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Šiame pranešime bus aptarta savivaldybių vietinės reikšmės kelių

sąrašai ir jų trūkumai, nes vienas iš kriterijų skirstant KPPP lėšas

savivaldybėms 2019 m. bus bendras kelių ilgis, nurodytas

savivaldybių patvirtintame vietinės reikšmės kelių sąraše.



KPPP programos finansavimo 

įstatymo įgyvendinimas

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

vykdo Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų

naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos

Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 „Dėl

Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos

finansavimo įstatymo įgyvendinimo“, nustatytą funkciją –

įgyvendina Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų

sąmatą, pagal kurią dalis programos lėšų kasmet paskirstoma

savivaldybėms.



Pakeitimo projektas

Šiuo metu Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateiktas svarstyti

2005 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 447 patvirtintas tvarkos

aprašo pakeitimo projektas.



Planuojami esminiai pakeitimai

Planuojami šie esminiai, savivaldybėms aktualūs, KPPP tvarkos

aprašo pakeitimai:

• Planuojama atsisakyti susisiekimo ministro įsakymu tvirtinamo

vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašo, finansuojamo KPPP

tikslinėmis lėšomis, ir savivaldybių valdomiems vietinės

reikšmės keliams skirti 94 procentus vietinės reikšmės keliams

skiriamų programos lėšų;



Planuojami esminiai pakeitimai

• pusė sumos bus skiriama pagal nuolatinių gyventojų skaičių;

• pagal kelių ilgį, nurodytą savivaldybių tarybų patvirtintame

kelių sąraše, kuriame taip pat nurodytas kelio numeris ir kelio

pavadinimas: 2019 metais – 50 procentų, nuo 2020 metų – 40

procentų, nuo 2021 metų – 25 procentai, nuo 2022 metų – 0

procentų;

• pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotų kelių ilgį: 2019

metais – 0 procentų, nuo 2020 metų – 10 procentų, nuo 2021

metų – 25 procentai, nuo 2022 metų – 50 procentų.



Kelių įstatymo 6 straipsnio 1, 2 ir 4 

punktai

6 straipsnis. Kelio pavadinimas ir numeravimas

1. Keliai numeruojami ir pavadinimai jiems suteikiami sudarant

kelių sąrašus.

2. Keliai vadinami pagal tų gyvenamųjų vietovių arba objektų,

kuriuose jie prasideda ir baigiasi, pavadinimus. Prireikus kelio

pavadinime gali būti ir tarpinių gyvenamųjų vietovių ar kitų objektų

vardai.

4. Vietinės reikšmės kelių sąrašus tvirtina savivaldybių tarybos.



Dažniausiai pasitaikantys vietinės 

reikšmės kelių sąrašų trūkumai

• Sąrašuose daliai kelių nesuteikti pavadinimai.

• Sąrašuose daliai kelių nesuteikti numeriai.

• Keliai pavadinti ne pagal gyvenviečių ar kitų objektų (kapinės ir

kt.) pavadinimus, o gyvenviečių ir kitų objektų pavadinimais.

• Sąlyginai daug skiriasi kai kurių savivaldybių tarybų sprendimais

patvirtinti vietinės reikšmės kelių sąrašuose nurodyti kelių ilgiai

nuo Statistikos departamentui savivaldybių ataskaitose pateiktų

vietinės reikšmės kelių ilgių 2017 m. pabaigoje.

• Kelių sąrašuose daliai kelių suteikti tie patys numeriai.



Dažniausiai pasitaikantys vietinės 

reikšmės kelių sąrašų trūkumai

• Savivaldybių tarybos sprendimuose dėl vietinės reikšmės kelių

sąrašų patvirtinimo neįrašytas bendras savivaldybės valdomų

vietinės reikšmės kelių ilgis.

• Sąrašuose įrašyti kelių elementai (šaligatviai, pėsčiųjų ir dviračių

takai, automobilių stovėjimo aikštelės) ir jų ilgiu didinamas

bendras kelių ilgis.

• Sąrašuose įrašyti ne savivaldybei priklausantys keliai –

valstybinės reikšmės, miškų urėdijų valdomi ar einantys per

privačias žemes keliai.



Dažniausiai pasitaikantys vietinės 

reikšmės kelių sąrašų trūkumai

• Kelių sąrašuose įrašyti perspektyviniai, realiai neegzistuojantys 

keliai.

• Kelių sąrašuose pasitaiko įvairių klaidų, pvz., vietoje dangos 

pavadinimo įrašyta kelio kategorija ir kt.

• Kai kuriais atvejais kyla abejonių, ar sąrašuose įrašytas kai kurių 

kelių ilgis atitinka realų kelio ilgį.



Netinkamų kelių sąrašų pavyzdžiai



Netinkamų kelių sąrašų pavyzdžiai



Netinkamų kelių sąrašų pavyzdžiai



Netinkamų kelių sąrašų pavyzdžiai

??



Netinkamų kelių sąrašų pavyzdžiai

Kelio 

Nr. ?



Netinkamų kelių sąrašų pavyzdžiai

?

?



Tinkamo kelių sąrašo pavyzdys



Tinkamų ir netinkamų kelių sąrašų 

pasiskirstymas tarp savivaldybių

33%

67%

Tinkamų ir netinkamų kelių sąrašų 

pasiskirstymas

Tinkami kelių sąrašai Netinkami kelių sąrašai



Ankščiau pateikti LAKD raštai LSA ir 

savivaldybėms, dėl vietinės reikšmės kelių 

sąrašų tinkamumo

• 2015 m. rugsėjo 8 d. raštas Nr. (9.13) 2-5097 „Dėl savivaldybių

tarybų patvirtintų kelių (gatvių) sąrašų.

• 2016 m. vasario 1d. raštas Nr. (9.13) 2-497 „Dėl vietinės

reikšmės kelių (gatvių) defektų (pažaidų) nustatymo ir statybos

darbų rūšies parinkimo rekomendacijų“.

• 2018 m. spalio 19 d. raštas Nr. 2E-4125 „Dėl teisės aktų

pakeitimų“



Tinkamų vietinės reikšmės kelių 

sąrašų pateikimas Kelių direkcijai
Prašome savivaldybes, įvertinus pateiktas pastabas, patikslinti vietinės reikšmės

kelių sąrašus ir pateikti Kelių direkcijai informaciją apie savivaldybės tarybos

sprendimą dėl vietinės reikšmės kelių sąrašo patvirtinimo: aktualaus savivaldybės

tarybos sprendimo dėl savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo patvirtinimo

datą, Nr., pavadinimą, nurodyti internetinį adresą, kuriuo būtų galima rasti aktualų

savivaldybės tarybos sprendimą dėl savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo

patvirtinimo, arba minėtą dokumentą pateikti skenuotą. Kontaktinis asmuo Kelių

direkcijoje – Vietinės reikšmės kelių administravimo skyriaus statybos inžinierius

Vilius Šreiberis, tel. (8 5) 232 9617, el. paštas vilius.sreiberis@lakd.lt.

mailto:vilius.sreiberis@lakd.lt


Klausimai



Ačiū už dėmesį !!!


