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     Nr.      
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DĖL RAJONINIŲ KELIŲ NR. 3802 MIKNAIČIAI-SLAVIKAI–KIDULIAI IR NR. 3807 
KIDULIAI–GELGAUDIŠKIS–GERDŽIŪNAI 

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija) 
išnagrinėjo Lietuvos Respublikos Seimo narės Irenos Haase 2020-02-13 raštu Nr. SN-S-20/05 „Dėl 
Kidulių seniūnijos seniūnės kreipimosi“ persiųstą Šakių rajono savivaldybės administracijos Kidulių 
seniūnijos seniūnės Renatos Švelnytės 2020-01-22 raštą Nr. 20-8 „Dėl valstybinės reikšmės rajoninių 
kelių Nr. 3802 ir Nr. 3807“. 

Šiuo metu valstybinės reikšmės rajoninių kelių tinkle vis dar yra daugiau kaip 6000 km kelių 
su žvyro danga. Valstybinės reikšmės rajoninių kelių su žvyro danga asfaltavimo (kapitalinio 
remonto) įgyvendinimas priklauso nuo Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo galimybių. 

Lietuvos Respublikos Seimui 2019-12-18 pritarus Lietuvos Respublikos Vyriausybės siūlymui 
užšaldyti (t. y. neleisti naudoti) 142 mln. eurų iš Kelių priežiūros ir plėtros programos, 2020 m. 
žvyrkelių asfaltavimui skirtos lėšos sumažėjo. 

Informuojame, kad 2019 m. rugsėjo mėn. buvo pasirašyta projektavimo sutartis dėl rajoninio  
kelio Nr. 3802 Miknaičiai–Slavikai–Kiduliai ruožo nuo 30,520 iki 35,166 km kapitalinio remonto 
(asfaltavimo) projekto parengimo. Minėtą projektą buvo planuota įgyvendinti 2020 m., tačiau dėl lėšų 
stygiaus rangos darbai nusikels į vėlesnį laikotarpį. 

Pagal šiuo metu įgyvendinamą žvyrkelių asfaltavimo programą, rajoninio kelio Nr. 3807 
Kiduliai–Gelgaudiškis–Gerdžiūnai ruožas nuo 2,691  iki 14,296 km nepateko tarp pagal šią programą 
asfaltuotinų rajoninių kelių ruožų Šakių  rajone. Visi kelių ruožai, kurie nepateko į šią programą (kaip 
šiuo atveju), Kelių direkcijoje bus apsvarstyti ir įvertinti, kai bus rengiama nauja kito laikotarpio 
rajoninių kelių su žvyro danga asfaltavimo (kapitalinio remonto) programa. 
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