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KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ, SKIRTŲ
VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS (GATVĖMS) TIESTI, REKONSTRUOTI, TAISYTI
(REMONTUOTI), PRIŽIŪRĖTI IR SAUGAUS EISMO SĄLYGOMS UŽTIKRINTI,
PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2021 m. balandžio d. Nr. TSKazlų Rūda
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32 punktu,
16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo
įstatymo 9 straipsnio 2 dalimi Kazlų Rūdos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų vietinės reikšmės
keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms
užtikrinti, panaudojimo tvarkos aprašą;
2. Pripažinti netekusiu galios Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2018-04-25 sprendimą
Nr. TS-91 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų vietinės reikšmės
keliams tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti,
naudojimo sąlygų tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos gali būti
skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo
nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36,
44240 Kaunas) arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g.
8A, 44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Mantas Varaška

PATVIRTINTA
Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos
2021 m. balandžio d. sprendimu
Nr. TSKELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ, SKIRTŲ
VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS (GATVĖMS) TIESTI, REKONSTRUOTI, TAISYTI
(REMONTUOTI), PRIŽIŪRĖTI IR SAUGAUS EISMO SĄLYGOMS UŽTIKRINTI,
PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kelių priežiūros ir plėtros programos (toliau tekste – KPPP) finansavimo lėšų, skirtų
savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti
ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, panaudojimo tvarkos aprašas (toliau tekste – tvarkos aprašas)
reglamentuoja KPPP lėšų, skirtų savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti,
rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti naudojimo,
skirstymo ir kontrolės tvarką (toliau tekste – Tvarka).
II. LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKA IR OBJEKTŲ ATRANKA
2. KPPP lėšos, skirtos Kazlų Rūdos savivaldybei, (toliau tekste – Savivaldybė), naudojamos
Savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) tinklui plėsti ir užtikrinti, kad šis tinklas veiktų, tai yra:
2.1. keliams (gatvėms) projektuoti, tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti;
2.2. kelių, kelių statinių ir jų užimamos žemės teisinei registracijai būtinoms procedūroms atlikti,
daiktinėms teisėms į žemę, šių teisių suvaržymams, juridiniams faktams registruoti;
2.3. tiltams, viadukams, pralaidoms projektuoti, apskaityti, statyti, rekonstruoti, taisyti
(remontuoti) ir prižiūrėti;
2.4. apsaugos nuo triukšmo statiniams prie kelių (gatvių) statyti, rekonstruoti ir taisyti
(remontuoti) ir prižiūrėti;
2.5. kelio (gatvės) juostoje esantiems paviršiaus vandens nuleidimo įrenginiams ir lietaus
kanalizacijai įrengti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti;
2.6. techninėms eismo reguliavimo ir kitoms inžinerinėms saugaus eismo priemonėms
projektuoti, įrengti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti;
2.7. ekstremalių situacijų, ekstremalių įvykių ir įvykių padariniams keliuose (gatvėse) likviduoti;
2.8. apšvietimui keliuose (gatvėse) įrengti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti);
2.9. kelio (gatvės) juostoje esančioms automobilių stovėjimo aikštelėms, viešojo transporto
stotelėms ir paviljonams įrengti, statyti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti;
2.10. šaligatviams, pėsčiųjų ir (ar) dviračių takams įrengti, projektuoti, tiesti, rekonstruoti, taisyti
(remontuoti) ir prižiūrėti;
2.11. paskoloms, naudojamoms keliams (gatvėms) projektuoti, tiesti, rekonstruoti, taisyti
(remontuoti), grąžinti ir palūkanoms mokėti.
2.12. išlaidoms už skirtą žemę, nukeliamus ar (ir) griaunamus pastatus ir kitus statinius, želdinius
ir kitas naudmenas, tiesiant, rekonstruojant, taisant (remontuojant), prižiūrint kelius, apmokėti,
aplinkos apsaugos reikmėms, žemės rekultivavimo darbams vykdyti tiesiant ir taisant (remontuojant)
kelius;
2.13. stovėjimo aikštelėms, skirtoms motorinėms transporto priemonėms arba dviračiams palikti,
siekiant tęsti kelionę viešuoju transportu, įrengti, jeigu už naudojimąsi jomis neimamas atlygis;
2.14. Programos finansavimo lėšų naudojimo pagal paskirtį kontrolei, darbų kokybės kontrolės
priežiūrai vietinės reikšmės kelių objektuose.
3. Programos lėšomis nefinansuojami netinkami finansuoti darbai, įtraukti į Dažniausiai
pasitaikančių netinkamų finansuoti darbų sąrašą (tvarkos aprašo 1 priedas).
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4. Ne mažiau kaip 58 procentų skirtų KPPP lėšų turi būti naudojama turtui įsigyti – vietinės
reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti ir kapitališkai remontuoti, nuo 2023 metų – vietinės reikšmės
keliams tiesti, įregistruotiems vietinės reikšmės keliams rekonstruoti ir kapitališkai remontuoti pagal
tvarkos aprašo 2 punktą; ne mažiau kaip 5 procentai KPPP skirtų lėšų turi būti naudojama saugaus
eismo priemonėms vietinės reikšmės keliuose (gatvėse) finansuoti.
5. Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir
saugaus eismo priemonėms užtikrinti skirtos KPPP lėšos naudojamos pagal finansavimo sutartį,
kurios neatskiriama dalis yra Savivaldybės sudarytas ir su Valstybės įmone Lietuvos automobilių
kelių direkcija (toliau tekste – Kelių direkcija) suderintas objektų sąrašas.
6. Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus parengta KPPP lėšų programos
sąmata teikiama tvirtinti Kelių direkcijai kartu su finansavimo sutartimi.
7. Prašymai dėl Kazlų Rūdos savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo,
rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo teikiami
Savivaldybės administracijos direktoriui. Prašymus gali teikti Savivaldybės reguliavimo sričiai
priklausančių įstaigų ar įmonių vadovai, seniūnijų seniūnai, bendruomenės ar jų atstovai,
savivaldybės gyventojai, juridiniai asmenys.
8. Savivaldybės seniūnai, atsižvelgdami į 7 aprašo punkte nurodytų fizinių ir juridinių asmenų,
Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriui pateiktus prašymus, ne vėliau kaip iki einamųjų
metų kovo 30 d. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Investicijų ir žemės ūkio skyriaus Ūkio
ir teritorijų planavimo poskyriui (toliau – Ūkio ir teritorijų planavimo poskyris) pateikia paraiškas dėl
Kazlų Rūdos savivaldybės atitinkamos seniūnijos vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo,
rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo (tvarkos aprašo 2
priedas).
9. Ūkio ir teritorijų planavimo poskyris:
9.1. parengia n-ųjų metų vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo
(remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo objektų, finansuojamų KPPP lėšomis,
sąrašą (toliau tekste – n-ųjų metų kelių (gatvių) sąrašas) ir esant būtinybei patikslina jį pagal
Savivaldybės mero potvarkiu sudarytos Kazlų Rūdos savivaldybės viešosios infrastruktūros plėtros
programos lėšų naudojimo prioritetams ir gavėjams nustatyti darbo grupės (toliau tekste – Darbo
grupė) Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriui (toliau – Savivaldybės administracijos
direktorius) pateiktus siūlymus;
9.2. pagal gautas Savivaldybės seniūnų paraiškas, atsižvelgdamas į Savivaldybės administracijos
direktoriaus patvirtintą sąrašą, aprašo 7 punkte nurodytų fizinių ir juridinių asmenų, Kazlų Rūdos
savivaldybės administracijos direktoriui pateiktus prašymus (jei jie nebuvo įtraukti į pateiktas
paraiškas) bei esamą kelių ir gatvių ilgį seniūnijose parengia KPPP lėšomis finansuojamų vietinės
reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo
sąlygų užtikrinimo objektų (toliau tekste – objektai) Kazlų Rūdos savivaldybės vietinės reikšmės
keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms
užtikrinti preliminarų objektų sąrašą (toliau tekste – objektų sąrašas);
9.3. preliminarų objektų sąrašą teikia svarstyti Darbo grupei;
9.4. Darbo grupės suderintą objektų sąrašą teikia pasirašyti Savivaldybės administracijos
direktoriui;
9.5. vykdo darbų ir paslaugų viešųjų pirkimų procedūras centrinės viešųjų pirkimų informacinės
sistemos priemonėmis;
9.6. įveda duomenis į informacinę sistemą „Kelių projektai“ (toliau tekste – IS KP).
9.7. teikia Kelių direkcijai ataskaitą apie atliktus darbus ir lėšų panaudojimą.
10. Darbo grupė:
10.1. svarsto Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio parengtą preliminarų n-ųjų metų kelių (gatvių)
sąrašą, esant reikalui jį tikslina, jam pritaria ir siūlo Savivaldybės administracijos direktoriui jį
tvirtinti;
10.2. svarsto Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio parengtą preliminarų n-ųjų metų objektų
sąrašą, jam pritaria.
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11. Savivaldybės administracijos direktorius:
11.1. paskiria atsakingą darbuotoją, kuriam bus suteikta prieiga prie IS KP;
11.2. patvirtina n-ųjų metų kelių (gatvių) sąrašą arba ilgalaikę programą;
11.3. pasirašo KPPP lėšų finansavimo sutartį su Kelių direkcija;
11.4. pasirašo Darbo grupės suderintą objektų sąrašą, kuris yra neatskiriama finansavimo sutarties
dalis.
11.5. pasirašo sutartis su rangovais arba paslaugų teikėjais.
12. Atsiskaitymas su rangovais ar paslaugų teikėjais atliekamas pagal gautas PVM sąskaitas
faktūras sutartyse su rangovais ar paslaugų teikėjais numatyta tvarka.

III. KONTROLĖ
13. Investicijų ir žemės ūkio skyriaus vedėjas kontroliuoja vietinių kelių ir gatvių fizinę būklę.
14. Ūkio ir teritorijų planavimo poskyris atsako už kelių (gatvių) atliktų darbų kontrolę pagal su
rangovais ir paslaugų teikėjais sudarytas sutartis.
15. Už atliktų kelių (gatvių) priežiūros ir paprastojo remonto darbų atitikimą objektų sąraše
nurodytų objektų parametrams atsako seniūnijų seniūnai.
16. KPPP lėšų panaudojimo kontrolė vykdoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
____________________

Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų
savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti,
rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo
sąlygoms užtikrinti, panaudojimo tvarkos aprašo
1 priedas
DAŽNIAUSIAI PASITAIKANTYS DARBAI IR PASLAUGOS, NETINKAMI FINANSUOTI
VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS SKIRIAMOMIS PROGRAMOS LĖŠOMIS
1. Ryšių kabelių, elektros linijų, šiluminių trasų, vandentiekio, fekalinės kanalizacijos (kitų
inžinerinių tinklų, išskyrus lietaus kanalizaciją) iškėlimas, įrengimas, rekonstravimas, taisymas
(remontas), priežiūra, jų šulinių dangčių pakeitimas.
2. Melioracijos griovių priežiūra, melioracijos tinklų įrengimas, rekonstravimas, taisymas
(remontas), priežiūra.
3. Dekoratyvinio apšvietimo (šventinis ir kt.) įrengimas.
4. Mažosios architektūros (suoliukų, šiukšlių dėžių, gėlių vazonų, dviračių stovų ir pan.)
įrengimas.
5. Laiptų į pastatus įrengimas, rekonstravimas, taisymas (remontas), priežiūra.
6. Kompensacijos už medžių kirtimą.
7. Kompensacijos savininkams už išperkamą keliams skirtą žemę.
8. Kompensacijos už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis.
9. Žemės nuosavybės tvarkymo paslaugos.
10. Darbai atlikti ne savivaldybės institucijos valdomoje arba laisvoje valstybinėje žemėje,
kurioje nesuformuoti žemės sklypai, bet gautas Nacionalinės žemės tarnybos sutikimas.
11. Apželdinimo (gėlynų įrengimas, medžių sodinimas) darbai.
12. Darbai geležinkelio ar valstybinės reikšmės kelio juostoje.
13. Elektromobilių stotelių įrengimas.
14. Tiltų pakėlimo įranga ir jos montavimas.
15. Liftų (požeminėse ar dviejų lygių perėjose) įrengimas.
16. Statinių (išskyrus kelius griovimas.
17. Studijų, vizijų, programų, teritorijų planavimo dokumentų rengimo paslaugos.
18. Užtvankų, dambų, tvenkinių pylimų, siurblinių ir pan. statinių įrengimas, rekonstravimas,
taisymas (remontas), priežiūra.
19. Ne kelio juostoje esančių automobilių stovėjimo aikštelių (tarp jų ir daugiabučių namų
kiemuose) įrengimas, rekonstravimas, taisymas (remontas), priežiūra.
20. Archeologinių tyrimų atlikimas.
21. Informacinių stovų, stendų įrengimas (išskyrus informacinius kelio ženklus ir Statybos
įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka įrengiamus stendus prie statybos sklypo (statybvietės) su
informacija apie statomą statinį).
22. Komunikacijų žymėjimo stovų įrengimas.
______________________________

Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų
savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti,
rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo
sąlygoms užtikrinti, panaudojimo tvarkos aprašo
2 priedas
PARAIŠKA
DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ………………………………… SENIŪNIJOS
VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) TIESIMO, REKONSTRAVIMO, TAISYMO
(REMONTO), PRIEŽIŪROS IR SAUGAUS EISMO SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO
Objekto
pavadinimas

Darbų rūšis
(statyba,
rekonstravimas,
taisymas
(remontas),
priežiūra, eismo
saugumo
priemonės)

Fiksuota
pradžia ir
pabaiga

Ilgis, m

Objekto parametrai
Plotis, Mato Kiekis
m
vnt.

____________________________

Mato
vnt.
įkainis,
Eur

Reikalingos
lėšos, Eur

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
INFRASTRUKTŪROS IR ŽEMĖS ŪKIO SKYRIUS
ŪKIO IR TERITORIJŲ PLANAVIMO POSKYRIS
Biudžetinė įstaiga. Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188777932
Skyriaus duomenys: Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda, tel.: (8 343) 68 631 / 95 276, el. p. ukis@kazluruda.lt

Kazlų Rūdos savivaldybės tarybai

Nr.
Nr.

Į

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ, SKIRTŲ
VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS (GATVĖMS) TIESTI, REKONSTRUOTI, TAISYTI
(REMONTUOTI), PRIŽIŪRĖTI IR SAUGAUS EISMO SĄLYGOMS UŽTIKRINTI,
PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2021 m. balandžio
Kazlų Rūda

d.

1. Sprendimo projekto rengimą paskatinusios priežastys, tikslai.
Sprendimo tikslas – Patvirtinti Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų
vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus
eismo sąlygoms užtikrinti, panaudojimo tvarkos aprašą.
Pripažintas netekusiu galios Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2018 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. V-64 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros
programos finansavimo lėšų, skirtų vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti),
prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo sąlygų tvarkos aprašo patvirtinimo“ su
visais pakeitimais ir papildymais, todėl pripažįstamas netekiu galios Kazlų Rūdos savivaldybės
tarybos 2018-04-25 sprendimas Nr. TS-91 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo
lėšų, skirtų vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus
eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo sąlygų tvarkos aprašo patvirtinimo“
2. Teisinis reglamentavimas (kaip šiuo metu reguliuojami sprendimo projekte
aptariami klausimai). Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32 punktas, 16
straipsnio 4 dalis, Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo
9 straipsnio 2 dalis.
Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos aprašas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 (Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2019 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 148 redakcija „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių
priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“).
Pasikeitus Kazlų Rūdos savivaldybės struktūrai, Kelių priežiūros ir plėtros programos
finansavimo lėšų naudojimo tvarkos aprašo sąvokos neatitinka tikrovės.
3. Galimi sprendimo priėmimo padariniai (teigiami ir (ar) neigiami).
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Priimtas sprendimas užtikrins Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų
naudojimo tvarką, atitinkančią galiojančius teisės aktus.
Neigiamų padarinių nenumatoma.
4. Keičiamo ar pripažįstamo netekusiu galios Savivaldybės tarybos sprendimo
pakeitimų sąrašas.
Nėra.
5. Lėšos sprendimui įgyvendinti, jų šaltiniai.
Sprendimui įgyvendinti papildomų Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto lėšų nereikės.
6. Antikorupcinis vertinimas.
Vertinimas nereikalingas.

Poskyrio vedėjas

Arūnas Žemaitis

