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DĖL ZARASŲMIESTOAPLINKKELIO

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – Susisiekimo ministerija) gavo ir
pagal kompetenciją išnagrinėjo Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos 2022 m. sausio 6 d.
raštu Nr. S-31 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos kreipimosi dėl Zarasų miesto aplinkkelio
tiesimo projekto įgyvendinimo“ pateiktą Zarasų rajono savivaldybės tarybos kreipimąsi į Lietuvos
Respublikos Vyriausybę, kuriuo prašoma skubiai priimti sprendimus dėl Zarasų miesto aplinkkelio
tiesimo projekto įgyvendinimo, imtis laikinų priemonių gyventojų eismo saugumui ir triukšmo
mažinimui užtikrinti, uždrausti sunkiasvorių krovininių transporto priemonių eismą Zarasų mieste ir
laikinai nukreipti tranzitinio sunkiasvorio transporto eismą kitų rajonų keliais.

Susisiekimo ministerijai suprantamas Zarasų rajono savivaldybės tarybos susirūpinimas
Zarasų miesto gyventojų gyvenimo kokybe ir noras kuo greičiau pradėti ilgai planuoto Zarasų
infrastruktūros miesto aplinkkelio, kuriuo tranzitinis automobilių transporto eismas būtų
nukreipiamas aplenkiant miestą, projekto įgyvendinimą.

Kaip Jus informavo valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija savo 2022 m.
sausio 17 d. raštu Nr. 2-682 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos kreipimosi dėl Zarasų miesto
aplinkkelio tiesimo galimybių“, Zarasų miesto ribose esančio valstybinės reikšmės magistralinio
kelio A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis ruože yra įdiegtos tam tikros eismo saugos ir triukšmo
mažinimo priemonės: apribotas transporto priemonių leistinas greitis, 2019 metais suremontuota
asfalto danga, įrengtos pėsčiųjų perėjos su saugos salelėmis pėstiesiems, 2021 metais įrengtas
momentinis greičio matuoklis. Suprantama, kad šios priemonės nėra pakankamos, tačiau
sprendimas dėl Zarasų miesto aplinkkelio tiesimo žymia dalimi priklauso nuo finansavimo iš Kelių
priežiūros ir plėtros programos lėšų galimybių.

Aplinkkelių statyba yra viena iš priemonių, kuriomis prisidedama prie šalies ekonominio
vystymosi, užtikrinamas gyventojų junglumas ir regioninė integracija. Visoje Lietuvoje yra
identifikuota 18 aplinkkelių projektų, kurių įgyvendinimui reikėtų apie 500 mln. eurų. Atsižvelgiant
į nustatytus valstybinės reikšmės kelių infrastruktūros plėtros prioritetus ir skiriamą finansavimą
Kelių priežiūros ir plėtros programai, šiuo metu nėra numatyta lėšų aplinkkelių tiesimo projektų
finansavimui, įskaitant ir Zarasų miesto aplinkkelį.

Siekiant spartesnio šio projekto įgyvendinimo, siūlome Zarasų rajono savivaldybei
apsvarstyti galimybę jį vykdyti kaip vietinės reikšmės kelio projektą. Vietinės reikšmės kelių
objektai (valstybinės reikšmės magistralinių ar krašto kelių tęsiniai arba jų tarpusavio jungtys ar
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aplinkkeliai, skirti tranzitiniam eismui) gali būti pripažinti valstybinės svarbos vietinės reikšmės
kelių objektais. Tokius projektus įgyvendinančios savivaldybės turi teisę teikti prašymus
Susisiekimo ministerijai dėl vietinės reikšmės kelių objektų įtraukimo į valstybei svarbių vietinės
reikšmės kelių objektų sąrašą, šiems objektams gali būti skirtas finansavimas iš centralizuotai
Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskirstomų vietinės reikšmės kelių objektams numatytų Kelių
priežiūros ir plėtros programos lėšų. Apie tokią galimybę Jus informavome 2022 m. vasario 22 d.
raštu Nr. 2-862 ,,Dėl valstybei svarbių vietinės reikšmės kelių objektų“.

Pažymėtina, kad Susisiekimo ministerijos vadovybė šių metų pirmojoje pusėje planuoja
apsilankyti Zarasuose ir vietoje susipažinti su esama situacija.

Susisiekimo ministerija dėkoja Jums už rūpinimąsi susisiekimo infrastuktūros plėtra ir
tikisi sėkmingo tolesnio bendradarbiavimo.

Susisiekimo ministras Marius Skuodis
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