2
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas
formuoti
visuomenės
elgseną
keliuose.

Įstaigos veiksmo pavadinimas
vykdyti darbų kokybės, kiekybės ir
finansų kontrolę.
Vykdyti transeuropinių transporto
tinklų plėtros bei eismo saugos ir
aplinkosaugos priemonių diegimo
projektų finansavimo ir
administravimo sutartis.
Organizuoti tiltų, viadukų, estakadų,
tunelių statybos, rekonstravimo ir
taisymo darbus, organizuoti ir atlikti
darbų viešųjų pirkimų procedūras,
vykdyti darbų kokybės, kiekio ir
finansų kontrolę.
Organizuoti ir koordinuoti eismo
saugą gerinančių inžinerinių
priemonių įgyvendinimą valstybinės
reikšmės keliuose, organizuoti ir
atlikti darbų viešųjų pirkimų
procedūras ir vykdyti darbų kokybės,
kiekio ir finansų kontrolę.

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Panaudotos einamiesiems metams
Investicijų
skirtos ES paramos lėšos, proc. (100 skyrius
proc.).

2014 m.
I–IV ketv.

Pastatytų, rekonstruotų ar sutaisytų
tiltų (viadukų, estakadų) valstybinės
reikšmės keliuose skaičius, vnt. (25
vnt.).

2014 m.
I–IV ketv.

Sankryžų, kurios rekonstruotos ar
jose reorganizuotas eismas, skaičius,
vnt. (13 vnt.).
Nutiesta pėsčiųjų ir dviračių takų, km
(15 km).
Įrengta inžinerinių greičio mažinimo
priemonių, vnt. (80 vnt.).

Įrengtas apšvietimas kelio ruožuose,
km (4 km).

Įrengta atitvarų, tinklo tvorų, km (29
km).

Tiltų, Investicijų, Perspektyvinio planavimo, Projektų
įgyvendinimo
skyriai
Eismo saugumo, Investicijų,
Perspektyvinio
planavimo,
Projektų
įgyvendinimo
skyriai
Eismo saugumo, Projektų
įgyvendinimo
skyriai
Eismo
saugumo,
Projektų
įgyvendinimo
skyriai
Eismo
saugumo,
Perspektyvinio

2014 m.
I–IV ketv.
2014 m.
I–IV ketv.

2014 m.
I–IV ketv.

2014 m.
I–IV ketv.

2014 m.
I–IV ketv.

Asignavimai
(tūkst. litų)

3
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Organizuoti ir koordinuoti techninių
projektų ir teritorijų planavimo
dokumentų kelių saugumo auditų
atlikimą ir kelių saugumo poveikio
vertinimą.
Organizuoti ir atlikti atšvaitų ir kt.
saugaus eismo priemonių viešųjų
pirkimų procedūras, vykdyti finansų
kontrolę.
Platinti atšvaitus, bukletus eismo
dalyviams ar organizuoti ir
koordinuoti jų platinimą.
Rengti saugaus eismo konkursus,
seminarus, konferencijas, saugų
eismą propaguojančių įrenginių
demonstracijas ar organizuoti ir
koordinuoti jų rengimą, vykdyti
atliekamų paslaugų finansų kontrolę.
Organizuoti bendrą Baltijos šalių
kelininkų asociacijos ir Šiaurės šalių
kelininkų asociacijos seminarą.
Organizuoti užsienio šalių kelininkų
delegacijų priėmimus.

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės

Atlikta kelių saugumo auditų, vnt.
(100 vnt.), poveikio kelių saugumui
vertinimų, vnt. (50 vnt.), kelių
saugumo patikrinimų, km (2000 km).

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

planavimo,
Projektų
įgyvendinimo
skyriai
Eismo saugumo 2014 m.
skyrius
I–IV ketv.

Įsigyta ir išplatinta atšvaitų ar kitų
šviesą atspindinčių priemonių
pėstiesiems, dviratininkams ir
vadeliotojams, vnt. (100 tūkst. vnt.),
parengta ir išleista leidinių saugaus
eismo tema, vnt. (150 tūkst. vnt.).

2014 m.
I–IV ketv.

Surengta saugaus eismo projektų,
saugaus eismo akcijų, seminarų,
saugos diržų efektyvumą
demonstruojančių įrenginių
išbandymų ir pan., vnt. (70 vnt.).

2014 m.
I–IV ketv.

Suorganizuotas bendras Baltijos šalių Tarptautinių
kelininkų asociacijos ir Šiaurės šalių ryšių skyrius
kelininkų asociacijos seminaras, vnt.
(1 vnt.).
Organizuoti užsienio šalių kelininkų
delegacijų priėmimai, proc. (100
proc.).

2014 m.
III ketv.

Nuolat
pagal
poreikį

Asignavimai
(tūkst. litų)

4
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
Organizuoti ir koordinuoti eismo
stebėjimo įrenginių projektavimą ir
diegimą, daugiafunkcių pažeidimų
kontrolės postų įrengimą.

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

02-01-02 Prižiūrėti
valstybinės
reikšmės
kelius.

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės
Suprojektuota ir įrengta valstybinės
reikšmės keliuose kelių oro sąlygų
vaizdo kamerų, vnt. (50 vnt.), eismo
intensyvumo skaitiklių, vnt. (50
vnt.), daugiafunkciai pažeidimų
kontrolės postai, vnt. (3 vnt.).
Paskelbta publikacijų ir informacinių
pranešimų, vnt. (90 vnt.), parodyta
TV siužetų, vnt. (14 vnt.).
Parengta normatyvinių techninių
dokumentų projektų (galutinės ir
tarpinės redakcijos), vnt. (14 vnt.).

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. litų)

Eismo
2014 m.
informacijos ir I–IV
valdymo
ketv.
skyrius

Ryšių su
visuomene
skyrius

Kelių
techninio
normavimo ir
technologijų
skyrius
Organizuoti ir koordinuoti valstybinės Inventorizuotų ir teisiškai registruotų Valstybės
reikšmės kelių inventorizavimą ir
valstybinės reikšmės kelių ilgis, km turto skyrius
teisišką registravimą.
(550 km).
Organizuoti ekonomiškai pagrįstus
Valstybinės reikšmės kelių priežiūrai Kelių
valstybinės reikšmės kelių taisymo,
panaudota lėšų suma, tūkst. Lt
priežiūros,
išsaugojimo darbus, vykdyti darbų
196 000 tūkst. Lt).
Projektų
kokybės, kiekio bei finansų kontrolę. Užtaisyta išdaužų, tūkst. m2 (170
įgyvendinimo
2
skyriai
tūkst. m ), ir atnaujinta lopinėliais
2
asfaltbetonio dangų, tūkst. m (320
tūkst. m2).
Atnaujinta nusidėvėjusių žvyrkelių ir
kelkraščių, km (190 km).
Atnaujinta apsauginių atitvarų, m
(4 000 m).
Atnaujinta horizontaliojo kelių
ženklinimo, tūkst. m2 (1 033 tūkst.
m2).

2014 m.
I–IV
ketv.
2014 m.
I–IV
ketv.

2014 m.
I–IV
ketv.
2014 m.
I–IV
ketv.
2014 m.
I–IV ketv.

2014 m.
I–IV ketv.
2014 m.
I–IV ketv.
2014 m.
I–IV ketv.

275 000

5
PriemoPriemonės
nės
pavadinimas
kodas
02-02-01 Didinti Kelių
direkcijos
veiklos
efektyvumą.

Įstaigos veiksmo pavadinimas
Administruoti Kelių direkcijos
kompiuterių ir kompiuterių tinklo
techninę ir programinę įrangą.
Administruoti informacines sistemas
ir šių sistemų naudotojus.
Organizuoti ir atlikti viešųjų pirkimų
procedūras kompiuterinei įrangai
įsigyti.
Atlikti Kelių direkcijos vidaus auditą.

Parengti Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro valdymo sričių
2015–2017 m. strateginio veiklos
plano dalies projektą.
Parengti Kelių direkcijos 2015-ųjų
metų veiklos plano projektą.
Rengti pagal nustatytus reikalavimus
statistines, finansines ir kt. ataskaitas
ir teikti Kelių direkcijos vadovybei,
Susisiekimo ministerijai, Statistikos
departamentui ir kt.

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės
Administruota, proc. (100 proc.).

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. litų)

Informacinių
technologijų
skyrius

12 600

Vidaus audito
skyrius

2014 m.
I–IV
ketv.
2014 m.
I–IV ketv.
2014 m.
II, IV
ketv.
2014 m.
I–IV ketv.

Ekonomikos
skyrius

2014 m. II
pusmetis

Administruota, proc. (100 proc.).
Nupirkta kompiuterinės įrangos, vnt.
(30 vnt.).
Atlikti vidaus auditai pagal parengtą
Vidaus audito skyriaus 2014 metų
veiklos planą, proc. (100 proc.).
Parengtas 2015–2017 m. strateginio
veiklos plano dalies projektas, vnt. (1
vnt.).
Parengtas Kelių direkcijos 2015-ųjų
metų veiklos plano projektas, vnt. (1
vnt.).
Parengtos pagal nustatytus
reikalavimus statistinės, finansinės ir
kt. ataskaitos ir pateiktos Kelių
direkcijos vadovybei, Susisiekimo
ministerijai, Statistikos
departamentui, vnt. (149 vnt.).
Parengtos pagal nustatytus
reikalavimus 11 valstybinės reikšmės
kelius prižiūrinčių valstybės įmonių
veiklos, finansinės ir kt. ataskaitos ir
pateiktos Kelių direkcijos vadovybei,
Susisiekimo ministerijai ir kt., vnt.
(137 vnt.)

2014 m. II
pusmetis
2014 m.
I–IV ketv.

2014 m.
I–IV ketv.

6
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Parengti Kelių priežiūros ir plėtros
programos finansavimo 2014 metų
sąmatos projektą.
Registruoti Kelių direkcijoje
gaunamus dokumentus, asmenų
prašymus, skundus ir paklausimus,
siunčiamus ir vidaus dokumentus.
Administruoti dokumentų valdymo
sistemą ir jos naudotojus.

Parengtas Kelių priežiūros ir plėtros
programos finansavimo 2014 metų
sąmatos projektas, vnt. (1 vnt.).
Registruoti Kelių direkcijoje gaunami Dokumentų
dokumentai, asmenų prašymai,
valdymo
skundai ir paklausimai, siunčiami ir skyrius
vidaus dokumentai, proc. (100 proc.).
Administruota, proc. (100 proc.).

Organizuoti ir atlikti Kelių direkcijos
funkcionavimui užtikrinti reikalingo
inventoriaus, medžiagų ir paslaugų
viešųjų pirkimų procedūras.
Parengti ir pateikti Viešųjų pirkimų
tarnybai visų per 2013 kalendorinius
metus atliktų pirkimų, kai pagal
preliminariąsias pirkimo sutartis
sudaromos pagrindinės sutartys, visų
per kalendorinius metus atliktų mažos
vertės pirkimų ir Viešųjų pirkimų
įstatymo 85 straipsnio 6 dalyje
nurodytų supaprastintų pirkimų
ataskaitą.
Vykdyti viešuosius pirkimus
(elektroninius pirkimus) Centrinės
viešųjų pirkimų sistemos
priemonėmis.

Organizuotos ir atliktos viešųjų
Ūkio skyrius
pirkimų procedūros pagal patvirtintą
viešųjų pirkimų planą, proc. (100
proc.).
Parengta ir pateikta ataskaita, vnt. (1 Viešųjų
Iki 2014
vnt.).
pirkimų skyrius m. sausio
30 d.

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

2014 m. I
ketv.
Nuolat
pagal
poreikį
Nuolat
pagal
poreikį
Pagal
poreikį
per metus

2014 m.
I–IV ketv.

Asignavimai
(tūkst. litų)

7
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

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

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės
Parengta ir suderinta įsakymų
projektų, proc. (100 proc.).

Atsakingi
vykdytojai
Personalo
skyrius

Kasmetinis valstybės tarnautojų
vertinimas, proc. (100 proc.).

Parengtos Kelių direkcijos vykdomų Finansų ir
programų valstybės biudžeto išlaidų apskaitos
sąmatų vykdymo ataskaitos, vnt. (28 skyrius
vnt.).
Parengti Kelių direkcijos ketvirtiniai
ir metiniai biudžeto vykdymo ir
finansinių ataskaitų rinkiniai, vnt. (8
vnt.).
Atlikti apmokėjimai iš KPPP lėšų
rangovams ir paslaugų teikėjams bei
apskaitytos Kelių direkcijos vykdomų
programų lėšos, proc. (100 proc.).
Koordinuoti Kelių direkcijos
Atlikti veiksmai, užtikrinantys ES
projektus, finansuojamus iš ES
struktūrinės paramos lėšų
struktūrinės paramos lėšų.
apmokėjimą projektų vykdytojams,
proc. (100 proc.).
Rengti ir teikti Susisiekimo
Pritarta pasiūlymams, parengti teisės Juridinis
ministerijai pasiūlymus dėl teisės aktų aktų projektai, proc. (100 proc.).
skyrius
projektų, susijusių su Kelių direkcijos Parengti ir įvertinti teisės aktų
nustatytais veiklos tikslais, rengti
projektai atitinka galiojančius teisės
lokalinių teisės aktų projektus, atlikti aktus, proc. (100 proc.).
kitų padalinių parengtų projektų
vertinimą teisiniu požiūriu.

Įvykdymo
terminas
Nuolat
pagal
poreikį

2014 m.
I ketv.
2014 m.
I–IV ketv.

2014 m.
I–IV ketv.

2014 m.
I–IV ketv.

2014 m.
I–IV ketv.

Nuolat
pagal
poreikį

Asignavimai
(tūkst. litų)

