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DĖL VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 3807 

 

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija) 

išnagrinėjo Jūsų 2019 m. gegužės 29 d. raštą Nr. SN-S-21 „Dėl Šakių rajono kelio Kiduliai–

Gelgaudiškis–Gerdžiūnai asfaltavimo“. 

         Lietuvoje yra 6430 km valstybinės reikšmės kelių su žvyro danga. Kelių direkcija, 

organizuodama ir koordinuodama valstybinės reikšmės kelių atkūrimą ir plėtrą, įgyvendindama 

Kelių įstatymą ir Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymą,  2017 metais sudarė ir 

paskelbė interneto tinklalapyje www.lakd.lt planuojamų asfaltuoti (kapitaliai remontuoti) 2018–

2020 metais atrinktų penkių Šakių rajone lygiaverčių valstybinės reikšmės rajoninių kelių ruožų 

sąrašą, išdėstytą prioriteto tvarka. Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3807 Kiduliai–

Gelgaudiškis–Gerdžiūnai ruožas nuo 33,25 iki 40,08 km (4 vieta rajone) pateko į minėtą sąrašą. 

Šiuo metu pagrindinis tikslas – įgyvendinti 2018–2020 metų valstybinės reikšmės rajoninių kelių 

su žvyro danga asfaltavimo (kapitalinio remonto) programą Lietuvoje. Kelių direkcija planuoja 

2019 metais šį kelio ruožą baigti kapitaliai remontuoti. 

Valstybinės reikšmės rajoninių kelių su žvyro danga asfaltavimo (kapitalinio remonto) 

Lietuvoje įgyvendinimas priklauso nuo Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo 

galimybių. Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3807 Kiduliai–Gelgaudiškis–Gerdžiūnai ruožas 

nuo 2,69 iki 14,29 km (6 vieta rajone) yra įtrauktas į reikalingų asfaltuoti rajoninių kelių (vidutinis 

metinis eismo intensyvumas – 153 automobiliai per parą) su žvyro danga sąrašą, tik nepateko į 

2018–2020 metais asfaltuotinų (kapitaliai remontuotinų) žvyrkelių programą. Visi kelių ruožai, 

kurie nepateko į 2018–2020 metais asfaltuotinų žvyrkelių programą ir yra įtraukti į reikalingų 

asfaltuoti rajoninių kelių su žvyro danga sąrašą, Kelių direkcijoje bus apsvarstyti ir įvertinti, kai bus 

rengiama nauja kito laikotarpio rajoninių kelių su žvyro danga asfaltavimo (kapitalinio remonto) 

programa.  

Valstybinės reikšmės rajoninį kelią Nr. 3807 Kiduliai–Gelgaudiškis–Gerdžiūnai prižiūri 

akcinė bendrovė „Kelių priežiūra“. 
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