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3 PRIEDAS. LAKD ATLIEKAMŲ FUNKCIJŲ SĄRAŠAS
Įstaigos tikslai: - įgyvendinti valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros valstybės politiką;
- įgyvendinti saugaus eismo valstybės reikšmės keliuose valstybės politiką;
- organizuoti ir koordinuoti valstybinės reikšmės kelių atkūrimą, priežiūrą ir plėtrą.

Nr.
I.
1.1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.

Šiuo metu vykdomos funkcijos

Funkcijos, kurias planuojama vykdyti po kelių įmonių
reorganizacijos
POLITIKOS ĮGYVENDINIMO (PLANAVIMO, ORGANIZAVIMO, REGULIAVIMO, KOORDINAVIMO, PRIEŽIŪROS)
PLANAVIMO IR ORGANIZAVIMO FUNKCIJOS (39)
Vykdo valstybinės reikšmės kelių ir jų statinių projektavimo, tiesimo, statybos, rekonstravimo, taisymo

(remonto) ir priežiūros paslaugų ir darbų užsakovo, organizavimo funkcijas:
Teikia pasiūlymus ir dalyvauja Susisiekimo ministerijos rengiamose valstybinės reikšmės kelių priežiūros

ir plėtros ir kitose programose
Rengia žvyrkelių asfaltavimo programas, derina jas su
–
savivaldybėmis
Planuoja, organizuoja, koordinuoja ir užsako valstybinės reikšmės kelių tiesimo ir priežiūros, valstybinės
reikšmės kelių infrastruktūros plėtros, naujų technologijų ir inovacijų diegimo, gamtos išteklių naudojimo,

šalies ir užsienio investicijų naudojimo ir kitų programų rengimą ir jas įgyvendina
Dalyvauja rengiant Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo kelių sektoriuje strategijas,
planuoja ir organizuoja ES finansinės paramos lėšų gavimą ir naudojimą
Rengia Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų naudojimo metinės sąmatos projektą ir teikia
Susisiekimo ministerijai
Organizuoja, koordinuoja, užsako LR ir ES bendrai finansuojamus investicijų projektus ir kontroliuoja,
kaip jie rengiami ir įgyvendinami
Planuoja, organizuoja, koordinuoja valstybinės reikšmės kelių (tiesimo, statybos, rekonstravimo, taisymo
(remonto) projektų rengimą

1.1.8.

–

1.1.9.

–

1.1.10.

1.1.11.

1.1.12.

Tvirtina valstybinės reikšmės kelių (tiesimo, statybos, rekonstravimo, taisymo (remonto) ir priežiūros)
projektus
Planuoja, organizuoja, koordinuoja ir užsako valstybinės reikšmės kelių tiesimui, statybai, rekonstrukcijai
reikalingų (rezervuojamų) teritorijų planavimo dokumentų, ekonominio pagrindimo ir poveikio aplinkai
vertinimo dokumentų rengimą
Planuoja, organizuoja, koordinuoja ir užsako žemės, reikalingos valstybinės reikšmės keliams tiesti,
statyti, rekonstruoti, eismo saugos gerinimo priemonėms įrengti, gamybiniams-buitiniams kelių pastatams
statyti ir plėtoti, kelių statybinių medžiagų ir valstybės lėšomis išžvalgytų naudingųjų iškasenų karjerams





Rengia valstybinės reikšmės kelių infrastruktūros objektų
remonto projektus
Tvirtina valstybinės reikšmės kelių infrastruktūros objektų
remonto projektus
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Šiuo metu vykdomos funkcijos

Funkcijos, kurias planuojama vykdyti po kelių įmonių
reorganizacijos

įrengti, jiems eksploatuoti ir rekultivuoti, paėmimo visuomenės poreikiams dokumentų (projektų)
rengimą, teikia prašymus institucijoms ją skirti ir registruoti Nekilnojamojo turto registre
1.1.13.
1.1.14.

1.1.15.
1.1.16.
1.1.17.
1.1.18.
1.1.19.
1.1.20.
1.1.21.

Organizuoja, koordinuoja ir užsako valstybinės reikšmės kelių ir jų projektų ekspertizių atlikimą
Organizuoja, koordinuoja ir užsako poveikio valstybinės reikšmės kelių saugumui vertinimą, valstybinės
reikšmės kelių tinklo saugumo lygių nustatymą, valstybinės reikšmės kelių saugumo auditą ir saugumo
patikrinimus bei „juodųjų dėmių“ ir avaringų ruožų valstybinės reikšmės keliuose nustatymą; tvirtina
normatyvinius statybos techninius dokumentus, nustatančius kelių saugumo audito reikalavimus
Planuoja, organizuoja ir vykdo prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų konkursus ir pasirašo viešųjų
pirkimų sutartis
Organizuoja, koordinuoja ir užsako valstybinės reikšmės kelių projektų vykdymo priežiūrą
Planuoja, organizuoja, koordinuoja ir užsako valstybinės reikšmės kelių projektavimo, tiesimo, statybos,
rekonstravimo, taisymo (remonto) ir priežiūros darbus ir numato bei koordinuoja jų finansavimą
–
Organizuoja, koordinuoja, užsako ir teisės aktų nustatytais atvejais atlieka valstybinės reikšmės kelių
tiesimo, statybos, rekonstravimo, taisymo (remonto) techninę priežiūrą
Organizuoja ir užsako valstybinės reikšmės kelių techninę priežiūrą
–

1.1.22.

–

1.1.23.

–

1.1.24.

–

1.1.25.

–

1.1.26.
1.1.27.

1.1.28.

Organizuoja, koordinuoja, užsako ir teisės aktų nustatytais atvejais atlieka valstybinės reikšmės kelių
priežiūros techninę priežiūrą, vykdo valstybinės reikšmės kelių naudojimo priežiūrą
Organizuoja, planuoja, koordinuoja ir užsako intelektinių transporto sistemų valstybinės reikšmės keliuose
ir su valstybinės reikšmės keliais susijusių informacinių sistemų diegimą, naudojimą ir plėtrą ir naudoja
šias sistemas savo funkcijoms įgyvendinti
–






Rengia preliminarius valstybinės reikšmės kelių
rekonstrukcijos, taisymo (remonto) ir priežiūros darbų
planus


Atlieka valstybinės reikšmės kelių defektavimą.
Sudaro pirminį taisytinų (rekonstruotinų) kelio atkarpų
sąrašą
Vykdo kelių priežiūros ir paprastojo remonto darbų techninę
priežiūrą.
Rengia preliminarius valstybinės reikšmės kelių priežiūros
planus, pasiūlymus dėl magistralinių, krašto ir rajoninių
kelių priežiūros lygių, bedefektes priežiūros ir finansavimo
poreikio
Renka duomenis, pažymas, teikia informaciją apie
valstybinės reikšmės kelius ir jų statinius teisės aktų
nustatytais atvejais.


Organizuoja, planuoja, koordinuoja, užsako ir nustatytais
atvejais atlieka intelektinių transporto sistemų įrenginių
(kelio oro sąlygų stebėjimo, eismo stebėjimo, eismo
apskaitos, eismo valdymo, eismo kontrolės, eismo dalyvių
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Šiuo metu vykdomos funkcijos

1.1.29.

–

1.1.30.
1.1.31.
1.1.32.
1.1.33.
1.1.34.
1.1.35.
1.1.36.
1.1.37.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.
1.7.

1.8.

Valdo ir tvarko valstybinės reikšmės kelių informacinę sistemą, renka, sistemina, atnaujina ir saugo joje
duomenis apie valstybinės reikšmės kelius;
–
Organizuoja ir koordinuoja saugių eismo sąlygų valstybinės reikšmės keliuose užtikrinimą įgyvendinant
eismo saugumo priemones, švietėjišką veiklą
Planuoja, organizuoja ir koordinuoja triukšmo valdymą ir užsako ataskaitų, žemėlapių ir kitų su triukšmo
valdymu susijusių dokumentų rengimą
Planuoja, organizuoja, koordinuoja ir užsako valstybinės reikšmės kelių, jų užimamos žemės kadastrinius
matavimus ir teisinę registraciją
Sudaro ir tikslina valstybinės reikšmės kelių sąrašus, kuriuos SM teikia tvirtinti LRV
Dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, planuoja, organizuoja, koordinuoja ir užsako norminių teisės aktų
projektų rengimą, leidžia norminius teisės aktus, įgyvendina įstatymus ir kitus teisės aktus
Planuoja, organizuoja, koordinuoja ir užsako mokslo tiriamųjų ir taikomųjų darbų, susijusių su valstybinės
reikšmės keliais, rengimą
Vykdo Programos sąmatos dalies, skirtos vietinės reikšmės keliams (gatvėms), tiesti, taisyti (remontuoti),
prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygas užtikrinti finansavimą ir administravimą.
Leidžia įsakymus „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo vietinės reikšmės keliams
(gatvėms), tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygas užtikrinti.“
Užtikrina Programos lėšų panaudojimą pagal paskirtį ir kad užsakovai tinkamai atliktų darbų kokybės
kontrolę.
Vykdo darbų kokybės kontrolinius patikrinimus.
Vertina investicinius projektus, kuriuos savivaldybės, kitos įmonės ir įstaigos teikia finansuoti Kelių
priežiūros ir plėtros programos lėšomis, skirtomis kapitalo investicijoms į vietinės reikšmės kelių (gatvių)
tiesimą ir taisymą (remontą) bei teikia rekomendacijas ir siūlymus.
Teikia rekomendacijas ir pasiūlymus efektyviai ir racionaliai panaudoti Programos lėšas
Surenka informaciją iš savivaldybių svarbių valstybei vietinės reikšmės kelių (gatvių (A, B, C, E
kategorijų) sąrašui sudaryti, ir pasiūlymus iš 5 procentų Programos finansavimo lėšų rezervo valstybės
reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti lėšų skirti. Teikia tvirtinti susisiekimo ministrui sąrašo ir
pasiūlymų projektus.
Įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoja Kelių priežiūros ir plėtros programos
lėšų skirtų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo
sąlygoms užtikrinti naudojimą

Funkcijos, kurias planuojama vykdyti po kelių įmonių
reorganizacijos
perspėjimo ir informavimo, kitų įrenginių) priežiūrą
Organizuoja, planuoja, koordinuoja, užsako įrengimą ir
remontą, įrengia ir remontuoja intelektinių transporto
sistemų įrenginius (kelio oro sąlygų stebėjimo, eismo
stebėjimo, eismo apskaitos, eismo valdymo, eismo
kontrolės, eismo dalyvių perspėjimo ir informavimo, kitus
įrenginius)

Valdo ir tvarko valstybinės reikšmės kelių eismo
informacinę sistemą
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Šiuo metu vykdomos funkcijos

1.9.

Atstovauja LR interesams ES institucijų darbo organuose, dalyvauja rengiant LR pozicijų projektus
Atstovauja LR interesams užsienio valstybių atitinkamose institucijose ir tarptautinėse organizacijose,
dalyvauja rengiant SM organizuojamų tarptautinių sutarčių ir susitarimų, sudaromų su užsienio valstybių
atitinkamomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, projektus
Dalyvauja nuolatinės Kelių priežiūros ir plėtros programos komisijos darbe ir pagal kompetenciją
įgyvendina jos priimtus sprendimus
Dalyvauja Valstybinės saugaus eismo komisijos darbe ir pagal kompetenciją įgyvendina jos priimtus
sprendimus
Atsako už transeuropinio valstybinės reikšmės kelių tinklo tunelių Lietuvos Respublikoje saugos
reikalavimų įgyvendinimą
Kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jai nustatytas funkcijas
REGULIAVIMO FUNKCIJOS (6)
Koordinuoja Lietuvos Respublikoje, užsienio šalyse, tarp jų ir ES valstybėse narėse, įregistruotų
transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokesčio (Vinječių) sistemą
Rengia ir nustato planavimo sąlygas teritorijų planavimo dokumentams ir statinių ar kitos planuojamos
ūkinės veiklos projektams rengti, jei planuojama teritorija yra valstybinės reikšmės magistralinių kelių
juostoje, apsaugos zonoje
Derina pagal planavimo sąlygas parengtus teritorijų planavimo dokumentus ir statinių ar kitos
planuojamos ūkinės veiklos valstybinės reikšmės magistralinių kelių juostoje, apsaugos zonoje projektus
Pagal kompetenciją išduoda prisijungimo prie valstybinės reikšmės magistralinių kelių sąlygas
Teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka tikrina magistralinių kelių apsaugos zonoje suprojektuotų statinių
ar inžinerinių komunikacijų projektų sprendinių atitiktį nustatytiems reikalavimams

1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.

1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.

1.2.6.

Derina juridinių ir fizinių asmenų paraiškas dėl sunkiasvorių ir didžiagabaričių transporto priemonių
važiavimo valstybinės reikšmės keliais, darbų atlikimo valstybinės reikšmės kelio juostoje ir kelio
apsaugos zonoje, kelio ženklų ir statinių statymo, sporto varžybų ar kitokių renginių organizavimo
valstybinės reikšmės keliuose

1.2.7.

–

1.2.8.

–

1.2.9.

–

Funkcijos, kurias planuojama vykdyti po kelių įmonių
reorganizacijos













Rengia ir nustato planavimo sąlygas teritorijų planavimo
dokumentams ir statinių ar kitos planuojamos ūkinės veiklos
projektams rengti, jei planuojama teritorija yra valstybinės
reikšmės krašto ir rajoninių kelių juostoje, apsaugos zonoje,
taip pat derina pagal jas parengtus teritorijų planavimo
dokumentus
Teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka tikrina atitinkamų
projektų atitiktį pagal išduotas prisijungimo sąlygas arba
krašto ir rajoninių kelių apsaugos zonoje suprojektuotų
statinių ar inžinerinių komunikacijų projektų sprendinių
atitiktį teisės aktų nustatytiems reikalavimams
Pagal kompetenciją išduoda prisijungimo prie valstybinės
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Šiuo metu vykdomos funkcijos

1.2.10.

–

1.2.11.

–

1.2.12.

–

1.2.13

–

1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
II
2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

2.5.
2.6.
III
3.1.
3.2.

Funkcijos, kurias planuojama vykdyti po kelių įmonių
reorganizacijos
reikšmės krašto kelių sąlygas
Pagal kompetenciją išduoda prisijungimo prie valstybinės
reikšmės rajoninių kelių sąlygas
Teikia prašymus savivaldybėms ir kitoms institucijoms
išduoti prisijungimo ir specialiąsias sąlygas statinių
projektams rengti ir statybą leidžiantiems dokumentams
gauti
Išduoda leidimus dirbti įvairius darbus valstybinės reikšmės
keliuose, kelių juostose
Vykdo baigtų kelių priežiūros ir paprastojo remonto darbų
priėmimą, teikia juos apmokėjimui.

KOORDINAVIMO IR PRIEŽIŪROS FUNKCIJOS (4)
Nustato valstybinės reikšmės kelius prižiūrinčioms valstybės įmonėms privalomus valstybinės reikšmės
kelių priežiūros darbus (užduotis), numato lėšų valstybinės reikšmės kelių priežiūros darbams poreikį ir
organizuoja valstybinės reikšmės kelių priežiūros darbų įgyvendinimą
Kontroliuoja, kad valstybinės reikšmės kelius projektuotų, tiestų, statytų, rekonstruotų, taisytų
(remontuotų) ir prižiūrėtų asmenys, atitinkantys teisės aktų nustatytus reikalavimus
Organizuoja rangovo užbaigtų statybos darbų priėmimą įforminant tai atitinkamais dokumentais ir SM
įgaliota pagal kompetenciją dalyvauja statybos užbaigimo komisijų darbe
Kartu su savivaldybėmis ir kitomis institucijomis bei įstaigomis sprendžia valstybinės reikšmės kelių
infrastruktūros objektų išdėstymo kelių apsaugos zonose klausimus
PASLAUGŲ TEIKIMO (5)
Disponuoja valstybinės reikšmės kelių informacinės sistemos duomenimis, neatlygintinai teikia
reikalingus duomenis valstybės kadastrams, registrams, klasifikatoriams ir duomenų bankams.
Pagal kompetenciją teikia išvadas dėl kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų
Teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, priskirtinus Kelių
direkcijos kompetencijai, imasi priemonių, kad būtų atsakyta į juose keliamus klausimus;
Informuoja visuomenę apie valstybinės reikšmės kelių būklę, eismo sąlygas, taip pat kitais Kelių
direkcijos kompetencijai priskirtais klausimais
–
Organizuoja ir koordinuoja istorinių kelių vertybių saugojimą ir eksponavimą
PALAIKANČIOS (19)
Rengia finansinių ataskaitų rinkinius, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius ir kitas programų vykdymo
eigos ataskaitas ir teikia valstybės institucijoms įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka
Dalyvauja rengiamose konferencijose, seminaruose, parodose, mokymuose ir kituose renginiuose pagal








Užtikrina eismo informacijos centro veiklą, per kurį
informuoja visuomenę apie valstybinės reikšmės kelių
būklę, eismo sąlygas, eismo sutrikimus, eismo apribojimus
taip pat apie kitus LAKD kompetencijai priskirtus
klausimus.
Įstatymų nustatyta tvarka riboja eismą valstybinės reikšmės
keliuose




29
Nr.
3.3.
3.4.

Šiuo metu vykdomos funkcijos
Kelių direkcijos kompetenciją
Analizuoja kitų valstybių patirtį, teisės aktus kelių tiesimo, priežiūros ir kitais priskirtais klausimais ir
teikia pasiūlymus SM
Renka, kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją, susijusią su Kelių direkcijos veikla

3.5.

–

3.6.

–

3.7.

–

3.8.

–

3.9.

–

3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.
3.19.
3.20.
3.21.
3.22.
3.23.
3.24.
3.25.
3.26.

Dalyvauja nustatant valstybinės reikšmės keliuose avaringas vietas ir „juodąsias dėmes“
Planuoja ir įgyvendina eismo riziką mažinančias priemones valstybinės reikšmės keliuose
–
Analizuoja saugaus eismo situaciją valstybinės reikšmės keliuose
Įgyvendina technines eismo reguliavimo priemones valstybinės reikšmės keliuose
–
Kartu su kitomis institucijomis analizuoja avaringumo problemas valstybinės reikšmės keliuose
Bendruomenėse plėtoja švietėjišką saugaus eismo veiklą
–
Bendrauja su švietimo įstaigomis bei kitomis organizacijomis
–
Užtikrina, kad būtų įgyvendintos teisės aktų numatytos inžinerinės eismo saugos priemonės valstybinės
reikšmės keliuose
Įgyvendina Kelių direkcijai teisės aktais pavestas eismo saugos valstybinės reikšmės keliuose gerinimo
priemones, susijusias su eismo dalyvių švietimu ir mokymu
Personalo valdymas
Finansų valdymas
Informacinės technologijos
Viešieji pirkimai

Funkcijos, kurias planuojama vykdyti po kelių įmonių
reorganizacijos


Tvarko valstybinės reikšmės kelių balansinę- turtinę
apskaitą
Organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus turto (valstybinės
reikšmės kelių) inventorizacijai ir teisinei registracijai
vykdyti
Rengia valstybinės reikšmės kelių paprastojo remonto
projektinę sąmatinę dokumentaciją
Rengia valstybinės reikšmės kelių priežiūros darbų
(periodinių) supaprastintą projektinę sąmatinę
dokumentaciją
Fiksuoja valstybinės reikšmės kelių priežiūros tvarkos
reikalavimų pažeidimus, atlieka administracinių pažeidimų
prevenciją


Analizuoja dėl valstybinės reikšmės kelių būklės įvykusius
eismo įvykių priežastis ir teikia pasiūlymus


Rengia pasiūlymus techninėmis eismo reguliavimo
priemonėms valstybinės reikšmės keliuose įrengti


Savivaldybėse plėtoja švietėjišką saugaus eismo veiklą

Bendrauja su regioninėmis švietimo įstaigomis bei kitomis
organizacijomis
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Šiuo metu vykdomos funkcijos

Nr.
3.27.
3.28.

Dokumentų tvarkymas
Ryšiai su visuomene

Funkcijos, kurias planuojama vykdyti po kelių įmonių
reorganizacijos



Politikos įgyvendinimo (planavimo, organizavimo, reguliavimo, koordinavimo, priežiūros) – Strateginis planavimas, teisės aktų rengimas, standartų nustatymas,
programų, projektų, planų rengimas, vertinimas, prognozavimas, licencijavimas, sertifikavimas, akreditavimas, leidimų išdavimas, finansinis, veiklos auditai, ryšių su kitomis
institucijomis koordinavimas, kontroliavimas, pavaldžių įstaigų veiklos peržiūra ir pan.
Paslaugų tiekimo – Produktų ir paslaugų teikimas vidaus (institucijos viduje ir tarp valdžios institucijų) ir išorės (visuomenė) vartotojams.
Palaikančiosios – Personalo valdymas, finansų valdymas, informacinės technologijos, viešieji pirkimai, dokumentų tvarkymas, sąmatų, projektinės dokumentacijos rengimas,
ryšiai, bendradarbiavimas su kitomis institucijomis, visuomene, kontrolės, analizės atlikimas ir pan.
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4 PRIEDAS. VALSTYBĖS ĮMONIŲ ATLIEKANČIŲ VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪRĄ FUNKCIJŲ SĄRAŠAS
VĮ „Alytaus regiono keliai“, VĮ „Kauno regiono keliai“, VĮ „Panevėžio regiono keliai“, VĮ „Marijampolės regiono keliai“, VĮ „Šiaulių regiono keliai“, VĮ „Tauragės
regiono keliai“, VĮ „Telšių regiono keliai“, VĮ „Utenos regiono keliai“, VĮ „Klaipėdos regiono keliai“, VĮ „Vilniaus regiono keliai“, VĮ „Automagistralė“
ĮMONIŲ TIKSLAI: Teikti viešąsias paslaugas, atlikti įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos nustatytus privalomus valstybinės reikšmės kelių
darbus (užduotis)

Nr.

I.
1.1.

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

1.2.
1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.

Šiuo metu vykdomos funkcijos

Funkcijos, kurias planuojama vykdyti po
Funkcijos, kurias planuojama perduoti
kelių įmonių reorganizacijos pagal LAKD
LAKD
(užsakovo) nustatytas užduotis ir kitos
funkcijos
POLITIKOS ĮGYVENDINIMO (PLANAVIMO, ORGANIZAVIMO, REGULIAVIMO, KOORDINAVIMO, PRIEŽIŪROS)
PLANAVIMO IR ORGANIZAVIMO FUNKCIJOS (4)
Teikia pasiūlymus žvyrkelių asfaltavimo programoms rengti
valstybinės reikšmės rajoniniuose keliuose ir derina juos su
–

savivaldybėmis
Rengia valstybinės reikšmės kelių infrastruktūros objektų remonto
–

projektus
Teikia pasiūlymus dėl preliminarių valstybinės reikšmės kelių
–

rekonstrukcijos, taisymo (remonto) darbų planų
Esant būtinumui vertina vietinės reikšmės kelių (gatvių), kuriuos
planuoja rekonstruoti, taisyti, remontuoti savivaldybės, miškų,
nacionalinių parkų, valstybės saugomų teritorijų, pasienio tarnybų ir
–

kitų įstaigų ar institucijų administracijos, techninių sprendimų
tikslingumą bei teikia rekomendacijas ir pasiūlymus
REGULIAVIMO FUNKCIJOS (7)
Rengia ir nustato planavimo sąlygas teritorijų planavimo
dokumentams ir statinių ar kitos planuojamos ūkinės veiklos
–

projektams rengti, jei planuojama teritorija yra valstybinės reikšmės
krašto ir rajoninių kelių juostoje, apsaugos zonoje,
Derina pagal jas parengtus teritorijų planavimo dokumentus ir
statinių ar kitos planuojamos ūkinės veiklos valstybinės reikšmės
–

krašto ir rajoninių kelių juostoje, apsaugos zonoje projektus,
Pagal kompetenciją išduoda prisijungimo prie valstybinės reikšmės
–

krašto ir rajoninių kelių sąlygas;
Teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka tikrina atitinkamų projektų
–

sprendinių atitiktį nustatytiems reikalavimams
Išduoda leidimus dirbti įvairius darbus valstybinės reikšmės
–

keliuose, kelių juostose
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Nr.

1.2.6.

1.2.7.

1.3.

Šiuo metu vykdomos funkcijos

Išduoda leidimus valstybinės reikšmės kelio juostoje esančių
antžeminių ar požeminių inžinerinių tinklų tiesimo, rekonstravimo
ar kitiems darbams atlikti, kontroliuoja jų teisėtumą, teminus ir
kokybę
Išduoda leidimus naudotis valstybinės reikšmės keliais ir jų
infrastruktūra didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto
priemonėmis

Funkcijos, kurias planuojama vykdyti po
kelių įmonių reorganizacijos pagal LAKD
(užsakovo) nustatytas užduotis ir kitos
funkcijos

Funkcijos, kurias planuojama perduoti
LAKD

–



–



–



–



–





–



–



–



–



–



–



–

KOORDINAVIMO IR PRIEŽIŪROS FUNKCIJOS
Šios kategorijos funkcijų nevykdo

II

PASLAUGŲ TEIKIMO (29)

2.1.

Įgaliotos atstovauja LAKD santykiuose su savivaldybėmis, kitoms
valstybės institucijoms, bendruomenėmis ir kitomis
visuomeninėmis organizacijomis.
Įgaliotos atstovauja užsakovą paimant žemę visuomenės
poreikiams
Dalyvauja rengiant bei įgyvendinant ES struktūrinės paramos
lėšomis finansuojamus projektus
Atlieka nuolatinę valstybinės reikšmės kelių priežiūrą vasarą (4, 5,
6, 7, 8, 9 mėn.)
Atlieka nuolatinę valstybinės reikšmės kelių priežiūrą žiemą
(1,2,3,10,11,12 mėn.)
Sutvarko valstybinės reikšmės kelių žemės sankasas ir vandens
nuvedimą
Taiso valstybinės reikšmės kelių asfalto ir betono dangų defektus
Atstato valstybinės reikšmės kelių (t.t. žvyrkelių) ir kelkraščių
nusidėvėjimą
Atlieka valstybinės reikšmės kelių pakelės statinių ir želdinių
priežiūrą
Atnaujina valstybinės reikšmės kelių pakelės statinius, želdinius,
remontuoja lauko baldus

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.

Atlieka apšvietimo ir kitų kelio įrenginių priežiūrą



Remontuoja ir įrengia apšvietimo ir kitus kelio įrenginius



Atlieka valstybinės reikšmės keliuose esančių tiltų ir vandens



2.12.

2.13.

Organizuoja, planuoja, koordinuoja, užsako ir
atlieka intelektinių transporto sistemų įrenginių
priežiūrą
Organizuoja, planuoja, koordinuoja, užsako
įrengimą ir remontą, įrengia ir remontuoja
intelektinių transporto sistemų įrenginius

–
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Nr.

2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.
2.20.
2.21.
2.22.

2.23.
2.24.

2.25.

2.26.

2.27.
2.28.
2.29.

Šiuo metu vykdomos funkcijos

pralaidų nuolatinę priežiūra
Taiso valstybinės reikšmės keliuose esančių tiltų ir vandens
pralaidų defektus
Atstato valstybinės reikšmės keliuose sugadintus kelio ženklus
Keičia ir pastato valstybinės reikšmės keliuose trūkstamus kelio
ženklus, atramas
Keičia ir pastato valstybinės reikšmės keliuose trūkstamus
apsauginius atitvarus
Keičia ir pastato valstybinės reikšmės keliuose signalinius stulpelius
ir atšvaitus
Likviduoja valstybinės reikšmės keliuose avarijų ir vandalizmo
padarinius, įgyvendina skubias eismo saugumo priemones
Atlieka valstybinės reikšmės kelių (statinių) techninę priežiūrą ir
kitus darbus
Atlieka valstybinės reikšmės kelių defektavimą
Prižiūri, apskaito vertę , valo sniegą, barsto gyvenamosiose
vietovėse, kurių gatvės yra valstybinės reikšmės kelių tąsa:
važiuojamąją dalį nuo borto iki borto(kur jų nėra- kelkraščius ir
kelio griovius), pėsčiųjų ir (ar) dviračių takus, tiltus, viadukus,
estakadas, technines eismo reguliavimo priemones
Prižiūri, kad valstybinės reikšmės kelias, jo statiniai būtų techniškai
tvarkingi, estetiški, atitiktų Lietuvos standartus ir normas
Kerta, geni (prižiūri, šalina) valstybinės reikšmės kelio juostoje
augančius medžius, kitus želdinius, keliančius grėsmę saugiam
eismui
Neleidžia, kad valstybinės reikšmės kelio juostoje ir kelio apsaugos
zonoje būtų sodinami, augtų želdiniai, keliantys grėsmę saugiam
eismui
Naudoja slidumą mažinančias priemones valstybinės reikšmės kelių
apledėjimo, tepalų išpylimo ir kitais važiuojamosios dalies
užteršimo bei slidumo didėjimo atvejais
Organizuoja valstybinės reikšmės kelių ir jų statinių apsaugą
polaidžio metu
Įrengia technines eismo reguliavimo priemones valstybinės
reikšmės keliuose
Įstatymų nustatyta tvarka riboja eismą valstybinės reikšmės
keliuose

Funkcijos, kurias planuojama vykdyti po
kelių įmonių reorganizacijos pagal LAKD
(užsakovo) nustatytas užduotis ir kitos
funkcijos

Funkcijos, kurias planuojama perduoti
LAKD



–



–



–



–



–



–





-









–



–



–



–



–



–
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Nr.

Šiuo metu vykdomos funkcijos

III.

PALAIKANČIOS (11)

3.1.
3.2

Tvarko valstybinės reikšmės kelių balansinę- turtinę apskaitą
Atlieka ir užsako valdomo turto (valstybinės reikšmės kelių)
inventorizaciją ir teisinę registraciją
Rengia valstybinės reikšmės kelių priežiūros darbų (periodinių)
sąmatinę-projektinę dokumentacija
Teikia prašymus savivaldybėms ir kitoms institucijoms išduoti
prisijungimo ir specialiąsias sąlygas statinių projektams rengti ir
statybą leidžiantiems dokumentams gauti

3.3.
3.4.

3.5.

Rengia valstybinės reikšmės kelių remonto projektų sąmatinę
dokumentaciją

3.6.

Fiksuoja valstybinės reikšmės kelių priežiūros tvarkos reikalavimų
pažeidimus, atlieka administracinių pažeidimų prevenciją
Analizuoja dėl valstybinės reikšmės kelių būklės įvykusius eismo
įvykių priežastis
Rengia pasiūlymus techninėmis eismo reguliavimo priemonėms
valstybinės reikšmės keliuose įrengti
Kartu su kitomis institucijomis analizuoja avaringumo problemas
valstybinės reikšmės keliuose
Savivaldybėse plėtoja švietėjišką saugaus eismo veiklą.
Bendrauja su regioninėmis švietimo įstaigomis bei kitomis
organizacijomis

3.7.
3.8.
3.9
3.10.
3.11.

Funkcijos, kurias planuojama vykdyti po
kelių įmonių reorganizacijos pagal LAKD
(užsakovo) nustatytas užduotis ir kitos
funkcijos

Funkcijos, kurias planuojama perduoti
LAKD

–



–



–



–



–



–



–



–



–



–



–



Politikos įgyvendinimo (planavimo, organizavimo, reguliavimo, koordinavimo, priežiūros) – Strateginis planavimas, teisės aktų rengimas, standartų nustatymas,
programų, projektų, planų rengimas, vertinimas, prognozavimas, licencijavimas, sertifikavimas, akreditavimas, leidimų išdavimas, finansinis, veiklos auditai, ryšių su kitomis
institucijomis koordinavimas, kontroliavimas, pavaldžių įstaigų veiklos peržiūra ir pan.
Paslaugų tiekimo – Produktų ir paslaugų teikimas vidaus (institucijos viduje ir tarp valdžios institucijų) ir išorės (visuomenė) vartotojams.
Palaikančiosios – Personalo valdymas, finansų valdymas, informacinės technologijos, viešieji pirkimai, dokumentų tvarkymas, sąmatų, projektinės dokumentacijos rengimas,
ryšiai, bendradarbiavimas su kitomis institucijomis, visuomene, kontrolės, analizės atlikimas ir pan.
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