui. Laisvos pareigybės buvo užpildytos aukštą
kvalifikaciją ir ilgametę patirtį tam tikrose srityse turinčiais darbuotojais. Darbuotojų poreikis yra
nuolat analizuojamas ir vertinamas, atsižvelgiant į Kelių direkcijos tikslus, didėjančias veiklos
sričių apimtis, siekiama turėti optimalų darbuotojų skaičių.
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Darbuotojai buvo kviečiami dalyvauti seminaruose, kuriuose galėjo mokytis
sveikatingumo stiprinimo, komandinio tvarumo, korupcijos prevencijos, konfliktų sprendimo ir
interesų derinimo, asmens duomenų apsaugos, priešgaisrinės apsaugos, darbo santykius
reglamentuojančių teisės aktų pasikeitimų svarbiausių aspektų.. Buvo sudarytas mokymų planas
ir drauge ieškojome naujų sprendimų, viduje įdiegėme vidinių mokymų kultūrą, darbuotojai buvo
raginami dalintis gerąja patirtimi su kolegomis grįžus iš komandiruočių, vyko komandiruotėse
pasisemtos patirties dalijimosi vidiniai seminarai ir informacijos pristatymai.
Siekiant efektyviai organizuoti darbus eismo informacijos centre, nuo 2018 m. liepos
mėn. buvo įvesta suminė darbo laiko apskaita (parengta suminio darbo laiko režimo politika),
kurios tikslas – sudaryti sąlygas darbuotojams, atsiradus būtinybei dėl darbo ypatumų dirbti iki 24
val. per parą, nepertraukiamai teikiant informaciją visuomenei.
Siekiant optimizuoti kai kuriuos personalo valdymo procesus, buvo parengtos naujos
vidaus tvarkos taisyklės bei komandiruočių tvarkos aprašas. Supaprastinta atostogų ir
komandiruočių prašymų teikimo ir derinimo tvarka - atsisakyta popierinių prašymų ir perteklinių
įsakymų. Derinimo procesas vyksta greičiau, deleguota daugiau įgaliojimų padalinių vadovams.
Taip pat buvo parengtas naujas darbo sutarčių projektas, kurio tikslas – ne tik detaliau aprašyti
darbuotojų ir darbdavio teises, pareigas ir atsakomybes, bet ir apibrėžti nuostatas, atsisakant
perteklinių darbo sutarčių keitimo procedūrų. Su visais darbuotojais, dirbančiais pagal darbo
sutartį, buvo pakeistos darbo sutartys, išdėstant nauja redakcija.
Atsižvelgiant į finansų valdymo ir buhalterinės apskaitos funkcijų optimizavimą,
perduodant šias funkcijas Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui, buvo parengtas šias funkcijas
vykdančių darbuotojų atrankos kriterijų nustatymo, kompetencijų ir kvalifikacijos vertinimo
tvarkos aprašas. Pagal nustatytus kriterijus buvo atrinkti aukštesnę kompetenciją ir kvalifikaciją
turintys darbuotojai, kiti darbuotojai buvo perkelti į minėtą įstaigą.

2 kryptis. Pradėti Kelių direkcijos statuso keitimo procedūras.
Atsižvelgiant į teisės aktų pasikeitimus (LR Viešojo administravimo įstatymas, viešojo
sektoriaus gerinimo gaires, patvirtintas LR Vyriausybės nutarimu) bei siekiant optimaliai ir
racionaliniai valdyti žmogiškuosius išteklius, buvo parengtas ir LR Susisiekimo ministerijai
pateiktas naujas organizacinės struktūros projektas, atitinkantis tiek biudžetinėms įstaigoms, tiek
valstybės įmonėms keliamus teisės aktų reikalavimus, nes vykdomi derinimai su valdžios
institucijomis dėl Kelių direkcijos pertvarkymo iš biudžetinės įstaigos į valstybės įmonę. Kelių
direkcijos pertvarkymo į valstybės įmonę tikslai:
- Atsižvelgiant į reikšmingą investicijų į Lietuvos transporto infrastruktūrą poreikį bei
transporto infrastruktūros kokybės svarbą Lietuvos ekonomikos tvarumui, padidinti investicijų
apimtis ir intensyvumą Lietuvos valstybinių kelių plėtros ir priežiūros bei saugaus eismo
priemonių užtikrinimo srityje. Pakeitus institucijos teisinę formą, bus sukurtos galimybės kelių
plėtrai ir priežiūrai naudoti ne tik valstybės biudžeto asignavimus, bet ir papildomus finansavimo
išteklius – visų pirma tarptautinių institucijų bankų paskolas, obligacijas bei kitus tarptautinės
finansų rinkos instrumentus palankiausiomis sąlygomis ir mažiausiais kaštais;
- Sumažinti biudžetinių įstaigų, kurių veikla pastoviai finansuojama tik valstybės
biudžeto lėšomis, skaičių Lietuvoje ir tuo būdu optimizuoti, racionaliau naudoti valstybės
materialinius, finansinius išteklius, viešajame sektoriuje dirbančio personalo kompetencijas;
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- Toliau atlikdama valstybės pavestas specialiąsias funkcijas (specialiuosius
įpareigojimus), galėdama pritraukti papildomą finansavimą, įmonė galės teikti Europos Sąjungos
(toliau – ES) standartus atitinkančias naujas paslaugas ir tuo pačiu – sukurti didesnę pridėtinę vertę
transporto infrastruktūros naudotojams ir visai visuomenei. Kitų ES šalių gerosios patirties ir
sukauptos kompetencijos pagrindu, įmonė būtų kompleksinių paslaugų, susijusių su transporto
infrastruktūros plėtra, priežiūra ir naudojimu, tiekėja;
- Teikti komercines paslaugas transporto infrastruktūros srityje, gauti daugiau pajamų
ir taip sukurti papildomus pajamų šaltinius šios valstybės įmonės veiklos plėtrai, transporto
infrastruktūros naudotojams pasiūlant kompleksines paslaugas, atitinkančias ES standartus.
Sėkmingos paslaugų plėtros dėka ateityje įmonė galėtų vis labiau išsilaikyti iš nuosavų lėšų,
finansuodama savo veiklą iš sukurtų komercinių paslaugų pajamų;
- Artėjančiu naujuoju ES finansiniu laikotarpiu efektyviau panaudoti ES fondų
investicijas transporto infrastruktūros plėtrai.
- Pritraukti į valstybės įmonę ir išlaikyti joje aukštos kompetencijos inžinierius ir
ekspertus, kurių samdos ir išsaugojimo galimybes šiuo metu riboja darbo apmokėjimo
biudžetinėse įstaigose nustatymo tvarką reglamentuojantys teisės aktai.
Įvertinus Kelių direkcijos atsakomybės sritis ir prioritetus, 2018 m. buvo parengtas naujas
pareigybių sąrašas.
Kadangi siekiame nuo tradicinio personalo administravimo pereiti prie strateginio personalo
valdymo, kuris padėtų užtikrinti reikiamas darbuotojų žinias, gebėjimus, norimą elgesį ir taip siekti
aukštų veiklos kokybės standartų, buvo parengtos techninės sąlygos ir suorganizuoti viešieji
pirkimai Kelių direkcijos pareigybių vertinimui, jų lygių nustatymui, atlygio rinkos tyrimo
analizei, naudojant tarptautinėje praktikoje pripažintą ir Lietuvos rinkoje plačiai taikomą
metodiką, o taip pat kompetencijų modelio diegimui. Šie įrankiai bus pamatinis pagrindas kuriant
valstybės įmonės personalo ir žmogiškųjų išteklių valdymo politiką, padėsiančią ne tik įgalinti
darbuotojus, bet ir formuoti organizacijos kultūrą, efektyviai veikti, prisitaikyti prie greitai
kintančios aplinkos, tinkamai įgyvendinti pokyčius, skatinti inovatyvumą, padidinti žmogiškųjų
išteklių valdymo sprendimų aiškumą, objektyvumą ir nuoseklumą: kokybiškesnę atranką, didesnį
darbuotojų karjeros valdymo lankstumą, efektyvesnį mokymų organizavimą.
3 kryptis. Didinti projektų įgyvendinimo kokybę bei kontrolę.
Didinant projektų įgyvendinimo kokybę bei kontrolę, 2018 metais Kelių direkcija
intensyviai dirbo atnaujinant normatyvinius dokumentus. 2018 m. patvirtintos šių dokumentų
naujos redakcijos:
1. Metodiniai nurodymai atliekant regeneravimą kelyje šaltuoju būdu MN ŠRK 18;
2. Metodiniai nurodymai atliekant regeneravimą maišyklėje šaltuoju būdu MN ŠRM 18;
3. Mažatriukšmių asfalto viršutinių sluoksnių įrengimo rekomendacijos R TM 18.
2018 m. patvirtinti šių galiojančių normatyvinių techninių dokumentų pakeitimai:
1. Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių ĮT
ASFALTAS 08;
2. Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių
panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo taisyklių ĮT APM 10.
2018 m. vadovaujantis Statybos įstatymu buvo atliekama techninė priežiūra: buvo
atnaujintos techninės priežiūros sutartys, nustatytos konkrečios funkcijos, terminai ir atsakomybė
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techniniams prižiūrėtojams. 2018 m. kartu su Susisiekimo ministerija buvo pradėtas pasirinktų
objektų auditas.
4 kryptis. Užtikrinti Kelių direkcijos veiklos skaidrumą, viešumą, informacijos
prieinamumą visuomenei.
Kelių direkcija, siekdama užtikrinti savo veiklos skaidrumą 2018 m., daugiau dėmesio
skyrė sprendimų priėmimo eigos ir visos savo veiklos viešinimui. Informacija buvo pateikiama
internetiniame puslapyje, siunčiama naujienų prenumeratoriams, socialiniuose tinkluose,
pranešimų ir susitikimų su socialiniais-ekonominiais partneriais metu, platinama žiniasklaidai.
Kelių direkcijos atstovai dalyvavo diskusijose su įvairių asociacijų atstovais,
konferencijose, kurių metu visuomenei buvo pristatyti Kelių direkcijos vykdomi ir planuojami
projektai, jų eiga, lėšų planavimas ir investavimas. Pavyzdžiui, buvo organizuotas Programos
finansavimo lėšų 2018 m. panaudojimo, 2019 m. planų, Programos finansavimo lėšų naudojimo
tvarkos aprašo pakeitimų pristatymas. Taip pat minėta informacija paskelbta Kelių direkcijos
puslapyje.
2018 m. buvo atliktas šalies valstybinės reikšmės kelių kokybės auditas. Buvo ištirti 33
skirtingi keliai ir nustatyta, kad beveik 90 proc. tirtų kelių neatitiko kokybės reikalavimų. Šio
audito vienas iš rezultatų – reikalavimų kelių kokybei tikslinimas ir prevencinių priemonių
sukūrimas. Atsižvelgiant į gautus rezultatus, yra kuriama efektyvesnė sistema, keičiami norminiai
aktai, siekiama maksimaliai automatizuoti procesus, kad būtų iki minimumo sumažintas
žmogiškasis faktorius. Normatyvinių dokumentų pakeitimai ar naujai priimti sprendimai
skelbiami viešai.
2018 metais Kelių ir jų elementų planavimas vykdytas pagal metodikas ir prioritetinius
objektų sąrašus: sudarytos, patvirtintos, paviešintos Kelių ir jų elementų planavimo metodikos ir
prioritetiniai objektų eilių sąrašai.
Kelių direkcija sudarė žvyrkelių, kurie bus asfaltuojami 2018–2020 metais, sąrašą ir jį
paskelbė viešai. Sąrašas sudarytas pagal aiškius asfaltuotinų ruožų atrankos kriterijus, atsižvelgus
į visuomenės poreikius ir savivaldybių prašymus.
Be to, skatinant visuomenės įsitraukimą buvo sukurta galimybė visuomenei teikti
pranešimus apie problemas keliuose Kelių direkcijos interneto svetainėje, taip pat praplėstas
Eismo Info programėlės funkcionalumas su galimybe visuomenei fiksuoti „blogus“ kelius ir
operatyviai informuoti Kelių direkcijos darbuotojus apie esamas problemas keliuose. Kelių
direkcijos darbuotojai, gavę pranešimus, operatyviai aiškinasi situacijas, šalina problemas.
2018 m. buvo vykdomas nuoseklus darbuotojų švietimas antikorupcijos tema.
Organizuotos antikorupcinio švietimo paskaita, taip pat įvykdyta darbuotojų apklausa
antikorupcijos tema.
5 kryptis. Didinti Kelių direkcijos valstybės tarnautojų
įsitraukimą/dalyvavimą veikloje, informuotumą apie svarbius įvykius.

ir

darbuotojų

Siekiant užtikrinti veiklos skaidrumą, vidinį teisingumą, pilietiškumą darbe, efektyviai
valdyti darbo užmokesčio fondą bei nustatyti darbuotojų motyvavimo priemones, orientuotas į
darbuotojų kompetenciją ir pasiektus rezultatus, buvo sukurta darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartį, darbo apmokėjimo sistema ir įsteigtas atlygio politikos komitetas. Šis komitetas,
išnagrinėjęs padalinių vadovų prašymus ir siūlymus dėl darbuotojų priemokų, materialinių pašalpų
skyrimo, teikia įstaigos vadovui rekomendacinio pobūdžio siūlymus dėl darbuotojų skatinimo.
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2018 m. Kelių direkcija tapo Personalo valdymo profesionalų asociacijos nare. Personalo
valdymo darbuotojai aktyviai dalyvavo jos veikloje, teikdami siūlymus dėl asociacijos veiklos
tobulinimo, renginių organizavimo, dalyvaudami mokymuose, bendradarbiaudami su personalo
valdymo profesionalais, dalindamiesi gerąja patirtimi (prisidėjo prie renginio organizavimo, skaitė
pranešimą konferencijoje – „Viešojo sektoriaus patrauklumo didinimas“).
Įsigaliojus naujam LR Darbo kodeksui, atsirado pareiga darbdaviams organizacijoje
patvirtinti Lygių galimybių politiką ir įgyvendinti lygių galimybių priemones. 2018 m. buvo
parengta Kelių direkcijos darbuotojų lygių galimybių politika, paskirti asmenys už šios politikos
įgyvendinimą bei priemonių kūrimą, skundų, susijusių su šiuo klausimu, nagrinėjimą. Personalo
valdymo darbuotojai, bendradarbiaudami su Lygių galimybių kontrolierių tarnyba, organizavo
Lyčių lygybės liniuotės“ apklausą. Lyčių lygybės liniuotė“ – tai įrankis, kuriuo organizacijos gali
įvertinti lyčių lygybės situaciją savo darbovietėje. Kelių direkcijos siekis – darnus ir draugiškas
kolektyvas, kuriame kiekvienas darbuotojas jaučiasi saugus, mato galimybes tobulėti. Kelių
direkcijai skirti 7,29 balai iš 10. Šis tyrimas padėjo Kelių direkcijai identifikuoti silpnąsias,
tobulintinas ir stipriąsias darbo sąlygų Kelių direkcijoje sritis, sudarytas Lygių galimybių
priemonių įgyvendinimo plano, suderinto su Lygių galimybių kontrolierių tarnyba, projektas.
Siekiant užtikrinti vidinę komunikaciją, tobulinant bendradarbiavimą tarp padalinių,
grįžtamojo ryšio kultūrą, didinant skaidrumą ir skatinant darbuotojų atsakomybę, buvo tobulinama
vadovavimo kultūra pasitelkiant sociokratinio valdymo nuostatas. Su padalinių vadovais buvo
susitarta dėl susirinkimų organizavimo – susirinkimų trukmė ir dažnumas, jų moderavimas,
įsipareigojimų ir pavedimų fiksavimas, principų pagarbos (gerbiame vieni kitų tolerancijos ribas)
ir prisiderinimo prie komandos (visi žinom, kad kai vienas veikia, o kitas kritikuoja – nėra noro
veikti) įgyvendinimas.

3 paveikslas
Pakeista atrankos filosofija ypatingas dėmesys skiriamas pretendento
požiūriui, vertinamos vertybės, empatija,
polinkis kitus įtraukti į bendrą veiklą.
Sukurtas patrauklesnis darbo skelbimas (3
paveikslas).
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2018 m. įsteigtas Kelių direkcijos organizacinis komitetas. Komiteto paskirtis - plėtoti
glaudesnį visų įstaigos darbuotojų bendradarbiavimo ryšį, organizuojant įvairius formalius ir
neformalius renginius bei formuoti ir puoselėti organizacinę kultūrą ir tradicijas. Buvo
organizuojami įvairūs kultūriniai renginiai, o taip pat prisidėta prie socialinės atsakomybės
didinimo, organizuojant gerumo akcijas jautrioms socialinėms grupėms.
Kartą per mėnesį kartu su vadovybe organizuojama „Apvalaus stalo diskusijų diena“ –
tai diskusijos su vis kitu padaliniu, išsakomos ir išgirstamos problemos, o kartu ir formuojama
aukštesnio lygmens organizacijos kultūra. Mes stengiamės būti atviri su savo darbuotojais,
palaikyti su jais dialogą ir įsiklausyti į kiekvieno nuomonę. Taip kuriamas bendradarbiavimu,
pasitikėjimu ir nuoširdumu grįstas valdymas Kelių direkcijoje.
Metų pabaigoje buvo organizuojama vertybinė sesija, skirta Kelių direkcijos
darbuotojams. Šios sesijos tikslas buvo organizuoti vertybių komunikaciją, identifikuoti
organizacijos vertybes, priderinant jas prie darbuotojų asmeninių vertybių. Buvo išgrynintos šios
vertybės – atsakomybė, pažangumas, skaidrumas, profesionalumas, orientacija į klientą ir
bendradarbiavimas. Kiekvienai iš vertybių darbuotojai aprašė elgsenas, atspindinčias vertybes
kasdienėje Kelių direkcijos veikloje. Vėliau šios vertybės bus integruojamos į darbuotojų
kompetencijų modelį.
6 kryptis. Tęsti taupiosios valdymo sistemos (LEAN) metodų diegimą ir kitų valdymo
efektyvumo didinimo projektų įgyvendinimą.
Kelių direkcijoje LEAN metodai pradėti taikyti 2017 metais. Taupiosios valdymo
sistemos LEAN metodų aprašas buvo patvirtintas 2017 m. kovo 31 d. ir 2017 m. gegužės mėn.
pradžioje visuose skyriuose buvo pradėtas diegti „3S“ metodas, o 2017m gegužės 15 d. buvo
įrengtos kanceliarinių priemonių bendrojo naudojimo „Kanban“ lentynos. Šie metodai sėkmingai
buvo taikomi ir 2018 metais.
Taikant „3S“ metodą yra palaikoma bendra tvarka darbo vietose, darbuotojai greičiau
suranda reikiamą informaciją.
„Kanban“ lentynos yra skirtos bendram kanceliarinių priemonių naudojimui. Pritaikytas
metodas suteikia galimybę bendrai naudoti priemones, jas įsigyti tik esant realiam poreikiui ir
tokiu būdu sutaupyti lėšų.
Kelių direkcijoje stengiamės maksimaliai taikyti visas Informacinių technologijų
galimybes, tausoti gamtą bei kitus išteklius ir, esant galimybėms, siųsti tik elektroniniu parašu
pasirašytus dokumentus. Lyginant su praėjusiais metais, kuomet išsiųstų elektroninių dokumentų
dalis sudarė tik 9,5% visų išsiųstų dokumentų, 2018 m. ši dalis padidėjo iki 45%.
6 lentelė
Dokumento rūšis

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m. (2018-12-18
duomenys)

GAUTIEJI

15 647 (iš jų –
248 el.
dokumentai)

16 335 (iš jų –
465 el.
dokumentai)

24 504 (iš jų – 1506
el. dokumentai)

24 209 (iš jų 2307 el.
dokumentai)

SIUNČIAMIEJI

8 555 (iš jų –
660 el.
dokumentai)

9 596 ( iš jų –
502 el.
dokumentai)

8 623 ( iš jų – 2817
el. dokumentai)

11 914 (iš jų 5418 el.
dokumentų)
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8 kryptis Tobulinti bendradarbiavimą su Lietuvos kelių infrastruktūros įmonėmis
ir asociacijomis
Kelių direkcija siekia konstruktyviai bendradarbiauti su Lietuvos kelių infrastruktūros
įmonėmis, įmones vienijančiomis asociacijomis ir ekspertais. Tobulinant šį bendradarbiavimą,
2018 m. spalio 16 d. buvo suorganizuotas pirmasis susitikimas su beveik visų kelių sektoriaus
įmonių atstovais. Susitikimo metu buvo aptartos automobilių kelių tiesimo aktualijos, problemos,
2019 m. planai. Klausimų ir atsakymų sesijos metu buvo atsakyta į kelių sektoriaus įmonių atstovų
pateiktus klausimus. Susisiekimo ministerija, siekdama palaikyti dialogą, atnaujino nuolatinės
Kelių priežiūros ir plėtros programos komisijos, kurią sudaro Lietuvos kelių infrastruktūros
įmones vienijančios asociacijos, mokslo bendruomenės atstovai, sudėtį. Nuolatinės Kelių
priežiūros ir plėtros programos komisijos posėdyje, įvykusiame 2018 m. lapkričio 30 d.,
susipažinta su Kelių direkcijos parengta Programos finansavimo lėšų 2018 metais naudojimo
ataskaita, 2019 m. planais, o taip pat pristatytas ir aptartas Aprašo pakeitimo projektas. Taip pat
2018m. gruodžio 6 d. Kelių direkcijos vadovai dalyvavo susitikime su Asociacijos „Lietuvos
keliai“ nariais. Šio susitikimo metu Kelių direkcija išsamiai pristatė Asociacijos nariams savo
veiklą, planus, atsakė į rūpimus klausimus bei aptarė visus aktualius kelių priežiūros bei plėtros
klausimus su Asociacijos nariais.
Bendradarbiavimas su Lietuvos kelių infrastruktūros įmonėmis, įmones vienijančiomis
asociacijomis ir ekspertais 2019 m. bus ir toliau plėtojamas.

PROGRAMOS LĖŠŲ POREIKIO IR PANAUDOJIMO ANALIZĖ
Tinkama kelių transporto infrastruktūros būklė ne tik sumažina kelių naudotojų patiriamas
išlaidas, kelionės trukmę, tačiau tai yra ir saugaus eismo garantas keliuose, ir šalies, kaip
tranzitinės valstybės, įvaizdžio dalis. Lietuvoje automobilių keliais pervežama daugiau nei pusė
(54 proc.) visų gabenamų krovinių, o kelių sektorius itin prisideda kuriant bendrąjį vidaus produktą
(kelių transportas sukuria apie 5 proc. BVP, transporto sistema – 12 proc.). Be to, 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. Eur į valstybinės reikšmės kelius mokesčių pavidalu į biudžetą sugrįžta apie 30 proc. Todėl
Programai, kuri yra pagrindinis lėšų šaltinis, užtikrinantis tinkamą automobilių kelių plėtrą, turi
būti skiriamas pakankamas finansavimas.
Įgyvendinant Programą, 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.
Toliau pateikiamas grafikas, kuriame atsispindi faktinis valstybinės ir vietinės reikšmės kelių
(gatvių) finansavimas iš Programos lėšų per 2008–2018 metus ir 2019 m. planas.
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Faktinės (kasinės) Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos
Iš viso
Pastaba. Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių
patvirtinimo įstatyme Kelių priežiūros ir plėtros programai skirta 477 461 tūkst. Eur., tačiau šio įstatymo 14 str. 1 p.
numato, kad Susisiekimo ministerija 2019 metų mokėjimams iš Kelių priežiūros ir plėtros programos gali naudoti
26 498 tūkst. eurų mažesnę sumą, negu 2019 metais į valstybės biudžetą įmokėta lėšų šiai programai finansuoti.
(477 461– 26 498=450 963 tūkst. Eur).

Dėl Programos lėšų, prižiūrint ir tvarkant valstybinės reikšmės kelius ir ES
finansinės paramos lėšų panaudojimo įgyvendinant valstybės investicijų programos kelių
priežiūros ir plėtros projektus 2018 metais
Vykdydama Programą, Kelių direkcija 2018 metais panaudojo kelių priežiūros ir plėtros
projektams bei saugaus eismo priemonėms finansuoti 411 mln. Eur arba 83 proc. Programos lėšų
(493 mln. Eur). Įvertinus kreditorinį įsiskolinimą (13 mln. Eur) Programos lėšų panaudota 424
mln. Eur arba 86 proc. Programos lėšos yra sutaupytos dėl palankesnėmis nei planuota kainomis
įvykdžius didžiausių projektų darbų viešuosius pirkimus 2017 m. pabaigoje ir 2018 metais.
Pažymėtina, kad Kelių direkcija sutaupė beveik 78 mln. eurų, iš kurių 65 mln. eurų sutaupyti per
rangos darbų viešuosius pirkimus. Šie sutaupymai atsirado skaičiuojant skirtumą tarp darbams
numatytų kainų ir sumų, pasiūlytų konkursus laimėjusių įmonių. Taip pat dalis sutaupymų susidarė
peržiūrėjus Kelių direkcijos administracines išlaidas (3,97 mln. eurų). Dalis sutaupytų lėšų
investuotos jau 2018 metais, paskelbus naujus konkursus keliams tiesti ar rekonstruoti, kita
sutaupytų lėšų dalis bus tikslingai panaudota 2019 metais ir jau yra pasirašyta naujų sutarčių darbų
vykdymui. Per viešuosius pirkimus sutaupytos lėšos rodo, kad investuojama racionaliai už rinkos
kainą ir tai suteikia galimybę atlikti daugiau darbų. Už sutaupytas lėšas Kelių direkcija gali
anksčiau pradėti įgyvendinti tokius reikalingus projektus kaip „Megos“ sankryžos (magistralinio
kelio A1 Vilnius –Kaunas–Klaipėda ruožas), Akademijos sankryžos (magistralinio kelio A5
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Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožas), kelio A14 Vilnius–Utena ruožų rekonstravimą. Tačiau
pažymėtina, kad lėšų kelių remontui vis tiek trūksta. Pavyzdžiui, vienu blogiausių Lietuvos kelių
laikomas betoninis kelias Vilnius-Utena planuotas remontuoti jau seniai, o 2019 metais nors ir
prasidės jo remontas, kol kas bus rekonstruojamas vos 4 kilometrų ilgio ruožas. 2018 metais Kelių
direkcija, administruodama sutartis, pritaikė netesybų daugiau kaip už 4,2 mln. eurų dėl darbų
atlikimo terminų nesilaikymo ir išskaitų dėl netinkamos darbų atlikimo kokybės.
Pažymėtina, kad 2018 metais Kelių direkcija sėkmingai panaudojo ES finansinės
paramos fondų lėšas valstybės investicijų programos kelių priežiūros ir plėtros projektų
finansavimui. Iš 63 mln. Eur ES finansinės paramos fondų lėšų sumos, skirtos investiciniams kelių
projektams finansuoti, 2018 metais panaudota 59,15 mln. Eur lėšų arba 94 proc., o įvertinus
kreditorinį įsiskolinimą panaudota 60,61 mln. Eur arba 96 proc. Dalis ES paramos fondų lėšų,
planuotų šiems metams, buvo sutaupyta, taigi, šias lėšas bus galima panaudoti kitiems svarbiems
projektams finansuoti. Įvertinus sutaupymų ir planuojamų pateikti mokėjimų prašymų sumas, tik
2,48 mln. Eur (4%) ES paramos fondų lėšų persikels į 2019 m. pirmąjį pusmetį įgyvendinamų
projektų darbų apmokėjimui.
Šalia gerai išplėtotos ir prižiūrėtos kelių infrastruktūros kuriami logistikos centrai, jie turi
teigiamos įtakos smulkiajam verslui, padeda sukurti naujų darbo vietų.
Toliau pateikiame keletą priežasčių, kurios sąlygojo nevisišką Programos sąmatos lėšų
panaudojimą (pažymėtina, kad kai kuriais atvejais lėšos nepanaudotos ir dėl sutaupymo):
• Viešąjį pirkimą žvyrkelių asfaltavimui laimėjusi UAB „Kamesta“ nepagrįstai atsisakė
vykdyti sutartį, nors ją pasirašė, todėl tiksliniam žvyrkelių asfaltavimo projektui nepanaudota iš
viso 10,48 mln. Eur suma (neišasfaltuota 54,53 km žvyrkelių). Kelių direkcija nutraukė sutartį su
UAB „Kamesta“ šiai bendrovei nevykdant įsipareigojimų;
• Kelių direkcijai nutraukus viešąjį pirkimą 6 mln. Eur vertės projektui „Vilnius-Utena
kelio rekonstrukcija“ dėl konkurso dalyvių pasiūlytų per didelių kainų, operatyviai įvykdytas
antrasis pirkimas ir 2018 m. projektas jau pradėtas įgyvendinti, tačiau apmokėjimas už darbus
nusikėlė į 2019 metus;
• 2018 metų pradžioje Programos sąmatoje buvo numatyta 2,4 mln. Eur lėšų suma Kelių
direkcijos naujo administracinio pastato statybai, tačiau šios investicijos atsisakyta įvertinus
nekilnojamojo turto rinkos konjunktūrą ir radus efektyvesnius sprendimus;
• Valstybinės reikšmės kelio Nr.206 Šilutė-Rusnė ruožo nuo 2,401 iki 7,363 km
rekonstravimo ir estakados užliejamame ruože naujos statybos projekto apmokėjimui 2018 m.
buvo skirta 5 mln. Eur Programos lėšų suma, kuri nebuvo panaudota dėl papildomų darbų pirkimo;
• Sutaupyta lėšų projektavimo darbų apmokėjimui: 2018 m. buvo planuota pirkti 418
km žvyrkelių projektavimo darbų už 6 mln. Eur (remiantis 2017m. kainomis), o pavyko šiuos
darbus nupirkti už 2 mln. Eur, ir tokiu būdu sutaupyti 4 mln. Eur.

II. INFORMACIJA APIE PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMĄ
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.
7 lentelė
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.
%

2,61

150

Skirtos lėšos (tūkst. Eur)
Planas

Faktas

Įvyk.
%

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

1.
1.1.

Rezultatas R-01-09-01-01

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)

Uždavinys 01-09-01-01

Plėtoti ir prižiūrėti vietinės reikšmės kelius (gatves)

Priemonė 01-09-01-01-02

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

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
Tiesta, rekonstruota ir taisyta
vietinės reikšmės keliams
vietinės reikšmės kelių
(gatvėms)
(gatvių) (NSP – 1.10)
finansuoti, dalį: vykdyti
Institucijų vietinės reikšmės
lėšų naudojimo pagal
keliams (gatvėms) finansuoti
paskirtį priežiūrą
skirtų KPPP lėšų
(kontrolę), darbų kokybės
panaudojimas kapitalui
kontrolės priežiūrą
formuoti (kaupiamoji vertė)
objektuose, finansų
kontrolę.

proc.

1,74

tūkst.
Eur
tūkst.
Eur
proc.

100

100

100

km

200

300

150

proc.

60

68,9

115

43,6

102

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.

43

131 908

129 342

98

131 908

129 342

98

Pastabos
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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

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 vykdomų (nenukrypstant nuo normatyvinių
kokybės reikalavimų) valstybinės reikšmės kelių tiesimo,
rekonstrukcijos ir taisymo darbų (projektų) dalis nuo visų
vykdomų projektų
Tinkamai vykdomų (nenukrypstant nuo normatyvinių
kokybės reikalavimų) valstybinės reikšmės tiltų (viadukų,
estakadų) statybos, rekonstrukcijos ir taisymo darbų
(projektų) dalis nuo visų vykdomų projektų

Metinis
planas

Įvykdyta

Įvyk.
%

proc.

4,23

4,28

102

proc.

60

60

100

Planas

Faktas

Įvyk.
%

KPPP
ES
KPPP

261 425
63 096
261 425

190 033
59 155
190 033

73
94
73

ES

63 096

59 155

94

proc.

95

64,86

68

proc.

90

66,67

74

Pastabos

proc.

80

-

-

Pagal sutartį
UAB
„Synopticom“
atliks apklausą
apie
švietėjišką
saugaus eismo
veiklą ir
rezultatai bus
2019 m. I
ketv. rezultatų
ataskaitoje.

Išasfaltuota žvyrkelių, (LRV – 4.4.2)

km

335

268,17

80

1

Įrengta gyvūnų apsaugos sistema, (LRV – 4.4.2)
Įrengta dviračių takų, (LRV – 4.4.2)
Įrengta greito krovimo stotelių magistraliniuose keliuose,
(LRV – 1.5.7)

km
km

50
25

62,712
40,056

125
160

2
3

vnt.

14

13

93

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

Vykdomos švietėjiškos saugaus eismo veiklos
pastebimumas

1.1.4. Produktas P-01-09-02-01-04
1.1.5. Produktas P-01-09-02-01-05
1.1.6. Produktas P-01-09-02-01-06
1.1.7. Produktas P-01-09-02-01-07

Mato
vnt.

Skirtos lėšos (tūkst. Eur)

4

32

Eil.
Nr.

Tikslas,
uždavinys,
priemonė,
produktas,
veiksmas

Kodas

1.1.8. Produktas P-01-09-02-01-08
1.1.9. Produktas P-01-09-02-01-09
1.1.10. Produktas P-01-09-02-01-10
1.1.11. Produktas P-01-09-02-01-11

1.1.12. Produktas P-01-09-02-01-12

1.1.13. Produktas P-01-09-02-01-13
1.1.14. Produktas P-01-09-02-01-14

Veiksmai

Vertinimo kriterijų reikšmės

Tikslo, uždavinio,
priemonės, produkto,
veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijai

Sukurta pažangių viešųjų ir administracinių elektroninių
paslaugų kelių transporte, , (LRV – 4.4.2)
Įrengta viršsvorio ir kitų pažeidimų kontrolės sistemų
vietų, (LRV – 5.4.5)
Įrengta žiedinių sankryžų, (LRV – 5.4.5)
Įrengta greičio kontrolės priemonių (LRV – 5.4.5)

Įrengta atitvarų (LRV – 5.4.5)

Įrengtos dinaminių eismo valdymo sistemų vietos, (LRV –
5.4.5; NSP – 1.14)
Rekonstruota „Via Baltica“ kelio (LRV – 4.4.1; NSP –
1.10)
Organizuoti valstybinės
Tiesta, rekonstruota ar
reikšmės kelių
taisyta valstybinės reikšmės
projektavimo, tiesimo,
kelių (NSP –1.10), iš jų:
rekonstrukcijos, taisymo
vykdyta asfalto dangų
darbus, teikti paraiškas ES paprastojo remonto darbai
paramai gauti, atlikti darbų vykdyta žvyrkelių
viešųjų pirkimų
asfaltavimo
procedūras, vykdyti darbų
kt. darbų, didinančių kelio
kokybės, kiekybės ir
vertę
finansų kontrolę.
vykdyti projektai bendrai
finansuojami iš ES, iš jų:

Mato
vnt.

Metinis
planas

Įvykdyta

Įvyk.
%

vnt.

1

1

100

vnt.

0

0

0

vnt.
vnt.

18
80

17
25

94
31

Skirtos lėšos (tūkst. Eur)
Planas

Faktas

Įvyk.
%

Pastabos

5
6
7

km

40

77

192

Viešieji
pirkimai buvo
paskelbti 2017
m. Rodiklis
viršytas,
kadangi
sutarčių
įgyvendinimas
persikėlė į
2018 m.

vnt.

23

23

100

8

km

45,74

34,21

75

km

898,1

909,33

101

400

467,19

117

335

268,17

80

74

79,44

107

83,6

94,53

113

9

„Via Baltica“ plėtra (LRV – 4.4.1):
Rekonstruotas A17
Panevėžio aplinkkelio (E67)
ruožas (10,53–22,06 km);

11,53

-

-

Darbai
vykdomi.
Pagrindinių
rekonstravimo darbų
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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 (tūkst. Eur)
Planas

Faktas

Įvyk.
%

Pastabos

pabaiga 2019
m

Rekonstruoti kelio A5
Kaunas–Marijampolė–
Suvalkai (E67) ruožai (23,4–
35,4 km ir 45,15–56,83 km);

23,68

23,68

100

Rekonstruotas A17
Panevėžio aplinkkelio (E67)
ruožas (0,00–10,53 km)

km

10,53

10,53

100

Pradėtos specialiojo plano
parengimo ir žemės
paėmimo visuomenės
poreikiams procedūros kelio
A5 Kaunas–Marijampolė–
Suvalkai ruože nuo 56,83 iki
97,07 km

taip/ne

taip

taip

100

Veiksmai

Kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo Vilnius–Kaunas rekonstrukcija
Pradėti kelio A1 Vilnius–
Kaunas–Klaipėda ruožo nuo
taip/ne
91,0 iki 107,0 km
rekonstravimo darbai
Paskelbtas kelio A1
Vilnius–Kaunas–Klaipėda
ruožo nuo 10 iki 94 km
taip/ne
rekonstravimo darbų viešais
pirkimo konkursas
Kelio A14 Vilnius–Utena rekonstrukcija

taip

taip

100

taip

taip

100

10,53 km
(kelio A17
0,00-10,53 km
rekonstrukcija
) šiuo metu
yra įtraukti į
2017 m.
fizinius
rodiklius.
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Eil.
Nr.

Tikslas,
uždavinys,
priemonė,
produktas,
veiksmas

Kodas

Tikslo, uždavinio,
priemonės, produkto,
veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijų reikšmės
Vertinimo kriterijai

Atlikti kelio A14 Vilnius–
Utena ruožo nuo 16 iki 21,5
km rekonstravimo darbai

Mato
vnt.

km

Metinis
planas

5,5

Įvykdyta

Įvyk.
%

Skirtos lėšos (tūkst. Eur)
Planas

Faktas

Įvyk.
%

Pastabos

Rangos darbų
sutartis
pasirašyta,
darbai
prasidės 2019
m. pavasarį.

0

Kelio A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė ruožo Vilnius–Trakai modernizacija
Pasirašyta sutartis
specialiojo plano parengimui
taip/ne
taip
ne
dėl kelio ruožo Vilnius–
Trakai plėtros

Veiksmai

Planuoti didžiųjų miestų
aplinkkelių plėtrą.

Pasirašyta Trakų miesto
aplinkkelio projektavimo
darbų sutartis

taip/ne

taip

ne

Parengta studija apie penkių
didžiųjų Lietuvos miestų
prieigų plėtrą

taip/ne

taip

taip

100

vnt.

30

36

120

projektai bendrai
finansuojami iš ES

23

18

78

projektai finansuojami
valstybės biudžeto lėšomis,
iš jų:

7

18

257

Statyta, rekonstruota ar
taisyta tiltų (viadukų,
estakadų), iš jų:
Veiksmai

Veiksmai

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

įrengta estakada per
užliejamą kelio Nr. 206
Šilutė–Rusnė ruožą

Pradėtas projekto „Vizija –
nulis“ įgyvendinimas

taip/ne

1

0

taip

taip

0

Estakados
statybos
darbai pradėti
vykdyti ir
planuojama
juos pabaigti
2019 m. IV
ketv.
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Eil.
Nr.

Tikslas,
uždavinys,
priemonė,
produktas,
veiksmas

Kodas

Tikslo, uždavinio,
priemonės, produkto,
veiksmo pavadinimas
inžinerinių priemonių, ITS
inovacijų įgyvendinimą
valstybinės reikšmės
keliuose, organizuoti ir
atlikti darbų viešųjų
pirkimų procedūras ir
vykdyti darbų kokybės,
kiekybės ir finansų
kontrolę.

Vertinimo kriterijų reikšmės
Vertinimo kriterijai

Įrengta inžinerinių greičio
mažinimo priemonių

Papildomos inžinerinės
eismo saugumo priemonės
pėsčiųjų perėjose
(nereguliuojamų pėsčiųjų
perėjų inžinerinis
tobulinimas)

Įrengtas apšvietimas kelio
ruožuose arba pavojingose
vietose

Įrengta varliagyvių apsaugos
sistemų (NSP – 4.9)
Įrengta triukšmo slopinimo
sienelių (NSP – 4.10)
Įdiegta vidutinio greičio
matavimo sistemos kelių
ruožuose

Mato
vnt.

vnt.

Metinis
planas

Įvykdyta

Įvyk.
%

120

108

90

vnt.

100

52

52

km

5

21,373

427

vnt.

122

82

67

vnt.

3

2

360

km

13

15,67

121

vnt.

25

15

60

Skirtos lėšos (tūkst. Eur)
Planas

Faktas

Įvyk.
%

Pastabos

Rodiklis
mažesnis negu
plane dėl
iškilusių
problemų,
susijusių su
techninių
projektų
derinimu su
atsakingo-mis
institucijomis, kurių iš
anksto nėra
galimybės
numatyti
Apšvietimas
diegiamas
ypač
pavojingose
vietose ir
sankryžose.
Taip pat
pabrėžtina,
kad dažnu
atveju
apšvietimas
diegiamas
sankryžose,
kur jo mato
vienetas
neskaičiuojam
as kilometrais
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Eil.
Nr.

Tikslas,
uždavinys,
priemonė,
produktas,
veiksmas

Veiksmai

Veiksmai

Veiksmai

Veiksmai

Kodas

Tikslo, uždavinio,
priemonės, produkto,
veiksmo pavadinimas

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

Organizuoti švietėjišką
veiklą.

Organizuoti ir koordinuoti
ITS ir kitų inovacijų
projektavimą ir diegimą.

Planuoti kelių priežiūros ir
plėtros finansavimo
užtikrinimą

Vertinimo kriterijų reikšmės
Vertinimo kriterijai

Mato
vnt.

Metinis
planas

Įvykdyta

Įvyk.
%

Įrengti stacionarūs greičio
matuokliai

vnt.

180

25

14

Atlikta kelių saugumo auditų

vnt.

80

28

35

Atlikta poveikio kelių
saugumui vertinimų

vnt.

20

7

35

Atlikta kelių saugumo
patikrinimų

km

1 500

1 740

116

proc.

100

100

100

vnt.

60

24

40

Įrengta eismo intensyvumo
skaitiklių (NSP – 1.14)

vnt.

90

6

10

Įrengti išankstinio svėrimo
postai

vnt.

20

0

0

Autonominiams
automobiliams pritaikytų
kelio ruožų tinklo plėtra

km

50

0

0

proc.

100

100

100

Vykdyta švietėjiška veikla
pagal parengtą švietėjiškos
veiklos planą
Įrengta kelių oro sąlygų
vaizdo kamerų (NSP – 1.14)

Parengti teisės aktų projektai
kelių priežiūros ir plėtros
finansavimo šaltiniams

Skirtos lėšos (tūkst. Eur)
Planas

Faktas

Įvyk.
%

Pastabos

Saugumo
auditai
atliekami
pagal poreikį
Poveikio kelių
saugumui
vertinimai
atliekami
pagal poreikį
Kelių
saugumo
auditų
patikrinimai
priklauso nuo
Kelių
direkcijoje
vykdomų
projektų
skaičiaus.
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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.
%

Įgyvendintos parengtame
reorganizacijos plane
numatytos priemonės

proc.

100

100

100

Sukurtas ir įdiegtas Estatybos darbų žurnalas

proc.

100

100

100

taip/ne

taip

taip

100

vnt.

6

6

100

proc.

100

100

100

Paskelbtas E-tolling‘o
įgyvendinimo viešasis
pirkimo konkursas (LRV –
4.4.2)

taip/ne

taip

ne

Veiksmai

Organizuoti ir koordinuoti
valstybinės reikšmės kelių
matavimų atlikimą ir jų
teisinį registravimą VĮ
Registrų centre.

Išmatuotų ir registruotų
valstybinės reikšmės kelių
ilgis

km

3 200

2 535

Veiksmai

Modernizuoti Eismo
informacijos centrą

Pradėtos Eismo informacijos
centro pastato statybos (NSP
– 1.14)

taip/ne

taip

ne

Pasirašyta Turto valdymo
sistemos diegimo sutartis

taip/ne

taip

ne

vnt.

1

1

Veiksmai

Veiksmai

Planuoti Kelių direkcijos
statuso keitimą

Sukurti projektų
įgyvendinimo kokybės bei
kontrolės sistemą.

Pakeista kelių tiesimo darbų
techninės priežiūros
koncepcija ir strategija,
Parengta ir patvirtinta
normatyvinių techninių
dokumentų naujos
redakcijos/pakeitimai
Įgyvendinta E-vinjetės
sistema

Veiksmai

Vykdyti kelių mokesčių
sistemos modernizavimą

Tęsti valdymo efektyvumo
didinimo projektus
Veiksmai

Skaitmenizuoti/automatizuot
i veiklos procesai

79

100

Skirtos lėšos (tūkst. Eur)
Planas

Faktas

Įvyk.
%

Pastabos
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Eil.
Nr.

Tikslas,
uždavinys,
priemonė,
produktas,
veiksmas

Kodas

Tikslo, uždavinio,
priemonės, produkto,
veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijų reikšmės
Vertinimo kriterijai

Vienai tarnybinei stočiai
tenkanti informacinių ir
ryšių technologijų IRT
infrastruktūros priežiūros ir
administravimo veiklos
išlaidų dalis
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

Veiksmai

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
Parengta Kelių priežiūros
vadovo nauja redakcija
Parengti kelių priežiūros
sutarties ir viešojo pirkimo
Tęsti kelių priežiūros
koncepcija bei viešojo
reformą
pirkimo dokumentai
Prižiūrima kelių (km)
aukštesniu priežiūros lygiu
lyginant su 2017 m.
Užtaisyta išdaužų

Veiksmai

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

Atnaujinta lopinėliais
asfaltbetonio dangų pakeisti
į Asfalto ir betono dangų
defektų taisymas
Atnaujinta nusidėvėjusių
žvyrkelių (pažvyravimas)
Atnaujinta nusidėvėjusių
kelkraščių

Mato
vnt.

Eur

Metinis
planas

Įvykdyta

Įvyk.
%

633

485,43

77

Skirtos lėšos (tūkst. Eur)
Planas

Faktas

Įvyk.
%

KPPP

91 601

84 993

93

KPPP

91 601

84 993

93

proc.

≥65

66,11

102

Eur

2050

2056,5

100

Eur

843

835,7

99

taip/ne

taip

taip

100

taip/ne

taip

ne

km,
proc.

2 000/
15

2373/11

117/
73

tūkst.
m2

300

272,712

91

tūkst.
m2

290

369,755

128

km

200

109,981

55

km

115

68,035

59

Pastabos
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Eil.
Nr.

Tikslas,
uždavinys,
priemonė,
produktas,
veiksmas

Kodas

Tikslo, uždavinio,
priemonės, produkto,
veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijų reikšmės
Vertinimo kriterijai

Atnaujinta apsauginių
atitvarų
Atnaujinta horizontaliojo
kelių ženklinimo
3.
3.1.

Mato
vnt.

Metinis
planas

Įvykdyta

Įvyk.
%

m

3 300

3156,8

96

tūkst.
m2

830

1765,480

213

Skirtos lėšos (tūkst. Eur)
Planas

Faktas

Įvyk.
%

Uždavinys 01-09-02-03

Didinti Kelių direkcijos veiklos efektyvumą

KPPP

5 926

4 559

77

Priemonė 01-09-02-03-01

Tobulinti Kelių direkcijos vidaus administravimą

KPPP

5 926

4 559

77

Veiksmai

Veiksmai

Veiksmai

Veiksmai

Veiksmai

Vykdyti Kelių direkcijos
veiklos viešinimą,
užtikrinti informacijos
prieinamumą visuomenei

Įgyvendinti priemones
(viešųjų pirkimų srityje),
užtikrinančias Kelių
direkcijos veiklos
skaidrumo didinimą
Organizuoti Kelių
direkcijos valstybės
tarnautojų ir darbuotojų
įsitraukimą/dalyvavimą
veikloje
Organizuoti Kelių
direkcijos darbuotojų
informuotumą apie
svarbius įvykius
Diegti Taupiosios valdymo
sistemos (LEAN) metodus

Atnaujinta ir pritaikyta
mobiliesiems įrenginiams
interneto svetainė
eismoinfo.lt

proc.

100

100

100

Vykdytas informacijos
viešinimas spaudoje, Kelių
direkcijos interneto
svetainėje, socialiniuose
tinkluose pagal patvirtintą
planą

proc.

100

100

100

Viešųjų pirkimų
konkursuose dalyvauja
didesnis dalyvių skaičius
lyginant su 2017 m.

proc.

20

0

0

taip/ne

taip

taip

100

Organizuota socialinių
akcijų

vnt.

2

2

100

Pritaikyti ne mažiau kaip 3
LEAN metodai

vnt.

≥3

3

100

Atlikta analizė ir parengta
personalo valdymo strategija

Pastabos
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Eil.
Nr.

Tikslas,
uždavinys,
priemonė,
produktas,
veiksmas

Kodas

Tikslo, uždavinio,
priemonės, produkto,
veiksmo pavadinimas

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

Veiksmai

Įgyvendinti atliktų
(išorinių ir vidaus) auditų
rekomendacijas.
Įgyvendinti Kelių
direkcijos valstybės
tarnautojų ir darbuotojų
ugdymo planus.

Vertinimo kriterijų reikšmės
Vertinimo kriterijai

Mato
vnt.

Įvyk.
%

Metinis
planas

Įvykdyta

taip/ne

taip

ne

taip/ne

taip

taip

100

Įgyvendintos auditų
rekomendacijos

proc.

100

100

100

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

proc.

≥80

100

100

Atliktas kasmetinį viešosios
nuomonės apklausos tyrimas
dėl Kelių direkcijos
vykdomos veiklos ir tyrimo
rezultatų analizė (ISO).
Atliktas kasmetinis Kelių
direkcijos valstybės
tarnautojų ir darbuotojų
pasitenkinimo vidine
komunikacija tyrimas ir
tyrimo rezultatų analizė
(ISO).

Skirtos lėšos (tūkst. Eur)
Planas

Faktas

Įvyk.
%

Pastabos

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 2018 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 271 patvirtino Programos finansavimo lėšų naudojimo 2018 metų sąmatą ir paskirstė 492 662 tūkst. Eur (t. y. su 52
037 tūkst. Eur viršplaninėmis lėšomis). Viršplaniniai asignavimai nebuvo įvertinti planuojant vertinimo kriterijų reikšmes.
1. Išasfaltuotų žvyrkelių kilometrai pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą. Viešąjį pirkimą žvyrkelių asfaltavimui laimėjusi UAB „Kamesta“ nepagrįstai atsisakė
vykdyti sutartį, nors ją pasirašė, todėl tiksliniam žvyrkelių asfaltavimo projektui nepanaudota iš viso 10,48 mln. Eur suma ir neišasfaltuota 54,53 km žvyrkelių. Kelių direkcija nutraukė
sutartį su UAB „Kamesta“ šiai bendrovei nevykdant įsipareigojimų.
2. 2018 metais kovo mėn. buvo parengtas Laukinės gyvūnijos išsaugojimo Lietuvos keliuose darbo grupės darbo reglamentas. Darbo grupė numatys veiksmų planą ir priemones
siekiant mažinti susidūrimų su laukiniais gyvūnais Lietuvos keliuose skaičių. Tinklo tvorų įrengimas buvo numatytas ir įgyvendintas kartu su kelių rekonstrukcijos projektais. Viešieji
pirkimai buvo paskelbti 2017 m. Rodiklis viršytas, kadangi sutarčių įgyvendinimas persikėlė į 2018 m.
3. Dviračių takų plėtra šalia valstybinės reikšmės kelių sudaro sąlygas sujungti miestus ir miestelius į vieną bendrą dviračių takų sistemą šalyje ir darniai atlikti keliones
dviračiais. Viešieji pirkimai buvo paskelbti 2017 m. Rodiklis viršytas, kadangi sutarčių įgyvendinimas persikėlė į 2018 m.
4. Projektą „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo plėtra magistraliniuose keliuose sudaro du etapai. Pirmasis etapas yra įgyvendintas įrengta 10 vnt. greitojo elektromobilių
įkrovimo prieigų kelyje A1 Vilniaus–Kaunas–Klaipėda ir kelyje A2 Vilnius–Panevėžys.
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II etape bus įrengta dar 14 vnt. greitojo elektromobilių įkrovimo prieigų valstybinės reikšmės magistraliniuose keliuose (toliau – elektromobilių įkrovimo stotelės). 2017 m. rugsėjo
mėn. buvo įvykdytos viešųjų pirkimų procedūros. Projektas yra padalintas į 14 dalių. Projekto įgyvendinimui atrinkti du rangovai (vienas rangovas įgyvendins darbus pagal 9 pirkimo
dalis, o kitas – 5). Projektinės dokumentacijos derinimo darbai užbaigti. Rangovas, atsakingas už 5 dalių elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimą, darbus užbaigė, 5 vnt. greitojo
elektromobilių įkrovimo prieigų perduoti užsakovui. Kitas rangovas, kuris yra atsakingas už 9 vnt. – perėmė statybvietes, atliko projektavimą ir pradėjo įrengimo darbus.
Pirmasis rangovas yra įrengęs ir perdavęs užsakovui visas penkias elektromobilių įkrovimo stoteles, antrasis vykdo 8 stotelių įrengimo darbus ir nuo 2018 m. gruodžio 21 d. savo
sąskaita suteikė galimybę vartotojams naudotis 8 prieigomis. Duomenys iš prieigų perduodami į www.eismoinfo.lt svetainę. Likusius darbus bei neatitikimų projektui taisymus
rangovas pratęs pasibaigus žiemos pertraukai.
5. Paslauga sukurta. Kelių eismo informacinė sistema (EIS) yra pritaikyta duomenų Open charge protocol apsikeitimui, t. y. pasirengusi Open charge protocol standartu priimti
bet kokių įkrovimo prieigų informaciją ir ją atvaizduoti www.eismoinfo.lt. Pagal įkrovimo prieigų pateiktus duomenis, informacinėje sistemoje www.eismoinfo.lt. bus teikiama
informacija apie šių elektromobilių įkrovimo prieigų vietą, tipą, būseną, užimtumą tikruoju laiku ir šių paslaugų pagalba elektromobilių naudotojai galės planuotis savo kelionę tarp
miestų elektromobiliu, nebijodami keliauti didesniais atstumais ne miesto ribose. EIS sukurtas EV (elektromobilių) įkrovimo duomenų surinkimo modulis veikia ir yra viešai prieinamas
www.eismoinfo.lt bei analogiškai - mobilioje šio modulio versijoje.
6. Per 2018 m. sausio mėn. atliktos metrologinės daugiafunkcių pažeidimų kontrolės sistemos postų patikros. Sistema metrologiškai įteisinta. Toliau vystomas informacinės
sistemos aplikacijos funkcionalumas ir kuriamos sąsajos su trečiomis šalimis ir duomenų teikėjais. Per 2018 m. spalio mėn. atliktos pakartotinės metrologinės daugiafunkcių pažeidimų
kontrolės sistemos postų patikros.
7. 2018 m. Kelių direkcija parengė greičio kontrolės priemonių įrengimo metodikas. Pagal parengtas metodikas analizuojama virš 5000 ruožų ir sudaromi prioritetiniai taškinių
ir sektorinių greičio kontrolės priemonių sąrašai. 2018 m. rugsėjo mėnesį Kelių direkcija paskelbė 30 taškinių greičio kontrolės priemonių įrengimo pirkimą. Pažymėtina, kad Kelių
direkcija sulaukė daug paklausimų dėl 30 taškinių greičio kontrolės priemonių įrengimo pirkimo sąlygų, į kuriuos atsižvelgė ir iš dalies keitė pirkimo apimtis. Dėl šios priežasties
pirkimas buvo nutrauktas ir 2019 m. I ketvirtyje bus skelbiamas pakartotinai kartu su 100 sektorinių greičio kontrolės priemonių įrengimo pirkimu.
8. Parengti greičio valdymo ir įspėjimo sistemų įrengimo (dinaminių eismo ženklų) kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruože nuo 10 iki 95 km techniniai projektai. Vykdoma
projektų ekspertizė. 2019-01-02 paskelbtas viešasis pirkimas.
9. Statybos darbai kelio A17 ruože nuo 0,0 iki 10,53 km faktiškai buvo baigti lapkričio mėnesį; 2018 m. gruodžio 5 d. užbaigti statybos darbai buvo perduoti užsakovui. Gruodžio
mėnesį buvo tęsiami statybos darbai kelio A17 ruože nuo 10,53 iki 22,06 km. Darbų pabaiga planuojama 2019 metais. Statybos darbai kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruože
nuo 23,40 iki 35,40 km (Prienų raj. savivaldybės ribose) faktiškai baigti lapkričio mėnesį, 2018 m. gruodžio 13 d. užbaigti statybos darbai buvo perduoti užsakovui. Pažymėtina, kad
10,53 km (kelio A17 0,00-10,53 km rekonstrukcija) šiuo metu yra įtraukti į 2017 m. fizinius rodiklius.

III. INFORMACIJA APIE DALYVAVIMĄ TARPINSTITUCINĖSE AR KITOSE
PROGRAMOSE
Kelių direkcija įgyvendina 2015–2020 m. Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės
kelių priežiūros ir plėtros programą, dalyvauja įgyvendinant 2014–2020 metų nacionalinę
pažangos programą, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą,
Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos įgyvendinimo priemonių planą, Nacionalinės
klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinį
veiklos planą ir kt.
Tarpinstituciniai planavimo dokumentai vykdomi pagal Kelių direkcijos veiklos plano
atitinkamus punktus, kurių nuostatos sutampa su tarpinstitucinių programų, tarpinstitucinių
veiklos planų ir kt. tarpinstituciniuose dokumentuose nustatytų tikslų, uždavinių ir priemonių
įgyvendinimu.

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
eismo saugumą, užtikrina kelių tinklo prieinamumą gyventojams bei patikimą kelionę
valstybinės reikšmės kelių tinklo naudotojams.
Dėl nepakankamo automobilių kelių sektoriaus finansavimo nebuvo pakankamai
galimybių užtikrinti visavertį eismo saugumą, tinkamą kelių tinklo priežiūrą, didėjo
eksploatacinės transporto priemonių išlaidos bei aplinkos tarša ir kt. Nuo 2008 iki 2016 metų
dėl nepakankamo kelių sektoriaus plėtros, priežiūros ir saugaus eismo finansavimo buvo patirta
apie 746 mln. Eur nuostolių (vidutiniškai 83 mln. Eur per metus), išlikus toms pačioms
finansavimo tendencijoms, prognozuojama, kad per 2017–2020 metų laikotarpį gali būti patirta
apie 745 mln. Eur nuostolių (vidutiniškai 186 mln. Eur per metus).
Pagrindinė rizika ir rizikos įvykiai, kurie turėjo įtakos programos įgyvendinimui 2018
metais, yra susiję su:
 užtrukusiomis viešųjų pirkimų procedūromis pagrinde dėl dalyvių konkursuose,
vykusiuose 2018m., siūlytų per aukštų kainų bei atskirais atvejais dėl subjektų
nedalyvavimo konkursuose;
 atskirais atvejais – rangovų įsipareigojimų nevykdymu (UAB „Kamesta“
neįvykdė įsipareigojimų 10,48 mln eurų sumai)
 teisminiais ginčais;
 kitais nenumatytais trikdžiais projektų įgyvendinime.
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. Minėti
procedūrų aprašai buvo patvirtinti dar 2017 m. spalio 30 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-478.
Dėl Programos įgyvendinimo 2019 – 2020 m. galimybių
Kelių direkcija, siekdama kuo efektyviau naudoti valstybės skiriamas lėšas, jau atliko
parengiamuosius darbus efektyviam Programos lėšų panaudojimui 2019-2020 metams:
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parengtas prioritetinių objektų ir darbų 2019–2020 m. planas su planuojamomis investicijomis
ir fiziniais rodikliais, parengtas viešųjų pirkimų planas 2019 metams ir skelbiami viešieji
pirkimai, pasirašomos sutartys tuo tikslu, kad 2019 m. pavasarį, pasibaigus technologinei
pertraukai, kuo anksčiau būtų pradėti suplanuotų projektų įgyvendinimo darbai. Kelių direkcija,
vadovaudamasi pagal aiškius kriterijus Susisiekimo ministerijos nustatytais investicijų
prioritetais, jau yra suplanavusi darbų už 400 mln. Eur, bet, turint omenyje Programos fondo
lėšų sąmatų 2019 m. ir 2020 m. planuojamus dydžius, akivaizdu, kad lėšų vis tiek nepakaks
visiems planuojamiems kelių priežiūros darbams atlikti. Dėl to nagrinėjamos visos įmanomos
alternatyvaus projektų finansavimo galimybės, kurios, mūsų manymu, būtų efektyviau
realizuotos, jeigu Kelių direkcija būtų pertvarkyta į valstybės valdomą įmonę: įmonė įgytų
teisines prielaidas ekonomiškai geriausiomis sąlygomis skolintis lėšas tarptautinėje finansų
rinkoje investiciniams projektams įgyvendinti bei planuojamam atstuminės valstybės rinkliavos
(angl. E- tolling), kuri padidintų valstybės biudžeto pajamas, projekto pagal ES direktyvas
įdiegimui (šis svarbus projektas jau buvo pristatytas LRS komitetams). Šiuo metu vyksta teisės
aktų derinimas su valstybės institucijomis dėl Kelių direkcijos pertvarkymo iš biudžetinės
įstaigos į valstybės įmonę.
Taip pat norėtume pažymėti, kad Kelių direkcija, atsižvelgdama į VšĮ Transporto
kompetencijų agentūros atliekamo visų Lietuvos kelių dangos būklės įvertinimo rezultatus ir
Susisiekimo ministerijos nustatytus investicijų prioritetus (rekonstruoti kelius A8, A10
įrengiant papildomas juostas, poreikį investuoti į 21 aplinkkelį, išasfaltuoti kasmet ne mažiau
kaip po 150 km žvyrkelių, įrengti 1200 pėsčiųjų perėjų, dviračių takus, kitus svarbius objektus),
rengia projektų įgyvendinimo planą 2019–2030 metams ir pateiks jį aptarti visoms
suinteresuotoms šalims.
Pažymėtina ir tai, kad daugelyje šalių, su kuriomis Lietuva turi ilgamečius
tarptautinius ekonominius ryšius, pavyzdžiui, Švedijoje, Suomijoje ir Norvegijoje investicijų į
kelių plėtrą planavimas yra ilgalaikis, ir investicijų programos bei jų finansavimo laikotarpiai
aprėpia 12 metų ir ilgesnį laikotarpį. Kelių plėtros projektų įgyvendinimo praktikai būdinga,
kad rangos sutartis, kurios sudaromos dviejų, trejų metų ar dar ilgesniam laikotarpiui, rangovai
vykdo derindami darbus keliuose objektuose ir ne su vienu užsakovu, todėl privatūs rangovai
planuoja savo išteklių paskirstymą taip, kaip jiems naudingiausia (t. y. ne visuomet pagal
sutartyse numatytus darbų aktavimo grafikus) ir kartais darbų užbaigimas persikelia į kitus
metus. Atsižvelgiant į aukščiau minėtą šakos specifiką bei skirtingą projektų mastą, šiuo metu
Kelių direkcija su rangovais turi nuo vienerių iki 20 metų trukmės sutartinių įsipareigojimų,
taigi, daugelio projektų įgyvendinimas trunka ilgiau nei vienerius metus. Reikšmingiausi
Lietuvos valstybinių kelių sistemai projektai, kuriuos įgyvendinant dažnai tenka vykdyti žemės
paėmimo visuomenės reikmėms procedūras, dėl proceso specifikos ir sudėtingumo paprastai
vykdomi etapais ir trunka nuo penkerių iki septynerių metų. Todėl būtų tikslinga, kad ir
Programos finansavimo planavimas, atsižvelgiant į šakos bei viešųjų pirkimų procedūrų
specifiką, projektų mastą bei projektų įgyvendinimo trukmę, būtų pertvarkytas į mažiausiai
trejų metų Programos finansavimo sąmatos planavimą, Vyriausybei patvirtinant sąmatą būtent
trejiems metams, tuo suteikiant Programą įgyvendinančioms įstaigoms galimybę lanksčiau
disponuoti lėšomis reaguojant į rinkos kainų svyravimus ir tokiu būdu sutaupant daugiau lėšų.
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Dėl Programai skiriamų lėšų stokos
Susisiekimo ministerija kartu su Kelių direkcija, įvertindama Lietuvos valstybinės ir
vietinės reikšmės kelių nusidėvėjimą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje
planuojamas transporto infrastruktūros sutvarkymo ir eismo saugumo didinimo priemones ir
lėšų joms poreikį, yra konstatavusi, kad kelių priežiūrai ir plėtrai atitenkančio finansavimo
neužtenka kelių tinklo nusidėvėjimui kompensuoti. Tačiau Susisiekimo ministerijos siūlymui
padidinti Programai finansuoti skiriamą akcizo pajamų, gautų už realizuotą benziną, dyzelinius
degalus, suskystintas dujas, dalį nuo 48 proc. iki 50 proc. ir taip užtikrinti minimalų kelių tinklo
plėtros poreikių tenkinimą, nebuvo pritarta. Todėl Susisiekimo ministerija ir Kelių direkcija,
siekdamos Programos finansavimo lėšas naudoti ypač racionaliai ir pamatuotai, 2018 m.
parengė ir pateikė Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti Kelių priežiūros ir plėtros
programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių
priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Aprašas),
pakeitimo projektą, kuris jau priimtas LRV nutarimu. Apraše išsamiai reglamentuota
Programos rezervo lėšų paskirstymo tvarka ir greitesnė, efektyvesnė lėšų paskirstymo
savivaldybėms procedūra bei kiti pakeitimai.
Pažymime, kad Kelių direkcija siekia inventorizuoti visus Lietuvos kelius. Atlikus šį
darbą, bus galima dar efektyviau paskirstyti Programos finansavimo lėšas, kad kelių tinklo
kokybė ne tik neblogėtų, bet ir būtų užtikrintas aukštesnis jo kokybės lygis, investicijas vykdant
tiksliais terminais pagal prioritetus. Didžioji dalis Programos finansavimo lėšų skiriama
naujiems keliams, tuo tarpu kelių priežiūrai ir remontui lėšų skiriama nepakankamai.
Dėl kelių priežiūros ir plėtros finansavimo alternatyvų (dėl projektų
įgyvendinimo viešosios ir privačiosios partnerystės būdu galimybių)
Susisiekimo ministerija ir Kelių direkcija nuolat ieško papildomų finansavimo
galimybių kelių tinklo plėtrai. Vienas iš alternatyvių papildomų finansavimo galimybių yra
Viešojo ir privataus sektorių partnerystė (toliau – VPSP, angl. PPP). Pažymėtina, kad šį
finansavimo būdą kaip alternatyvą galime naudoti, tačiau, prieš pasirinkdami kiekvieno
projekto finansavimo būdą, privalome palyginti visų galimų finansavimo alternatyvų kaštus.
Sprendžiant, ar pasirinkti VPSP kaip lėšų gavimo projekto įgyvendinimui būdą, būtina įvertinti
šio finansavimo būdo naudingumą valstybei šiais ekonominiais aspektais: 1) ar, atsižvelgiant į
tai, kad įstaiga priklauso viešajam sektoriui ir įstaigos įsipareigojimai (skolos), susijusios su
konkrečiu projektu, taps valdžios sektoriaus skolos dalimi, kurios valdymas griežtai
reglamentuotas Lietuvos Respublikos įstatymais, 2) ar pagal planuojamą pasirašyti partnerystės
su privačiu partneriu sutartį įsipareigojimai trijose būsimose kiekvieno projekto įgyvendinimo
stadijose - projektavimo, statybos ir eksploatacijos – tarp partnerių bus pasidalinti taip, kad
viešojo sektoriaus subjekto skola pagal Eurostat‘o vertinimų principus bus neįskaičiuota į
valdžios sektoriaus skolą, o jeigu skaičiavimai parodytų, kad bus įskaičiuota, būtina įvertinti,
per kiek laiko bus padengtos išlaidos kapitalo investicijoms; 3) kokie būtų visi projekto kaštai
(įskaitant administravimo kaštus) ir, įvertinus projektus šiais požiūriais spręsti, ar pigesnis
valstybei yra projekto įgyvendinimo finansavimas skiriant asignavimus, ar VPSP būdu.
Kelių direkcija, atsižvelgdama į būtinumą Programos ir ES finansinės paramos lėšų
naudojimą planuoti atsižvelgiant į kelių būklę ir prioritetus (ir kiekvienu atveju konkrečių
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vieningų kriterijų taikymu pagrįsti kiekvieno objekto investicijų poreikį, sumą bei terminus),
kaip jau paminėta, rengia kelių plėtros ir priežiūros 2019–2030 m. planą, kuriame bus nurodyti
konkretūs valstybinės reikšmės kelių objektai bei kriterijai, ir jais vadovaujantis, objektai bus
įtraukti į rengiamą planą ir finansuojami. Kelių direkcija nuolat tobulina planavimo procesus,
kurie leistų kuo objektyviau ir racionaliau paskirstyti gaunamą ribotą finansavimą keliams
plėsti ir remontuoti.
Susisiekimo ministerija šiuo metu rengia Transporto strategiją 2030 m., kurioje bus
numatyta ilgalaikė kelių sektoriaus plėtros strategija ir Kelių direkcija pagal kompetenciją
nuosekliai įgyvendins šią strategiją. Taip pat Kelių direkcija jau pasirašė sutartį su Susisiekimo
ministerija dėl dalyvavimo parengiant Susisiekimo strategiją iki 2050 metų ir pagal
kompetenciją visokeriopai prisidės prie jos rengimo ir įgyvendinimo.
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