
KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS
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APRAŠO PATVIRTINIMO

2022 m. vasario 24 d. Nr. V17E-22

Kaišiadorys

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32 punktu,

18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo

įstatymo 9 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos

finansavimo įstatymo (2021 m. gruodžio 23 d. įstatymo Nr. XIV-865 redakcija) 9 straipsnio 8

dalimi, Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos aprašu,

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

Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“,

Kaišiadorių rajono savivaldybės seniūnijų vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo ir taisymo

(remonto) darbų 2021–2026 metų programa, patvirtinta Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos

2021 m. liepos 1 d. sprendimu Nr. V17E-172 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės seniūnijų

vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo ir taisymo (remonto) darbų 2021–2026 metų programos

patvirtinimo“, Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Kaišiadorių rajono savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos

finansavimo lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2020 m. vasario 6 d. įsakymą Nr. V1E-125 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybei skiriamų Kelių

priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti

(remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti naudojimo tvarkos aprašo

patvirtinimo“.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2022 m. kovo 1 d.

Savivaldybės meras                                                                                           Vytenis Tomkus

Elektroninio dokumento nuorašas



             PATVIRTINTA

             Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos

             2022 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. V17E-22

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS

PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS

APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kaišiadorių rajono savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų

paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Kelių priežiūros ir plėtros

programos (toliau – Programa) finansavimo lėšų, skirtų Kaišiadorių rajono savivaldybės (toliau –

Savivaldybė) vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti,

prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, keliams inventorizuoti, paskirstymo tvarką.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu,

Lietuvos Respublikos kelių įstatymu, Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos

finansavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu ir kitais

teisės aktais, reglamentuojančiais kelių priežiūrą ir plėtrą.

3. Šiame Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos

Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatyme (toliau – Įstatymas),

Lietuvos Respublikos kelių įstatyme, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais

įstatyme ir kituose teisės aktuose.

II SKYRIUS

PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ NAUDOJIMO SRITYS

4. Programos finansavimo lėšos gali būti naudojamos Įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje

nustatytoms kelių srities reikmėms finansuoti. 

5. Programos finansavimo lėšos, skirtos Savivaldybės vietinės reikšmės keliams,

naudojamos Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginiame veiklos plane numatytoms susisiekimo

infrastruktūros priemonėms įgyvendinti pagal su valstybės įmone Lietuvos automobilių kelių

direkcija (toliau – Kelių direkcija) pasirašytas finansavimo sutartis bei prie šių sutarčių pateiktus ir

su Kelių direkcija suderintus kelių objektų sąrašus (pagal Kelių direkcijos pateiktą formą).



III SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ OBJEKTŲ PRIORITETINĖS EILĖS

SUDARYMO TVARKA

6. Prašymus dėl vietinės reikšmės kelių ir gatvių tvarkymo darbų Kaišiadorių rajono

savivaldybės seniūnams (toliau – seniūnai) fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys teikia iki kiekvienų

metų lapkričio 15 d.

7. Seniūnai išplėstinėse seniūnaičių sueigose, dalyvaujant vietos bendruomenių

atstovams, vietos gyventojams, juridinių asmenų atstovams, išanalizuoja, aptaria gautus prašymus,

atsižvelgdami į esamų kelių techninę būklę, parengia seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių

esminio tvarkymo darbų perspektyvinį 3 metų vietinės reikšmės kelių objektų (toliau – objektai)

sąrašą prioriteto mažėjimo tvarka pagal Aprašo 11 punkte nurodytus kriterijus bei darbų sąrašą kitų

metų einamiesiems tikslams – kelių ir gatvių priežiūrai ir paprastajam remontui. Seniūnaičių sueigų

dokumentai su šių objektų sąrašais teikiami Savivaldybės administracijai iki kiekvienų metų

gruodžio 31 d.

8. Paraiškose teikiama:

8.1. pagal šio Aprašo 11 punkte nurodytus kelių (gatvių) atrankos vertinimo kriterijus

seniûnijos sudarytas balais ávertintø objektų sąrašas prioriteto mažėjimo tvarka ne trumpesniam

kaip trejų metų laikotarpiui;

8.2. kelio (gatvës) numeris, pavadinimas pagal Savivaldybës tarybos patvirtintus sàraðus,

adresas (buvimo vieta), darbø apimtys, kelio (gatvës) pradþios ir pabaigos koordinatës.

9. Savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) objektų prioritetinei eilei sudaryti

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu iš 5 asmenų sudaroma komisija (toliau –

Komisija), kuri tikrina seniūnijų pateiktų objektų sąrašų atitiktį šio Aprašo 11 punkte nustatytiems

kelių (gatvių) atrankos vertinimo kriterijams ir kriterijų reikšmes balais ir ne vėliau kaip iki kitų

metų vasario 1 d. sudaro ne trumpesniam kaip trejų metų laikotarpiui Savivaldybės objektų

prioritetinę eilę. Kiekvienos seniūnijos objektai prioriteto mažėjimo tvarka išdėstomi atskirai.

10. Sudarant Savivaldybės objektų prioritetinę eilę, turi bûti atsižvelgiama į kriterijų

reikšmių sumą (mažėjančia tvarka) pagal 11 punkte nustatytus kelių (gatvių) atrankos vertinimo

kriterijus.

11. Kelių (gatvių) atrankos vertinimo kriterijai:

Kelių (gatvių) atrankos vertinimo 

kriterijai

Kriterijų

reikšmės

balais

Pastabos

11.1. Kelio (gatvės) ruožo darbai finansuoti 

ankstesniais metais (tęstinis)

10–30 Neatliktų darbų vertė su PVM

iki 70 tūkst. Eur – 30 balų;

70–150 tūkst. Eur – 20 balų;



daugiau kaip 150 tūkst. Eur – 10 

balų;

ankstesniais metais nefinansuota – 0

balų

11.2. Parengta techninė dokumentacija 0–15 Parengta – 15 balų;

baigiama rengti – 10 balų;

neparengta – 0 balų

11.3. Kelio (gatvės) ruože įrengti būtinieji 

požeminiai inžineriniai tinklai 

(vandentiekio, buitinių nuotekų, lietaus, 

ryšių, dujų tiekimo, elektros tiekimo) 

0–15 Esami nauji tinklai – 15 balų; 

projektuojami tinklai – 10 balų;

esami seni tinklai – 5 balai;

nėra ir nenumatyti įrengti tinklai – 0

balų

11.4. Kelio (gatvės) ruože gyvenančių 

nuolatinių, deklaravusių gyvenamąją 

vietą, gyventojų skaičius

0–15 Daugiau kaip 90 gyventojų – 15 

balų;

nuo 60 iki 90 gyventojų – 10 balų;

nuo 30 iki 59 gyventojų – 5 balai;

mažiau kaip 30 gyventojų – 0 balų

11.5. Kelias (gatvė) veda į viešąsias paslaugas

teikiančias įstaigas ir/ar verslo įmones, 

ir/ar lankomus objektus

0–15 Visais trimis atvejais – 15 balų;

dviem atvejais – 10 balų;

vienu atveju – 5 balai;

neatitinka nė vieno atvejo – 0 balų

11.6. Kelio (gatvės) ruože nepatenkinama, 

bloga ar labai bloga susisiekimo 

infrastruktūros būklė

0–10 Labai bloga ir/ar neužtikrintas 

eismo dalyvių saugumas – 10 balų;

bloga – 5 balai;

nepatenkinama – 0 balų

Maksimali bendra balų suma 100

Papildomi balai

11.7. Kelio (gatvės) ruožas, kurio dalį darbų 

savanorišku indėliu (ne mažiau kaip 25 

procentų objekto vertės) apmoka fiziniai

ar juridiniai asmenys

0–20 Balų skaičius nustatomas:

prisidėjimas mažiau nei 5 proc. – 5 

balai;

prisidedant daugiau kaip 25 proc., 

už kiekvienus papildomus  5 proc. 

pridedama po 1 balą.

12. Sudaryta Savivaldybės objektų prioritetinė eilė teikiama tvirtinti Savivaldybės tarybai

artimiausiame posėdyje ir skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje.

13. Kiekvienais metais Savivaldybės objektų prioritetinė eilė atnaujinama, tikslinama ir

papildoma šiame skyriuje  nustatyta  tvarka.

IV SKYRIUS

PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ PASKIRSTYMO TVARKA

14. Gavęs kvietimą pasirašyti einamųjų metų skaičiuojamųjų lėšų finansavimo sutartį su

Kelių direkcija, Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos skyrius, įvertinęs einamaisiais metais



faktiškai skirtas Programos lėšas ir atsižvelgdamas į šio Aprašo 15.1–15.3 papunkčiuose ir 16

punkte nurodyta tvarka paskirstytas lėšas seniūnijoms, parengia einamųjų metų Savivaldybės kelių

priežiūros ir plėtros programos objektų sąrašą.

15. Kiekvienais metais Programos finansavimo lėšos Savivaldybės seniūnijoms

skirstomos šia tvarka:

15.1. Nuo bendros Savivaldybei skiriamų lėšų sumos ne mažiau kaip 50 procentų

naudojama turtui įsigyti – vietinės reikšmės keliams (gatvėms) ir jų elementams projektuoti, tiesti,

rekonstruoti ir kapitališkai remontuoti, šių kelių (gatvių) techninei priežiūrai ir kontrolei atlikti,

paskoloms grąžinti ir pan.

15.2. Nuo bendros Savivaldybei skiriamų lėšų sumos ne mažiau kaip 10 procentų

naudojama darnaus judumo priemonėms, nurodytoms Įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 13 papunktyje,

ir inžinerinėms saugaus eismo priemonėms, nurodytoms Įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 14

papunktyje, vietinės reikšmės keliuose finansuoti.

15.3. Likusi lėšų, tinkamų finansuoti Programos lėšomis, dalis skiriama einamiesiems

tikslams (vietinės reikšmės kelių, gatvių priežiūros, paprastojo remonto darbams bei su šiais darbais

susijusioms inžinerinėms paslaugoms, vietinės reikšmės kelių, gatvių inventorizavimui, palūkanoms

mokėti, projektų išlaidoms finansuoti ir pan.) įgyvendinti.

16. Programos finansavimo lėšos Savivaldybės seniūnijoms skirstomos taip:

16.1. Dvidešimt procentų Kaišiadorių rajono savivaldybei skiriamų Programos

finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti

paskirstoma visoms seniūnijoms po lygiai.

16.2. Trisdešimt procentų Programos lėšų paskirstoma visoms seniūnijoms proporcingai

jose gyvenančių žmonių skaičiui.

16.3. Penkiasdešimt procentų Programos finansavimo lėšų paskirstoma visoms

seniūnijoms proporcingai jose esančių vietinės reikšmės kelių sąlyginiam ilgiui. Sąlyginį kelių ilgį

sudaro visų seniūnijos vietinės reikšmės kelių ilgių, išreikštų kilometrais, suma, kur asfaltbetonio

dangos kelių ilgiai skaičiuojami su koeficientu 5.

16.4. Įvertinant gyventojų koncentraciją, kelių ir gatvių eksploatavimo intensyvumą bei

jų reikšmę, Kaišiadorių miesto seniūnijai skiriamų lėšų kiekis didinamas 2 kartus, Žiežmarių

seniūnijai – 1,7 ir Rumšiškių seniūnijai – 1,5 karto.

17. Ne mažiau kaip penkiasdešimt procentų šio Aprašo 15 punkte seniūnijoms

apskaičiuotų lėšų skiriama objektams, numatytiems Kaišiadorių rajono savivaldybės seniūnijų

vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo ir taisymo (remonto) darbų 2021–2026 metų programoje,

patvirtintoje Savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 1 d. sprendimu Nr. V17E-172

(https://teisesaktai.kaisiadorys.lt/aktai1/Default.aspx?Id=3&DocId=8754), finansuoti.

https://teisesaktai.kaisiadorys.lt/aktai1/Default.aspx?Id=3&DocId=8754


18. Jei, vykdant darbų pirkimo procedūras, paaiškėja, kad kuriai nors seniūnijai

neužtenka pagal šios tvarkos 16 punktą skirtų lėšų numatytiems darbams atlikti, tuomet susidaręs

trūkumas dengiamas viešojo pirkimo konkurso metu sutaupytomis lėšomis.

19. Jeigu, įvykdžius numatytų darbų pirkimo procedūras, išnaudojamos ne visos skirtos

lėšos, tuomet jų likutis naudojamas papildomiems toje seniūnijoje numatytiems darbams finansuoti.

20. Einamųjų metų Programos lėšas, likusias po darbų ir paslaugų viešųjų pirkimų

konkursų, Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu paskirsto Kelių priežiūros ir plėtros

programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo,

taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių

inventorizavimo objektų sąraše nurodytiems keliams (gatvėms), kurių remonto darbams trūksta

finansavimo.

V SKYRIUS

 DARBŲ IR PASLAUGŲ VYKDYMAS IR ATSISKAITYMO TVARKA

21. Vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių (gatvių), kurie priklauso Savivaldybei,

apskaitą ir priežiūrą vykdo Savivaldybės administracija ir jos struktūriniai teritoriniai padaliniai –

seniūnijos.

22. Rangovai darbams vykdyti ir paslaugų teikėjai parenkami vadovaujantis Lietuvos

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos viešųjų

pirkimų organizavimo taisyklėmis. Savivaldybės administracijos direktorius pasirašo sutartis su

rangovais arba paslaugų teikėjais, atlieka šių darbų ir paslaugų užsakovo funkcijas.

23. Už Programos finansavimo lėšų racionalų panaudojimą, vietinės reikšmės kelių ir

gatvių ir jų statinių statybos (įrengimo), rekonstravimo, remonto projektų, sąmatų, techninių

dokumentų rengimą, konkursų inicijavimą teikėjams parinkti, darbų ir medžiagų kokybės kontrolę,

statinių techninę priežiūrą atsakingas Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos skyrius.

24. Seniūnai ar jų įgalioti asmenys, vadovaudamiesi šiuo Aprašu, nurodo objektų adresus

(buvimo vietas), šių objektų priežiūros (kelių profilio atstatymo darbai, duobių taisymas žvyruojant,

sniego valymas nuo kelių ir gatvių, asfaltbetonio duobių ir išdaužų remontas ir pan.), paprastojo

remonto ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbų kiekius, derina darbų atlikimo terminus ir

sutikrina faktiškai atliktų darbų apimtis, derina atliktų  darbų ar suteiktų paslaugų aktus.

25. Savivaldybės administracija, vadovaudamasi Finansavimo sutartyse numatytomis

sąlygomis ir terminais, atsiskaito su rangovais (teikėjais), tvarko Kelių priežiūros ir plėtros

programos lėšų apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės

aktus, teikia Kelių direkcijai Programos lėšų sąmatas, sąmatų įvykdymo, lėšų panaudojimo, atliktų

darbų ketvirtines ir metines ataskaitas.



VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26. Savivaldybės administracijos direktorius Savivaldybės vardu pasirašo Finansavimo

sutartis dėl Savivaldybei skirtų Programos finansavimo lėšų panaudojimo su Kelių direkcija;

pasirašo ir tvirtina objektų sąrašus prie Finansavimo sutarčių bei jų pakeitimus ir teikia juos derinti

Kelių direkcijai.

27. Programos lėšų panaudojimo kontrolė vykdoma Lietuvos Respublikos teisės aktų

nustatyta tvarka.

_______________________________
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