LIETUVOS AUTOMOBILI KELI DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO
MINISTERIJOS 2005 MET VEIKLOS ATASKAITA
I. MISIJA IR STRATEGINIAI TIKSLAI
Misija
R pintis valstybin s reikšm s keli infrastrukt ra, tvarkyti ir sistemingai vykdyti
ekonomiškai pagr st prieži r bei iš dalies koordinuoti vietin s reikšm s keli finansavim .
Strateginiai tikslai
Priži r ti ir pl toti valstybin s reikšm s kelius, tenkinti augan io keli transporto eismo
poreikius, gyvendinti Europos S jungos techninius reikalavimus keli infrastrukt rai,
integruoti Lietuvos kelius ES keli tinkl .
II. PROGRAM , NUMATYT STRATEGINIAME VEIKLOS PLANE, APRAŠYMAS
Programa ir asignavimai, skirti jai gyvendinti (t kst. lit )
Keli prieži ros ir pl tros programos finansavimas 2005 metais trauktas Lietuvos
Respublikos valstyb s biudžeto pajamas ir išlaidas kaip specialioji programa kaupti ir naudoti
l šas automobili keli tinklui pl sti, modernizuoti ir šio tinklo funkcionavimui užtikrinti.
Keli prieži ros ir pl tros programos finansavimo 2005 met s matoje numatytos l šos –
834 902 t kst. lit , iš kuri pagrindin išlaid dalis skirta keli prieži rai ir investiciniams
projektams gyvendinti, tai yra tarptautini koridori modernizavimui finansuoti. Be to,
187 825 t kst. lit Europos S jungos paramos tikslini l š buvo naudojama valstybin s
reikšm s keli infrastrukt ros investiciniams projektams gyvendinti. Tr kstant l š
nepakankamas finansavimas buvo skiriamas kitiems keliams, kuri b kl d l didelio eismo
intensyvumo pablog jusi ir kuriuos b tina taisyti.
2004 metais iš Keli prieži ros ir pl tros programos finansavimo šaltini buvo surinkta
148 891 t kst. lit daugiau nei prognozuota, kurie nebuvo pervesti program einamaisiais
metais. Taip pat Lietuvos automobili keli direkcijos prie Susisiekimo ministerijos
s skaitoje 2004 m. gruodžio 31 d. Keli prieži ros ir pl tros programos l š likutis buvo 685
t kst. lit ir 15 095,2 t kst. lit specialiosios Sanglaudos fondo programos l š , kurie nebuvo
panaudoti d l to, kad užsit s ES l š skyrimo proced ros. Be to, 2004 m. 6 762,7 t kst. lit
siskolinimas iš strukt rini fond buvo padengtas specialiosios Keli prieži ros ir pl tros
programos l šomis. Tod l visas 2004 m. Keli prieži ros ir pl tros programos l š likutis,
kuris per jo 2005 met Keli prieži ros ir pl tros programos finansavimo s skait , yra
171 433,9 t kst. lit .
Lietuvos Respublikos 2005 m. valstyb s biudžeto ir savivaldybi biudžet finansini
rodikli patvirtinimo pakeitimo ir papildymo statyme (Žin., 2005, Nr. 84-3112) numatyta
39 800 t kst. lit Keli prieži ros ir pl tros programos finansavimo l š panaudoti bendroms
valstyb s reikm ms. Tod l 2004 m. likutis sudaro 131 633,9 t kst. lit . Lietuvos Respublikos
Vyriausyb s 2005 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. 744 „D l Lietuvos Respublikos Vyriausyb s
2005 m. vasario 14 d. nutarimo Nr. 172 „D l Keli prieži ros ir pl tros programos
finansavimo 2005 met s matos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 82-3029) dalis
2004 met Keli prieži ros ir pl tros programos l š liku io, tai yra 131 633,9 t kst. lit ,
buvo pervesta 2005 met Keli prieži ros ir pl tros programai finansuoti. Tod l Keli
prieži ros ir pl tros programos finansavimo 2005 met s matoje visa numatyta l š suma yra
966 532,9 t kst. lit .
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Programos tikslai
Priži r ti ir pl toti valstybin s reikšm s kelius, sudarant s lygas nepertraukiamam ir
saugiam transporto sraut jud jimui bei užtikrinti ir tolygiai skirstyti finansinius ir
žmoniškuosius išteklius.
Programos uždaviniai
Diegti technines saugaus eismo priemones.
Tobulinti saugaus eismo teisin baz ir gerinti visuomen s informuotum saugaus
eismo klausimais.
Gerinti keli ir tilt prieži r ir pl tr .
Programos uždaviniams gyvendinti vykdyt priemoni aprašymas
Lietuva yra tranzito šalis. Transportui tenka ypa svarbus vaidmuo, kuriant materialines
vertybes, racionaliai išd stant teritorijoje gamybines j gas, tenkinant gyventoj susisiekimo
poreikius. Keliai bei j infrastrukt ra turi gyvybin reikšm šalies ekonomikos raidai, nes
Lietuvoje automobili keliais pervežama apie 60% vis krovini .
2005 metais buvo keliami šie tikslai:
kelius tobulinti atsižvelgiant did jan ius visuomen s poreikius;
integruoti Lietuvos kelius Europos keli tinkl ;
siekti, kad eismas keliais b t saugesnis ir patogesnis;
siekti, kad asfaltuot keli tinklas apskrityse ir savivaldyb se b t išpl totas tolygiau.
Šioje programoje tarptautini transporto koridori pl trai suteiktas prioritetas. Išskirtinis
d mesys skiriamas I ir IX transporto koridoriams bei kitiems transeuropinio tinklo keliams,
kurie buvo bendrai finansuojami su ES Sanglaudos ir Europos regionin s pl tros fondais.
2005 m. rugs jo 15 d. baigti ES sanglaudos fondo bendrai finansuojamo projekto „I
transporto koridoriaus (Via Baltica) pl tra 2004–2005 metais“ kontrakto Nr. 1 darbai, kuri
metu buvo sustiprinta 7,93 km bei sustiprinta ir paplatinta 10,31 km kelio dangos,
rekonstruoti 7 tiltai, viadukai ir estakada, gyvendintos saugaus eismo bei aplinkosaugos
priemon s. 2005 m. spalio 15 d. užbaigti Sanglaudos fondo projekto „IXD transporto
koridoriaus pl tra 2004–2006 metais“ Kontrakto Nr. 1 darbai. Tokiu b du kelyje
Marijampole–Kybartai buvo sustiprinta ir paplatinta 14,93 km kelio dangos, rekonstruotas 1
tiltas ir gyvendintos aplinkos apsaugos priemon s. 2005 m. toliau buvo t siami IXB
Transporto koridoriaus rekonstrukcijos darbai: atnaujinama ir stiprinama kelio danga,
rekonstruojami ir sustiprinami kelkraš iai. Automagistral pritaikoma intensyviam
sunkiasvori keli transporto priemoni eismui, sustiprinama dangos konstrukcija, pritaikant
j ES leistinai 11,5 tonos ašinei apkrovai. 2005 m. efektyvi keli ir tilt prieži ra sudar
s lygas, kad valstybiniais keliais gal t vykti nepertraukiamas automobili eismas. Šie darbai
buvo vykdomi efektyviai bei užtikrino eismo s lygas ir prieži ros lyg atitinkan i technin ir
estetin kelio kokyb . Sistemingai atliekama prieži ra (21,4 t kst. km) bei atlikti kelio dangos
paviršiaus apdorojimo darbai (602 km) gerino keli ir tilt b kl .
Keli finansavimui 2005 metais buvo numatytos l šos – 967 mln. lit , iš kuri
pagrindin išlaid dalis buvo skirta keli prieži rai ir investiciniams projektams gyvendinti,
tai yra tarptautini koridori modernizavimui finansuoti. Be to, 216 mln. lit Europos
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S jungos paramos tikslini l š buvo naudojama valstybin s reikšm s keli infrastrukt ros
investiciniams projektams gyvendinti.
2005 m. toliau buvo t siami projekte „Krašto ir rajonini keli dang stiprinimas
2004–2005 metams“ numatyti darbai. Pagal 2004 m. pasirašytas 4 rangos darb sutartis,
2005 m. atlikta darb už 69,4 mln. lit , tame skai iuje 40,5 mln. lit – ERPB l šos. 2005 m.
rekonstruota 78,27 km krašto keli ir 11,7 km rajonini keli . Taip pat 2005 m. pabaigoje
ketinama pasirašyti dar vien sutart krašto ir rajonini keli rekonstrukcijai atlikti.
2005 m. toliau buvo t siami projekte „Žvyrkeli asfaltavimo program 2004–2005
metams“ numatyti darbai. Šis projektas s kmingai užbaigtas 2005 m. spalio 17 d. 2005 m.
pagal 5 sutartis atlikta darb už 76,8 mln. lit , tame skai iuje 51,6 mln. lit – paramos l šos.
Per š laikotarp išasfaltuoti 210 km žvyrkeli .
2005 m. toliau buvo t siami projekte „Eismo saugos ir aplinkosaugini priemoni
diegimas 2004-2006 metams“ numatyti darbai. 2005 metais pagal pasirašyt darb sutart
atlikta darb už 17,1 mln. lit , tame skai iuje 12,8 mln. lit – paramos l šos. Buvo vykdomi
atskir keli ruož rekonstrukcijos darbai, rengiami dvira i takai, rengiami apsauginiai
atitvarai.
Augant Keli prieži ros ir pl tros programos finansavimui buvo didinamos remonto
apimtys, stabdomas keli dang silpn jimas, diegiamos eismo saugos priemon s. Kelio
s lygos turi takos autoavarijoms, tod l saugaus eismo priemoni diegimas yra labai svarbus.
Prad ti formuoti priemiestini zon regioniniai dvira i tak tinklai. Nustatytos konkre ios
vietos, kur numatoma rengti kelio atitvarus, p s i j ir dvira i takus, apšvietim kai
kuriuose kelio ruožuose ir skirting lygi sankryžose.
Met pabaigoje d l atsiradusi pasikeitim gyvendinam greitkeli bei krašto keli
projekt darb grafikuose bei tr kstant l š kit valstybin s reikšm s keli rekonstrukcijos
darbams apmok ti Lietuvos Respublikos Vyriausybei buvo pateiktas pasi lymas patikslinti
Keli prieži ros ir pl tros programos finansavimo 2005 met s mat ir numatyti, kad
perskirstytos l šos b t naudojamos kit valstybin s reikšm s keli rekonstrukcijos darbams
apmok ti.
2005 met Keli prieži ros ir pl tros finansavimo programa vykdyta šimtu procent .
Lietuvos Respublikos Vyriausyb s programos gyvendinimo priemoni vykdymas
gyvendinama Lietuvos Respublikos Vyriausyb s 2004-2008 m. programos
gyvendinimo priemon s (Nr. 83, 98, 99, 100, 733), patvirtintos 2005 m. kovo 24 d. nutarimu
Nr. 315.
Nacionalin s ACQUIS pri mimo programos gyvendinimo priemoni vykdymas
Parengtas ir priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausyb s nutarimas Nr. 447 „D l
Lietuvos Respublikos keli prieži ros ir pl tros programos finansavimo statymo
gyvendinimo“, atitinkantis ES direktyv 99/62/EB.
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