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SPRENDIMAS 

DĖL PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) 

PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS 2021 − 2023 METAMS PATVIRTINIMO 

2021 m. kovo 25 d. Nr. T-63 

Pagėgiai 

 

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32 

punktu, 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Kelių priežiūros ir plėtros 

programos lėšų naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. 

balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos 

įstatymo įgyvendinimo“, Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų Pagėgių 

savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus 

eismo sąlygoms užtikrinti naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 

m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T-48 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų 

Pagėgių savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gataviems tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir 

saugaus eismo sąlygoms užtikrinti naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Pagėgių savivaldybės 

taryba  n u s p r e n d ž i a: 

1. Patvirtinti Pagėgių savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) priežiūros ir plėtros 

programą 2021 − 2023 metams (pridedama). 

2. Pripažinti netekusiu galios Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 2 d. 

sprendimą Nr. T-67 „Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) priežiūros ir plėtros 

programos 2019 − 2021 metams patvirtinimo“. 

3. Sprendimą paskelbti Teisės aktų registre ir Pagėgių savivaldybės interneto svetainėje  

www.pagegiai.lt. 

      Šis sprendimas gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo 

Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) Lietuvos Respublikos administracinių 

bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per 1 (vieną) mėnesį nuo sprendimo paskelbimo  ar įteikimo 

suinteresuotiems asmenims dienos. 

 

Savivaldybės meras                Vaidas Bendaravičius 

     

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektroninio dokumento nuorašas



                                                                                    PATVIRTINTA 

                                                                                                          Pagėgių savivaldybės tarybos                       

                                                         2021 m. kovo 25 d.  

                                                                                          sprendimu Nr. T-63                                                                                      

 

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) PRIEŽIŪROS IR 

PLĖTROS 2021 − 2023 METŲ PROGRAMA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Pagėgių savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) priežiūros ir plėtros 2021 − 2023 metų 

programa (toliau − Programa) yra skirta Pagėgių savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) 

tiesimui, remontui bei priežiūrai vykdyti, privažiavimų ir kiemų prie objektų infrastruktūrai sukurti 

ir gerinti, saugaus eismo užtikrinimo priemonių gerinimui.  

2. Ši programa parengta vadovaujantis Pagėgių savivaldybės 2021 − 2031 m. strateginio 

plėtros plano (toliau Strateginis planas) I prioriteto ,,Darni verslo, turizmo ir kaimo plėtra 

modernios infrastruktūros pagrindu“ nuostatomis, uždaviniais bei priemonėmis, vadovaujantis 

Nacionalinio (valstybės) lygio strateginiais, teisiniais dokumentais, Regiono (apskrities) lygio 

strateginiais dokumentais, Savivaldybės lygio strateginiais dokumentais.  

 

II. ESAMA PADĖTIS 

 

3. Vietinės reikšmės automobilių kelių tinklas Pagėgių savivaldybėje nėra tankus. 2019 m. 

lapkričio 28 d. Pagėgių savivaldybėje buvo 502,713 km vietinės reikšmės automobilių kelių ir 

gatvių. 

4. 86,4 procentai (434,257 km) Pagėgių savivaldybės vietinės reikšmės kelių turi dangą, iš jų: 

4.1.  su asfaltbetonio, trinkelių ir grindinio danga – 47,306 km;  

4.2.  su žvyro danga – 386,951 km. 

5. Grunto kelių – 68,456 km. 

6. Vietinės reikšmės kelių (gatvių) inventorizacijos duomenys 2019 m. yra atnaujinti ir 

atnaujinta duomenų bazė elektroninėje formoje. 

 

III. PRIORITETAS, TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

7. Programos tikslas ir uždaviniai atitinka Strateginio plano I prioritetą ,,Darni verslo, turizmo ir 

kaimo plėtra modernios infrastruktūros pagrindu“:  

„1.5. Tikslas. Infrastruktūros modernizavimas ir plėtra. 



1.5.1. Uždavinys. Gerinti susisiekimo infrastruktūra, užtikrinant darnų judumą bei gyventojų 

mobilumą.“ 

 

IV. PROGRAMOS FINANSAVIMAS 

 

8. Ši programa finansuojama: 

8.1. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis, kurios skiriamos 

vadovaujantis Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 (Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2019 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 148 redakcija); 

8.2. Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos, kitomis užsienio valstybių paramos lėšomis;  

8.3. Pagėgių savivaldybės biudžeto lėšomis. 

9.  Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos, skirtos iš Lietuvos Respublikos kelių 

priežiūros ir plėtros programos, skirstomos vadovaujantis Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimu 

patvirtintu tvarkos aprašu. 

10. Europos Sąjungos struktūrinių fondų, nacionalinio biudžeto bendrojo finansavimo ir kitos 

užsienio valstybių paramos lėšos naudojamos pagal paramos teikimo sutartyje numatytas sąlygas. 

11. Pagėgių savivaldybės biudžeto lėšos naudojamos vadovaujantis Pagėgių savivaldybės      

tarybos sprendimais ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais. 

12. Sudarant einamų metų savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, taisymo 

(remonto) ir priežiūros objektų sąrašus, planuojant Europos Sąjungos paramos ir valstybės bei 

savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamus objektus, vadovaujamasi šios programos priede 

numatytomis priemonėmis. 

V. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

13. Įgyvendinant programą pagrindiniais prioritetais laikyti: 

13.1. greito eismo ir pagrindinių gatvių taisymą; 

13.2. saugaus eismo sąlygų užtikrinimo priemonių įgyvendinimą; 

13.3. kelio ženklų pastatymą, dangos nužymėjimą horizontaliomis ženklinimo linijomis; 

13.4. asfalto dangos atnaujinimą ir naujos dangos įrengimą  žvyrkeliuose, einančiuose per 

gyvenvietes; 

13.5. vietinės reikšmės kelių inventorizaciją, rengti ir kaupti duomenų bazę bei vykdyti teisinę 

registraciją. 

14. Pagrindinis programos orientyras – racionaliai ir efektyviai panaudoti lėšas. 



15. Kelių (gatvių) tiesimo, taisymo (remonto) ir priežiūros projektinę dokumentaciją rengti 

pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas. 

16. Vietinių kelių (gatvių) tiesimui ir remontui parinkti įmones, kurios turi patirtį turinčius 

specialistus ir reikiamą įrangą šiems darbams atlikti, bei įdiegtą kokybės kontrolės sistemą. 

17. Dėl kelių (gatvių) asfaltbetonio dangos įrengimo ir taisymo darbų technologijų ir dangos 

konstrukcijų pasirinkimo konsultuotis tik su atestuotais kelių specialistais.  

18. Vietinių kelių (gatvių) tiesimo, remonto ir priežiūros darbus atlikti tik už lėšas, skirtas 

tiems metams.  

 ________________________________  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          Pagėgių savivaldybės tarybos  

                                                                                                            2021 m.  kovo 25 d.  

                                                                                                            sprendimo Nr. T-63  

                                                                                                            priedas 

 

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ 2021 − 2023 METŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMA 

 

Priemonės 

pavadinimas ir 

kodas Pagėgių 

savivaldybės 

2021-2031 

metų 

strateginiame 

plėtros plane  

Objekto pavadinimas  Pasiekimo indikatorius 
Atsakinga 

institucija, 

skyrius 

Lėšų poreikis 

2021-2023 m.,  
Tūkst. Eur 

Finansavimo šaltiniai, eurais  

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos, Tūkst. 

Eur 

ES struktūrinių 

fondų parama, 

kita užsienio 

valstybių 

parama, Tūkst. 

Eur 

Kelių plėtros ir 

priežiūros 

programos 

lėšos, Tūkst. 

Eur 

 

1.5.1.1. 

Atnaujinti ir 

(arba) įrengti  

Pagėgių 

savivaldybės 

gatvių, vietinės 

reikšmės kelių, 

privažiavimo 

kelių, statinių 

infrastruktūra, 

asfaltuoti 

žvyrkelius 

 

Rekonstruota/kapitališkai 

suremontuota įrengiant 

asfalto dangą – 18,5 km, 

atnaujinta asfalto danga – 

1,8 km gatvių ir kelių. 
 

Pagėgių 

savivaldybės 

administracijos 

Turto ir ūkio 

skyrius, 
Strateginio 

planavimo ir 

investicijų 

skyrius 

    

 1. Pagėgių seniūnija:   1514,5 22,16 299,16 1193,18 

 
Vingio gatvė Nr. 

PG7001Kentrių kaime 

Gatvės rekonstravimo darbų 
baigiamieji darbai (nuovažų 

įrengimas, atitvaros 

įrengimas) 

Pagėgių 

savivaldybės 

administracijos 
Turto ir ūkio 

skyrius 

13,0   13,0 

 
Ateities gatvės statyba 

Pagėgių mieste  

0,210 km gatvės statyba, 

gatvės apšvietimo 

įrengimas 

Pagėgių 

savivaldybės 
administracijos 

Turto ir ūkio 

skyrius  
Strateginio 

150,1 12,0 134,1 4,0 



planavimo ir 
investicijų 

skyrius  

 
Turgaus gatvė  
Nr. PG7242   

Pagėgių mieste 

0,072 km atkarpa asfalto 

dangos įrengimas 

Pagėgių 

savivaldybės 
administracijos 

Turto ir ūkio 

skyrius 

40,0   40,0 

 

Sodų gatvės atšaka  
Nr. PG7234 ir Klevų 

gatvės atšaka Nr. 
PG7233 Pagėgių mieste 

0,446 km asfalto dangos 

įrengimas 
0,144 km asfalto dangos 

įrengimas 

Pagėgių 
savivaldybės 

administracijos 

Turto ir ūkio 

skyrius 

344,5   344,5 

 
Privažiavimas prie 

kolektyvinių sodų Nr. 

PG0098 Pagėgių mieste 

0,374 km asfalto dangos 

įrengimas 

Pagėgių 

savivaldybės 

administracijos 

Turto ir ūkio 
skyrius 

90,00   90,00 

 
Pramonės gatvė  

Nr. PG7225 Pagėgių 

mieste 

0,168 km asfalto dangos 

įrengimas 

Strateginio 

planavimo ir 

investicijų 
skyrius 

53,0 1,5 31,8 19,7 

 
Draugystės gatvė 

Pagėgių mieste 
0,374 km asfalto dangos 

įrengimas 

Strateginio 

planavimo ir 

investicijų 
skyrius 

222,1 6,66 133,26 82,18 

 
Sodų gatvė Nr. PG7214 

Pagėgių mieste 
0,103 km atkarpos 

rekonstravimas 

Strateginio 

planavimo ir 
investicijų 

skyrius 

100,2   100,2 

 

Vietinės reikšmės kelias 

Nr. PG7610 ,,M. 
Jankaus g. atšaka į 

daugiabutį M. Jankaus 

g. 32“ Pagėgių mieste 

0,244 km asfalto dangos 

įrengimas 

Pagėgių 

savivaldybės 
administracijos 

Turto ir ūkio 

skyrius 

127,6 2,0  125,6 

 
Nemuno gatvė  

Nr. PG7402 Panemunės 

mieste 

0,347 km asfalto dangos 

įrengimas 

Pagėgių 
savivaldybės 

administracijos 

Turto ir ūkio 

skyrius 

92,5   92,5 



 
Vietinės reikšmės kelias 

Nr. PG0075 per 

Būbliškės kaimą 

0,665 km asfalto dangos 

įrengimas 

Pagėgių 
savivaldybės 

administracijos 

Turto ir ūkio 

skyrius 

199,5   199,5 

 
Vilniaus gatvės atšaka į 

Geležinkelio gatvę Nr. 

PG7240 Pagėgių mieste 

0,337 km asfalto dangos 
įrengimas 

Pagėgių 

savivaldybės 

administracijos 

Turto ir ūkio 
skyrius 

82,0   82,0 

 2. Vilkyškių seniūnija:   244,7   244,7 

 
Žalioji gatvė Nr. PG8706  
Žukų kaime, Vilkyškių 

seniūnijoje 

0,200 km asfalto dangos 

įrengimas 

Pagėgių 

savivaldybės 
administracijos 

Turto ir ūkio 

skyrius 

60,0   60,0 

 

Mažojo kaimelio gatvė 

Nr. PG8502 ir Vietinės 

reikšmės kelio Nr. 
PG2003 atkarpa 

Vilkyškių miestelyje  

0,495 km asfalto dangos 

įrengimas, gatvės 

apšvietimo įrengimas 
(baigiamieji kapitalinio 

remonto darbai) 

Pagėgių 
savivaldybės 

administracijos 

Turto ir ūkio 

skyrius  

 

4,20   4,2 

 
Pievų gatvė Nr. PG8511 

Vilkyškių miestelyje 

0,204 km asfalto dangos 

įrengimas, gatvės 

apšvietimo įrengimas 

Pagėgių 
savivaldybės 

administracijos 

Turto ir ūkio 

skyrius 

84,5   84,5 

 
Geležinkelio gatvė Nr. 

PG8501 Vilkyškių 
miestelyje 

0,120 km atkarpa asfalto 

dangos įrengimas, gatvės 
apšvietimo įrengimas 

Pagėgių 

savivaldybės 

administracijos 
Turto ir ūkio 

skyrius 

36,0   36,0 

 
Vietinės reikšmės kelias 
Nr. PG 2068 Vilkyškių 

miestelyje 

0,200 km atkarpa asfalto 

dangos įrengimas 

Pagėgių 

savivaldybės 
administracijos 

Turto ir ūkio 

skyrius 

60,0   60,0 

 3. Stoniškių seniūnija:   610,0   610,0 

 Beržų gatvė Nr. PG9702  0,383 km asfalto dangos Pagėgių 58,5   58,5 



Šilgalių kaime, Stoniškių 
seniūnijoje 

atnaujinimas savivaldybės 
administracijos 

Turto ir ūkio 

skyrius 

 

Liepų gatvė Nr. PG9705, 

Šilgalių kaime, Stoniškių 

seniūnijoje 

0,244 km asfalto dangos 

atnaujinimas 

Pagėgių 
savivaldybės 

administracijos 

Turto ir ūkio 

skyrius 

36,6   36,6 

 
Sodo gatvė Nr. PG9706, 

Šilgalių kaime, Stoniškių 

seniūnijoje 

0,230 km asfalto dangos 
atnaujinimas 

Pagėgių 

savivaldybės 

administracijos 

Turto ir ūkio 
skyrius 

34,5   34,5 

 
Vietinės reikšmės kelias 

Nr. PG5028 Rukų kaime 
Stoniškių seniūnijoje  

0,244 km atkarpa asfalto 

dangos įrengimas 

Pagėgių 

savivaldybės 

administracijos 
Turto ir ūkio 

skyrius 

73,2   73,2 

 

Stoniškių seniūnijos 

vietinės reikšmės kelių 
Nr. PG5029 ir Nr. 

PG5033 atkarpos iki 

Rukų kapinių  

0,886 km asfalto dangos 

įrengimas 

Pagėgių 

savivaldybės 
administracijos 

Turto ir ūkio 

skyrius 

245,0   245,0 

 

Geležinkelio gatvė  
Nr. PG9703 Šilgalių 

kaime 

0,337 km asfalto dangos 
įrengimas 

Pagėgių 
savivaldybės 

administracijos 

Turto ir ūkio 

skyrius 

92,2   92,2 

 
Privažiavimo prie Šviesos 

g. 15 ir 17 gyvenamųjų 
namų Mažaičių kaime 

0,256 km asfalto dangos 

įrengimas 

Pagėgių 

savivaldybės 

administracijos 

Turto ir ūkio 
skyrius 

 

70,0   70,0 

 4. Lumpėnų seniūnija:   2915,8 27,0 240,3 2648,5 

 Vietinės reikšmės kelias 1,390 km asfalto dangos Turto ir ūkio 208,2  177,2 31,0 



Nr. PG3010 ,,Lumpėnai-
Bardinai“  

įrengimas skyrius  
Strateginio 

planavimo ir 

investicijų 

skyrius 

 
Liepų gatvė Nr. PG9007 

Lumpėnų kaime, 

Lumpėnų seniūnijoje 

0,351 km gatvės asfalto 

dangos 

atnaujinimas/įrengimas 

Pagėgių 

savivaldybės 

administracijos 

Turto ir ūkio 
skyrius 

119,5   119,5 

 

Vietinės reikšmės kelias 
Nr. PG3011 Trakininkų 

kaime Lumpėnų 

seniūnijoje  

1,640 km asfalto dangos 

įrengimas 

Pagėgių 

savivaldybės 

administracijos 
Turto ir ūkio 

skyrius 

492,0   492,0 

 
Skalvos gatvė Nr. 9006 

Lumpėnų kaime, 

Lumpėnų seniūnijoje 

0,270 km asfalto dangos 

įrengimas 

Pagėgių 

savivaldybės 
administracijos 

Turto ir ūkio 

skyrius 

81,0   81,0 

 

Lumpėnų seniūnijos, 

vietinės reikšmės kelias 
Nr. PG3021 ,,Bitėnai-

Bardėnai" 

2,416 km asfalto dangos 
įrengimas 

Pagėgių 
savivaldybės 

administracijos 

Turto ir ūkio 
skyrius 

812,00   812,00 

 

Lumpėnų seniūnijos, 

vietinės reikšmės kelias 

Nr. PG3007 

,,Privažiavimas prie 

Rambyno regioninio 

parko nuo kelio A12" 

4,559 km asfalto dangos 

įrengimas 

Pagėgių 
savivaldybės 

administracijos 

Turto ir ūkio 

skyrius 

1100,0 20,0  1080,0 

 

Privažiavimas Nr. 
PG3025 ir stovėjimo 

aikštelė  prie M. Jankaus 

muziejaus Lumpėnų sen., 

Pagėgių sav. 

0,254 km atkarpa asfalto 

dangos įrengimas ir  
stovėjimo aikštelės 

įrengimas 

Pagėgių 

savivaldybės 
administracijos 

Strateginio 

planavimo ir 

investicijų 
skyrius 

103,1 7,0 63,1 33,0 

 5. Natkiškių seniūnija:   335,9   335,9 

 Vietinės reikšmės kelias 0,584 km asfalto dangos Pagėgių 96,0   96,0 



Nr. PG1014 Natkiškių 
kaime Natkiškių 

seniūnijoje 

įrengimas savivaldybės 
administracijos 

Turto ir ūkio 

skyrius 

 

Vingio gatvė Nr. PG8002 

Natkiškių kaime, 

Natkiškių seniūnijoje 

0,285 km gatvės asfalto 

dangos atnaujinimas 

Pagėgių 
savivaldybės 

administracijos 

Turto ir ūkio 

skyrius 

42,0   42,0 

 
Pievų gatvė Nr. PG8006 

Natkiškių kaime, 

Natkiškių seniūnijoje 

0,155 km gatvės asfalto 
dangos atnaujinimas 

Pagėgių 

savivaldybės 

administracijos 

Turto ir ūkio 
skyrius 

23,0   23,0 

 
Saulėtekio gatvė Nr. 

PG8001 Natkiškių kaime, 
Natkiškių seniūnijoje 

0,500 km gatvės asfalto 

dangos atnaujinimas 

Pagėgių 

savivaldybės 

administracijos 
Turto ir ūkio 

skyrius 

75,0   75,0 

 

 

 

Vietinės reikšmės kelias 

Nr. PG1006 Ropkojų 

kaime Natkiškių 
seniūnijoje 

0,500 km asfalto dangos 

įrengimas 

Pagėgių 

savivaldybės 
administracijos 

Turto ir ūkio 

skyrius 

 

99,9   99,9 

1.5.1.2. 

Atnaujinti ir 

(arba) įrengti 

automobilių 

stovėjimo ir 

laikymo 

aikštelių 

infrastruktūra 

Pagėgių 

savivaldybės 

teritorijoje 

 

Įrengtos bei sutvarkytos 

stovėjimo aikštelės ir 

privažiavimai Pagėgių 

mieste ir savivaldybės 

gyvenvietėse 

 
Pagėgių 

savivaldybės 

administracijos 

Turto ir ūkio 

skyrius, 
Strateginio 

planavimo ir 

investicijų 

skyrius 

 

 

434,9 40,64 114,78 279,48 

 1. Pagėgių seniūnija:   363,3 27,74 114,78 220,78 

 Automobilių stovėjimo  Pagėgių 22,0 22,0   



aikštelė prie Vilniaus 48 

Pagėgiuose 
Stovėjimo aikštelės 

įrengimas  
400 kv. m 

 

savivaldybės 

administracijos 
Strateginio 

planavimo ir 

investicijų 
skyrius 

 

Privažiavimas ir 
stovėjimo aikštelė prie 

tvenkinio Benininkų 

kaime. 

Privažiavimo 0,150 km ir 
10 stovėjimo vietų 

automobilių stovėjimo 

aikštelės statyba 

Pagėgių 

savivaldybės 

administracijos 
Turto ir ūkio 

skyrius 

150,0   150,0 

 
Pagėgių miesto 

autobusų stoties perono 

stovėjimo aikštelė 

Stovėjimo aikštelės 
įrengimas  
830 kv. m 

 

Pagėgių 

savivaldybės 
administracijos 

Strateginio 

planavimo ir 

investicijų 
skyrius 

191,3 5,74 114,78 70,78 

  2. Vilkyškių seniūnija:   71,6 12,9  58,7 

 

Privažiavimo kelias Nr. 
PG2112 ir stovėjimo 

aikštelė prie naujai 

įrengiamų kapinių 

Vilkyškiuose 

0,155 km atkarpa asfalto 

dangos įrengimas, 

stovėjimo aikštelės ir takų 
įrengimas 

Pagėgių 
savivaldybės 

administracijos 

Turto ir ūkio 

skyrius 

71,6 12,9  58,7 

 Iš viso:   6055,8 89,8 654,24 5311,76 
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