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Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, atsižvelgdama į tai, kad Lietuvos
Respublikos Vyriausybei pateiktas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos parengtas Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d.
nutarimo Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo
įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“ projektas, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžio
protokolinio sprendimo projektą (toliau – Protokolinio sprendimo projektas), jį papildydama pagal
2022 m. sausio 8 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės tarpinstitucinio pasitarimo metu pateiktas
pastabas ir siūlo kartu spręsti klausimą dėl prioriteto suteikimo valstybinės reikšmės rajoniniam keliui
Nr. 4415 Pabradė–Meškerinė (toliau – kelias Nr. 4415).
Krašto apsaugos ministerijos siūlomo Protokolinio sprendimo projekto dėl prioriteto
suteikimo keliui Nr. 4415 tikslai:
- užtikrinti, kad keliui Nr. 4415, vedančiam į nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbius
krašto apsaugos sistemos objektus, būtų suteiktas prioritetas pagal Rekonstruotinų ir remontuotinų
rajoninių kelių ruožų prioritetinę eilę, patvirtintą Kelių direkcijos direktoriaus 2021 m. gegužės 3 d.
įsakymu Nr. VE-80 (toliau – Prioritetinė eilė);
- užtikrinti, kad 2022 m. Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo
sąmatoje būtų suplanuotos lėšos, reikalingos kelio Nr. 4415 kapitaliniam remontui ar rekonstravimo
techniniam darbo projektui parengti;
- pavesti valstybės įmonei Lietuvos automobilių kelių direkcijai (toliau – Kelių direkcija) iki
2022 m. gruodžio 31 d. parengti kelio Nr. 4415 techninį darbo projektą;
- užtikrinti, kad 2023 m. valstybės biudžete būtų numatyta papildomų lėšų 2023 m. Kelių
priežiūros ir plėtros programai, skirtų kelio Nr. 4415 projektui įgyvendinti;
- Kelių direkcijai iki 2023 m. gruodžio 31 d. įgyvendinti projektą.
Įgyvendinus projektą būtų užtikrintas tinkamas karinės technikos patekimas į Generolo
Silvestro Žukausko karinį poligoną (toliau – Karinis poligonas), esantį Švenčionių r. savivaldybėje,
Pabradės seniūnijoje, ir išvykimas iš jo, taip pat nuolatinis judėjimas tarp Karinio poligono
administracinės zonos ir mokymo laukų. Karinio poligono plėtra Lietuvos Respublikos Seimo
2014 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. XII-1228 pripažinta ypatingos valstybinės svarbos projektu.
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Lietuvos Respublikos Vyriausybei 2019 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 5 „Dėl Švenčionių rajono
savivaldybės dalies (karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos Pabradės seniūnijoje) bendrojo
plano patvirtinimo“ patvirtinus bendrojo plano sprendinius, šiuo metu vykdomi Karinio poligono ir
susisiekimo infrastruktūros plėtros darbai.
Valstybinės reikšmės kelių projektavimas, rekonstravimas, taisymas (remontas) priklauso nuo
Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo
galimybių. Valstybinės reikšmės kelius turto patikėjimo teise valdo, naudoja ir jais disponuoja Kelių
direkcija ir, atsižvelgdama į Kelių priežiūros ir plėtros programos finansines (valstybės biudžeto)
galimybes (Vyriausybės patvirtintą metinę lėšų naudojimo sąmatą), vykdo kelių tiesimo, statybos,
rekonstravimo, taisymo (remonto) darbus valstybinės reikšmės (magistraliniuose, krašto,
rajoniniuose) keliuose.
Pažymime, kad į Prioritetinę eilę kelio Nr. 4415 ruožas įrašytas 829 numeriu, todėl, siekiant
kompleksiškai įgyvendinti Karinio poligono ir susisiekimo infrastruktūros plėtrą, būtinas
Vyriausybės protokolinis sprendimas dėl prioriteto suteikimo keliui Nr. 4415. Tai Lietuvos
Susisiekimo ministerijai ir Kelių direkcijai suteiktų teisę peržiūrėti prioritetus, o Kelių direkcijai
patikslinti Prioritetinę eilę, taip pat Susisiekimo ministerijai ir Kelių direkcijai priimti atitinkamus
sprendimus, susijusius su kelio Nr. 4415 rekonstravimui reikalingu finansavimu, techninio darbo
projekto parengimu ir įgyvendinimu.
Pritarus Protokoliniam sprendimo projektui kelio Nr. 4415 kapitalinis remontas ar
rekonstravimas būtų finansuojamas iš Kelių direkcijai skiriamų valstybės biudžeto lėšų, skirtų
valstybinės reikšmės kelių tinklui plėsti ir užtikrinti, kad šis tinklas veiktų, pagal Lietuvos
Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 9 straipsnio 1 dalies
nuostatas.
Protokolinio sprendimo projektas darbo tvarka suderintas su Susisiekimo ministerija ir Kelių
direkcija.
Protokolinio sprendimo projektą parengė Krašto apsaugos ministerijos Logistikos
departamento (direktorius Eimantas Juodzevičius, tel. (8 5) 273 5833, el. p.
Eimantas.Juodzevicius@kam.lt) Infrastruktūros valdymo skyriaus (viršininkas Algis Šlepikas, tel.
(8 706) 80 831, el. p. Algis.Slepikas@kam.lt) viešojo administravimo specialistė Jurgita Urbonaitė,
tel. (8 706) 80 513, el. p. Jurgita.Urbonaite@kam.lt, ir Krašto apsaugos ministerijos Teisės
departamento (direktorė Judita Nagienė, tel. (8 5) 273 5545, el. p. Judita.Nagiene@kam.lt) Įstaigų
teisinės priežiūros skyriaus (vedėjas Antanas Aleknavičius, tel. (8 5) 278 70 45, el. p.
Antanas.Aleknavicius@kam.lt) patarėjas mjr. Rimgaudas Mockus, tel. (8 5) 263 59 49, el. p.
Rimgaudas.Mockus@kam.lt.
PRIDEDAMA.1 lapas.
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Dėl Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 447 ,,Dėl Lietuvos Respublikos kelių
priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo (TAP-2266(4) (22-1535) ir dėl prioriteto suteikimo valstybinės reikšmės rajoniniam keliui, vedančiam į
nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbius krašto apsaugos sistemos objektus,
Nr. 4415 Pabradė–Meškerinė
1. Dėl Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 447 ,,Dėl Lietuvos Respublikos
kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo (TAP-22-66(4)
(22-1535):
1.1. Priimti Vyriausybės nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio
21 d. nutarimo Nr. 447 ,,Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo
įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“.
1.2. Siūlyti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai, vadovaujantis Strateginio valdymo
metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292
„Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros
įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros
įstatymo 141 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“, tobulinti Kelių priežiūros ir plėtros programos
finansavimo lėšų naudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m.
balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos
finansavimo įstatymo įgyvendinimo“.
2. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos iniciatyvą gerinti
valstybinės reikšmės rajoninių kelių, vedančių į nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbius krašto
apsaugos sistemos objektus, būklę:
2.1. Pritarti valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4415 Pabradė–Meškerinė kapitalinio
remonto ar rekonstravimo poreikiui ir prioriteto suteikimui.
2.2. Siūlyti Susisiekimo ministerijai 2022 m. Kelių priežiūros ir plėtros programos
finansavimo lėšų naudojimo sąmatoje planuoti lėšas valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4415
Pabradė–Meškerinė kapitaliniam remontui ar rekonstravimo techniniam darbo projektui parengti.
2.3. Rekomenduoti valstybės įmonei Lietuvos automobilių kelių direkcijai įvertinti galimybes
peržiūrėti rekonstruotinų ir remontuotinų rajoninių kelių prioritetinę eilę ir iki 2022 m. gruodžio 31 d.
parengti valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4415 Pabradė–Meškerinė techninį darbo projektą
(prieš skelbiant projektavimo konkursą, techninė specifikacija turi būti suderinta su Krašto apsaugos
ministerija).
2.4. Rengiant 2023 m. valstybės biudžeto įstatymo projektą, Lietuvos Respublikos finansų
ministerijai, Krašto apsaugos ministerijai ir Susisiekimo ministerijai užtikrinti, kad būtų numatyta
papildomų lėšų 2023 m. Kelių priežiūros ir plėtros programai, skirtų valstybinės reikšmės rajoninio
kelio Nr. 4415 Pabradė–Meškerinė projektui įgyvendinti, o Lietuvos automobilių kelių direkcijai –
iki 2023 m. gruodžio 31 d. įgyvendinti projektą.
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