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2018 m. gruodžio 31 d. „Kelių priežiūra“ Juridinių asmenų registre įregistruota kaip akcinė 
bendrovė.

2017 m. spalio mėn. 31 d. buvo įvykdyta Lietuvos kelių priežiūros įmonių reforma – 11 regioninių 
kelių priežiūros įmonių buvo sujungtos į vieną valstybinę įmonę „Kelių priežiūra“. Įmonė perėmė 
sujungtų organizacijų darbuotojus, turtą, teises ir pareigas. 

Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai. Bendrovės veiklos laikotarpis yra neribotas.

Centrinės būstinės adresas Savanorių pr. 321C, 50120 Kaunas. Įmonės kodas 232112130. PVM 
mokėtojo kodas LT321121314. 

Bendrovės nuosavą kapitalą sudaro: apmokėto įstatinio kapitalo dydis; akcijų priedai (akcijų 
nominalios vertės perviršis); perkainojimo rezervas; privalomasis rezervas; rezervas savoms 
akcijoms įsigyti; kiti rezervai; nepaskirstytasis rezultatas − pelnas (nuostoliai). 

Bendrovės įstatinis kapitalas yra padalytas į 115 156 498 (vienas šimtas penkiolika milijonų 
vienas šimtas penkiasdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt aštuoni) akcijas. 
Vienos akcijos nominali vertė yra lygi 1 (vienas) euras. Visos bendrovės akcijos yra vienos klasės 
– paprastosios vardinės akcijos.

Bendrovė prižiūri 21 000 km valstybinės reikšmės kelių.
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Pradiniame transformacijos etape keitėsi struktūra, buvo sujungiami ir 
vienodinami valdymo procesai bei sistemos, įvestos naujos politikos, 
apibrėžiančios esminius veiklos principus. Esame pasiruošę ir 
privalome žengti kitus žingsnius. Turime užtikrinti tinkamą paslaugų 
teikimą ir efektyvinti veiklą diegdami technines inovacijas bei 
taikydami naujas vadybos sistemas. Kartu su šia užduotimi turime ne 
mažiau svarbų tikslą – diversifikuoti veiklą, mažinti priklausomumą 
nuo vieno pirkėjo ir vienos paslaugos.

AB „Kelių priežiūra“ prižiūri ir tvarko daugiau nei 21 tūkst. km 
valstybinės reikšmės kelių. Tai didžioji bendrovės veiklos dalis. 
Investuodami į darbuotojų kompetencijas ir technologijas, plėsime 
kelių ir teritorijų priežiūros klientų ratą, didinsime kelių statybos veiklos 
apimtis, vystysime naujas veiklas, susijusias su transporto 
infrastruktūra. 

AB „Kelių priežiūra“ prižiūrėdama kelius ne tik užtikrina saugias 
keliones Lietuvos keliais, bet ir savo veikla siekia prisidėti prie 
strateginių Lietuvos tikslų efektyvinant, skaidrinant valstybės valdomų 
įmonių veiklą. 

Veiksime taip, kad mūsų ilgametė profesinė patirtis, šiuolaikinės 
vadybos žinios leistų pasiekti ambicingų tikslų, kurtų vertę 
darbuotojams, akcininkams ir visuomenei. 

Prieš kelerius metus valstybė išsikėlė didelį iššūkį – tapti Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) nare. Vienas iš 
įgyvendintų reikšmingų strateginių žingsnių, vedančių šio tikslo link, 
yra Lietuvos kelių priežiūros įmonių reforma – 11 regioninių kelių 
priežiūros įmonių sujungimas į AB „Kelių priežiūra“.

Bendrovė veikia vadovaudamasi akcininko, LR Susisiekimo 
ministerijos, lūkesčių laišku, kuriame, be finansinių ir ūkinės veiklos 
siekių, numatomi ir skaidrumo bei orių darbo sąlygų tikslai. 

AB „Kelių priežiūra
generalinis direktorius 
Rolandas Rutėnas



Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija yra įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija. 
Valstybei priklauso 100 % bendrovės akcijų. AB „Kelių priežiūra“ yra kolegialus valdymo organas, kurį sudaro: 
bendrovės valdyba ir vienasmenis valdymo organas – įmonės generalinis direktorius. Bendrovės valdyba atlieka ir 
atlygio komiteto funkcijas.

Valdyba per 2019 m. vykusiuose 25 posėdžiuose peržiūrėjo įmonės strategiją, viziją, misiją, svarstė strateginio 
veiklos plano tikslus, valdymo ir procesų kokybės (finansinės ataskaitos, rizikų valdymo, valdysenos tobulinimo ir 
kt.) stiprinimą bei kt. Posėdžių turinį papildė įprasti klausimai, susiję, su  finansinių ataskaitų rengimo procesu, 
bendrovės veiklos organizavimu ir veiklos reglamentavimu (tvirtintos politikos), generalinio direktoriaus ir vadovų
tikslais, veiklos vertinimu, vidaus audito veiklos organizavimu ir vykdymu bei ilgalaikio turto sandorių sudarymu.  

Per 2019 metus priskaičiuotas valdybai darbo užmokestis su visais mokesčiais ir įmokomis sudarė 78 794 Eur.

VALDYMO STRUKTŪRA

Audrius Vaitkus
Nepriklausomas valdybos narys Nepriklausomas valdybos narys

Egidijus Vaišvilas
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Komiteto pirmininkas 
Artūras Zdanavičius

Komiteto narys
Egidijus VaišvilasLijana Geštautaitė 

Komiteto narys

Valdyba per 2019 m. vykusiuose 25 posėdžiuose svarstė šiuos klausimus: bendrovės veiklos strategija, jos 
įgyvendinimas; finansinių ataskaitų rengimo procesas; kasmėnesinės bendrovės veiklos ir finansinės ataskaitos; 
bendrovės veiklos organizavimas ir veiklos reglamentavimas (tvirtintos Politikos), generalinio direktoriaus ir vadovų 
tikslai, veiklos vertinimai; vidaus audito veiklos organizavimas, vykdymas; priimti sprendimai dėl ilgalaikio turto 
įsigijimo, sandorių sudarymo.

Vygantas Sliesoraitis
Strateginio planavimo ir valdymo ekspertas
Pirmininkas (nepriklausomas) 
Nuo 2017-10-26

Kitos užimamos pareigos: „AL Holdingas“ (302288643) patarėjas ir 
valdybos narys, AB „Giraitės ginkluotės gamykla“ (110080729) 
valdybos pirmininkas

2019 m. dalyvavo posėdžiuose 25/25

Prof. Dr. Audrius Vaitkus 
Susisiekimo komunikacijų normatyvinės techninės 
bazės ekspertas
Narys (nepriklausomas)

Generalinis direktorius

Kitos užimamos pareigos: Vilniaus Gedimino technikos universiteto 
Kelių tyrimo instituto (111950243) direktorius

Nuo 2019-07-10

Nuo 2018-10-18 

Rolandas Rutėnas

Statybos produktų ir technologijų ekspertas 

2019 m. dalyvavo posėdžiuose 25/25

Iki 2019-09-03 valdybos nario pareigas užėmė Darius Kuliešius.
Iki 2019-04-18 valdybos narės pareigas užėmė Indrė Bernotaitė.
Vadovo atlygį sudaro šios dalys: fiksuota ir nuo įmonės rezultatų 
kintama.

Valdyba

Valdyba per 2019 m. vykusiuose 25 posėdžiuose svarstė šiuos klausimus: bendrovės veiklos strategija, jos 
įgyvendinimas; finansinių ataskaitų rengimo procesas; kasmėnesinės bendrovės veiklos ir finansinės ataskaitos; 
bendrovės veiklos organizavimas ir veiklos reglamentavimas (tvirtintos Politikos), generalinio direktoriaus ir vadovų 
tikslai, veiklos vertinimai; vidaus audito veiklos organizavimas, vykdymas; priimti sprendimai dėl ilgalaikio turto 
įsigijimo, sandorių sudarymo.

2019 m. dalyvavo posėdžiuose 25/25

Strateginių veiklos pokyčių ir finansų ekspertas 
Egidijus Vaišvilas 

Narys (nepriklausomas)
Nuo 2017-10-26

Kitos užimamos pareigos: UAB „Executive advisors“ (302530534) 
partneris, UAB „Baltic Clipper“ (110437597) generalinis direktorius, 
Baltic Underwriting Agency (303489019) stebėtojų tarybos narys, VĮ 
„Registrų centras“ (124110246) nepriklausomas valdybos narys ir 
valdybos pirmininkas

Lijana Geštautaitė 
Personalo strategijos ir pokyčių valdymo profesionalė

Nuo 2019-04-18 
2019 m. dalyvavo posėdžiuose 16/17

Narys (nepriklausomas)
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2019 m. dalyvavo posėdžiuose 9/9

Narys 

nuo 2019-04-30 

Egidijus Vaišvilas 

Artūras Zdanavičius 
Pirmininkas 

Narė
Nuo 2019-08-29 

Lijana Geštautaitė 

2019 m. dalyvavo posėdžiuose 4/4

Nuo 2019-01-24 

Darius Kuliešius 

2019 m. dalyvavo posėdžiuose 8/9

Narys nuo 2019-01-24 iki 2019-09-03

Audito komitetas
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2019 gruodžio 31 d. duomenys.
2019 m. bendrovė filialų ir dukterinių įmonių neturėjo.

VIDAUS AUDITO 
SKYRIUS

GENERALINIS 
DIREKTORIUS

VALDYBA

Komunikacijos 
skyrius

Saugos ir 
prevencijos 
skyrius 

Teisės skyrius

10

8

7

9

Kelių priežiūros ir 
statybos 
departamentas

Komercijos 
departamentas

Technikos ir 
turto 
departamentas

Kokybės ir 
technologijų 
departamentas

Finansų 
departamentas

Personalo 
departamentas

1 2 3 4 5 6

45 kelių tarnybos

5 REGIONAI

AUDITO 
KOMITETAS



Kasmet sudaroma ir LR vyriausybės tvirtinama Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPPP) sąmata, 
kurioje numatoma suma skiriama kelių priežiūrai valstybiniuose keliuose. Su Lietuvos automobilių 
kelių direkcija (toliau tekste - LAKD) suderinamos darbų apimtys ir prioritetai, remiantis Kelių 
priežiūros vadovo reikalavimais atliekami nuolatiniai ir periodiniai kelių priežiūros darbai.

Kelių priežiūros darbai skirstomi į nuolatinius ir periodinius, taip pat į žiemos ir vasaros sezonų. 
Juridiniams bei fiziniams asmenims bendrovė taip pat teikia kitas su kelių priežiūra susijusias 
paslaugas.

VEIKLA

70 proc. valstybinių kelių yra barstomi technine druska (NaCl), tam tikrų proporcijų smėlio-druskos mišiniu. Esant 
žemai temperatūrai (< -10 C), naudojamas kalcio chloridas (CaCl). Žemiausio, penkto priežiūros lygio keliai (keliai su 
žvyro danga ir labai mažo eismo intensyvumo keliai) barstomi tik ypatingais atvejais, susiformavus plikledžiui arba 
praėjus lijundrai. Tokie keliai sudaro 30%. Sniegas valomas visuose keliuose. Žiemos sezono metu sunaudojama 
daugiau kaip 100 000 t grynos druskos ir apie 90 000 t smėlio-druskos mišinio. Vidutiniškai per žiemos sezoną 
nuvažiuojama 2,2–2,5 mln. km. 

Bendrovė naudojasi pažangiausia pasaulyje kelių priežiūros programine įranga, sukurta Švedijos mokslininkų. 
Sistema apdoroja duomenis, gaunamus iš Kelių oro sąlygų informacinės sistemos (KOS) stotelių, Lietuvos 
hidrometeorologijos tarnybos, geografinės informacinės sistemos (GIS), barstytuvų bei automobilių (ar suveikė 
stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), ar įjungti valytuvai, koks valytuvų intensyvumas, kokia oro temperatūra ir 
kt.). 

Nuolatiniai kelių priežiūros darbai

Kelių priežiūra žiemą (valstybinių kelių barstymas, 
valymas, laistymas druskos tirpalu ir kt. darbai)

Kelių būklės stebėjimas ir apžiūros

Kelio pažaidų šalinimas pagal nuolatinės 
priežiūros normatyvus

Kelių priežiūra vasarą (apželdintų plotų, kelio 
zonų švarumo darbai, žvyrkelių profiliavimas)

�Avarijų, vandalizmo ir stichinių nelaimių padarinių 
likvidavimas, skubių saugaus eismo priemonių 
įgyvendinimas

�Kelio elementų atstatymas dėl perėjimo prie naujų 
kelių priežiūros normatyvų 

�Tiltų ir vandens pralaidų defektų ištaisymas

�Asfalto ir betono dangų defektų ištaisymas

�Takų ir šaligatvių barstymas žiemą

Kiti su kelių priežiūra susiję darbai

Periodiniai kelių priežiūros darbai
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Siekiant gerinti kelių priežiūros kokybę 2018 m. spalio 15 d. atidarytas modernus Kelių priežiūros valdymo centras 
(KVPC), dirbantis 24/7 darbo rėžimu. Jame įdiegtos išmaniosios sistemos, padedančios prognozuoti kelio ir oro 
sąlygas (4–8 val.) ir greičiau reaguoti į besikeičiančią situaciją Lietuvos keliuose. KPVC visą parą stebima Lietuvos 
kelių dangos būklė, meteorologinės prognozės ir esamų meteorologinių stotelių parodymai, kelių priežiūros 
technikos judėjimas.

[1] Žiemos sezonas laikomas nuo spalio 15 d. iki balandžio 15 d.

[1]
2018 metų žiemos sezonas prasidėjo spalio 25 dieną . Keliams barstyti ir jų slidumui mažinti sunaudota 124 028 t 

druskos, 92 876  t smėlio, 10 899 m3 druskos tirpalo, atitinkamai per visą praėjusį žiemos sezoną keliams barstyti ir 
jų slidumui mažinti buvo sunaudota 109 tūkst. t. druskos. 11 tūkst. kilometrų valstybinės reikšmės kelių buvo 
barstomi, 10 tūkst. km – valomi. Keliuose dirbo daugiau nei 300 barstytuvų ir 140 autogreiderių, 195 traktorių.



Bendrovė atlieka infrastruktūros ir susisiekimo objektų projektavimo, statybos ir remonto darbus savivaldybėms ir kitiems 
juridiniams bei fiziniams asmenims.

VEIKLA

Rangos darbai savivaldybėms, 
juridiniams bei fiziniams asmenims

Juodų dangų remontas.

Prižiūrimų kelių, tiltų, gatvių tiesimas ir remontas.

Pėsčiųjų ir dviračių takų tiesimas, skverų įrengimas, 
automobilių stovėjimo aikštelių statyba.

Žemės darbų atlikimas.

Įvairių tipų dangų įrengimo darbų atlikimas.

Vandens pralaidų ir kitų kelio statinių statybos darbų 
atlikimas.

Juodų dangų paviršiaus padengimo emulsija ir skaldele 
darbų atlikimas.

Žvyro dangos atkūrimo ir profiliavimo darbų atlikimas.

Infrastruktūros objektų projektavimo, statybos ir remonto paslaugos

Eismo reguliavimo priemonių įrengimas

Signalinių stulpelių.

Eismo saugumo salelių.

Pėsčiųjų perėjų.

Greičio slopinimo kalnelių.

Kelio ženklų.

Projektavimas

Eismo reguliavimo priemonių.

Šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų.

Automobilių kelių, gatvių, sankryžų, privažiavimo 
kelių, nuovažų.

Autobusų stotelių, automobilių stovėjimo, poilsio 
aikštelių.

Kita bendrovės veikla

Bendrovei suteiktas Lietuvos geologijos tarnybos prie LR Aplinkos ministerijos leidimas naudoti žemės gelmių išteklius 74-iuose smėlio ir 
žvyro karjeruose. Bendras šių karjerų plotas viršija 1000 ha. Per metus juose išgaunama per 500 000 m³ birių medžiagų, kurių pagrindą 
sudaro smėlis ir žvyras. 70 proc. išgaunamų medžiagų  naudojama  tiesioginėje bendrovės veikloje, apie 30 proc. jų parduodama.

Bendrovė valdo 7 asfalto bazes, 1 iš jų šiuo metu eksploatuojama. 2019 m. buvo pagaminta 13 tūkst. tonų trijų tipų asfalto: AC 11VN, AC 
16PD, AC 16AN

Bendrovė taip pat teikia nuomos paslaugas: krovininius automobilius birioms medžiagoms vežti, kelio frezas, autogreiderius, ekskavatorius 
krautuvus, krovininius automobilius su manipuliatoriumi, kitus mechanizmus.
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Bendrovės akcininkas – LR Susisiekimo ministerija – suformulavo lūkesčius (2017  m. gruodžio 8 
d. LR Susisiekimo ministro įsakymas Nr. 3-607) dėl bendrovės veiklos. Akcininko lūkesčių laiške 
bendrovė įpareigojama veikti efektyviai, skaidriai, užtikrinti kokybiškas paslaugas, tapti 
modernia darbo ir vadybos metodus taikančia savo srities lydere.

STRATEGINĖS KRYPTYS IR AKCININKO LŪKESČIŲ LAIŠKAS

Kokybė ir saugumas 
kelyje

Paslaugų plėtra (kelių tiesimas, geležinkelių statyba, oro uostų 
infrastruktūros statyba, krantinių statyba, ryšių kanalų tiesimas).

Naujos technologijos ir modernūs darbo ir vadybos metodai. 

Konstruktyvus vadovybės ir darbuotojų dialogas. 

Ne mažesnė nei LR Vyriausybės nustatyta nuosavo kapitalo grąža. 

Lyderystė regione, pavyzdys kitoms šalims.

Juridinės formos keitimas (iš VĮ į AB) nuo 2019 m. pradžios.

bendrovės konsultacijos su VKC dėl grąžos ir įsiskolinimų lygių. 

Darbuotojų įsitraukimo didinimas. 

Sąžiningas ir rinkos sąlygas atitinkantis atlyginimas. 

Pažangiausios korupcijos prevencijos ir rizikų valdymo priemonės. 

Ne mažesni nei LAKD nustatyti kokybės reikalavimai. 

Eismo saugumo didinimas, mažinant eismo įvykių skaičių keliuose.

Finansinės atskaitomybės pagal tarptautinius apskaitos standartus 
taikymas.

Vidaus auditas ir bendrovės interesų apsauga nuo neefektyvaus turto 
naudojimo. 

Nuosekliai visame Lietuvos kelių tinkle organizuojama kelių priežiūra. 

Nuolatinis efektyvumo didinimas, užtikrinant kelių kokybinius 
reikalavimus. 

Kelių priežiūros kaštų mažinimas. 

Savininko lūkesčiai veiklos kryptims ir principams

Skaidrumas

Efektyvumas

Orios darbo sąlygos

Nauda savininkui

Veiklos diversifikavimas

Inovacijos ir lyderystė

Juridinės formos keitimas
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AB „Kelių priežiūra“, kaip ir bet kuri kita organizacija, yra veikiama vidinių bei išorinių (politinių, 
ekonominių, socialinių, technologinių, teisinių ir aplinkosauginių) veiksnių.

Siekiant užtikrinti, kad bendrovės tikslai būtų pasiekti, o strategija įgyvendinta, AB „Kelių 
priežiūra“ vertina tiek vidines, tiek išorines rizikas ir, atsižvelgiant į rizikos reikšmingumą, imasi 
priemonių joms valdyti.

AB „Kelių priežiūra“ rizikų identifikavimas, grupavimas 
ir reikšmingumo vertinimas atliekamas remiantis 

Pagrindinis rizikų valdymo tikslas – užtikrinti savalaikį 
potencialių rizikų identifikavimą, tinkamą jų įvertinimą 
ir valdymą bei greitą reagavimą, keičiantis bendrovės 
kontekstui ar aplinkai, kurioje ji veikia.

Rizikų valdymo proceso dalyviai

Valdyba

Audito komitetas

Generalinis direktorius

Departamentų direktoriai

Skyrių/grupių/KT/regionų vadovai

Rizikų kuratorius

Vidaus

audito 

skyrius

Metodika parengta vadovaujantis geriausiomis 
pasaulio praktikomis, ISO 31000 standarto 
gairėmis ir COSO ERM modeliu.

generalinio direktoriaus patvirtinta „Rizikų 
identifikavimo, vertinimo ir valdymo metodika“. 

Rizikų identifikavimo, vertinimo ir valdymo procese 
dalyvauja visų struktūrinių lygių darbuotojai.



Reikšmingiausiomis 
rizikomis, galinčiomis turėti 
neigiamos įtakos vykdomai 
veiklai ir bendrovės vertei, 
priskiriamos šios rizikų 
kategorijos:

RIZIKOS VEIKSNIAI IR JŲ VALDYMAS 12

Rizikos, susijusios su veiklos aplinkos esminiais pokyčiais ir bendrovės gebėjimu pasinaudoti šiais pokyčiais arba 
pasirengti jiems, norint pasiekti strategijoje nustatytus tikslus. 

Strateginės rizikos 

Finansinės rizikos

Veiklos rizikos

Atitikties rizikos 

Bendrovės prižiūrimų 
kelių ruožų ilgis pagal 
priežiūros lygius

Rizikos, susijusios su kredito (įskaitant pirkėjų kredito riziką), likvidumo, valiutų kurso, palūkanų normų bei kapitalo 
pokyčiais.

Galimi įvykiai ar aplinkybės, kurie gali turėti poveikį bendrovės turtui, veiklos tęstinumui, aplinkai, bendrovės 
veiklos tikslų įgyvendinimui, pakenkti žmonėms. 

Rizikos, suprantamos kaip galimi įvykiai ar aplinkybės dėl kurių bendrovės veikla gali neatitikti teisės aktų ar 
geriausios praktikos reikalavimų bei dėl šios priežasties patirti žalą.

Rizikoms, atsižvelgiant į jų 
vertinimo rezultatus ir 
priskirtą reitingą, 
suteikiamas statusas:

Žema rizika

Vidutinė rizika

Didelė rizika

Kritinė rizika

Rizikos, turinčios statusą „didelė rizika“ ir „kritinė rizika“, yra prioritetinės. Įmonė rengia veiksmų planus, siekiant 
sumažinti šių rizikų mastą bei poveikį vykdomai veiklai. Nustatytu periodiškumu vykdoma planų įgyvendinimo 
stebėsena.
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2019 m. AB „Kelių priežiūra“ didžiausią dėmesį skyrė šių rizikų poveikio valdymui

Bendrovė yra pasirinkusi diversifikavimo kryptį, kurios 
įgyvendinimas užtikrins ilgalaikį AB „Kelių priežiūra“ finansinį bei 
vykdomos veiklos stabilumą.

Didėjant rinkos dalyvių skaičiui ir augant konkurencingumui, 
bendrovė yra parengusi veiksmų planą rinkos dalies išlaikymui, 
teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimui bei klientui kuriamos 
vertės efektyvumo didinimui.

Rizikos apibūdinimas

Rinkos dalyvių veiklos diversifikavimas: rangovinės įmonės pradeda teikti 
kelių priežiūros paslaugas. Susiduriama su tradicinėmis rinkos rizikomis, 
kai rinkos dalyviai, siekdami išlaikyti konkurencingumą turi užtikrinti aukštą 
paslaugų/darbų kokybės lygį, mažindami kainą.

Žaliavų, kuro kainų augimas.

Transporto infrastruktūros sektoriaus rinka yra tiesiogiai priklausoma nuo 
valstybės vykdomos politikos ir strateginių tikslų. Didžiausia rizika – 
mažėjantis ES finansavimas susisiekimo komunikacijų tinklo plėtrai, 
nuoseklios KPPP programos nebuvimas. Dėl politinių pokyčių 
besikeičianti kelių priežiūros, remonto ir plėtros politika bei jos prioritetai.

Pagrindinės rizikos valdymo kryptys

Rinkos pokyčiai ir 
konkurencingumas

Darbuotojų saugos rizikai valdyti ir parengtas veiksmų planas 
vykdoma nuolatinė darbų saugos kontrolė, priežiūra ir 
edukacija.

Įmonė pasirinkusi bendradarbiavimo su akademine 
bendruomene strateginę kryptį, kurios įgyvendinimas skatintų 
inžinerinių specialybių populiarumą, emigracijos mažinimą ir 
patrauklių darbo vietų kūrimą talentingiems studentams.

Siekiant užtikrinti esamų darbuotojų išlaikymą, įmonė diegia 
darbuotojų kompetencijų ugdymo, pamainumo ir takumo 
modelius. Kuria motyvacines bei darbo sąlygų gerinimo 
sistemas.

Dėl vykdomos veiklos specifikos ir darbo pobūdžio, bendrovė susiduria su 
darbuotojų, turinčių specifines kompetencijas, trūkumu darbo rinkoje, 
ypač regionuose. Ši riziką išlieka jau eilę metų dėl jaunų žmonių 
emigracijos, inžinerinių specialybių studentų skaičiaus mažėjimo.

Dar viena rizika, kuri tiesiogiai susijusi su bendrovės vykdomos veiklos 
specifika – darbuotojų sauga ir sveikata. Stebint 2018 – 2020 m. 
nelaimingų atsitikimų skaičių bendrovėje matoma mažėjimo tendencija. 
Tačiau ši rizika ir toliau išlieka prioritetine ir įmonė skiria didelį dėmesį 
prevencinių priemonių diegimui, siekiant valdyti šią riziką.

Bendrovės gebėjimą išlikti konkurencingai rinkoje ir įgyvendinti 
strateginius tikslus, lemia darbuotojų kompetencija ir patirtis.Darbuotojų 

kompetencija, sauga 
ir sveikata

Siekiant užtikrinti sėkmingą pokyčių įgyvendinimą, bendrovė 
rengia pokyčių valdymo planus, kurie apima: vidinę ir išorinę 
komunikaciją, darbuotojų apklausas, darbuotojų įsitraukimo 
didinimą per įvairius bendrus projektus.

2017 m. įgyvendintas strateginis žingsnis – Lietuvos kelių priežiūros 
įmonių reforma – 11 regiono įmonių sujungta ir įkurta VĮ „Kelių priežiūra“, 
kuri vėliau pakeitė juridinį statusą į AB „Kelių priežiūra“. Po reorganizacijos 
bendrovėje nuolat vyksta daug pokyčių: kuriamos naujos tvarkos, keičiami 
veiklos procesai, standartizuojami darbai, apjungiamos bei diegiamos 
įvairios verslo sistemos, vyksta struktūriniai pokyčiai. Bendrovė susiduria 
su darbuotojų pasipriešinimu įvairiems pokyčiam, kurį sąlygoja  nenoras 
keisti egzistuojančią tvarką, kasdieninius darbo įpročius.

Pokyčių 
įgyvendinimas ir 
valdymas



Pelnas (nuostolių) ataskaita

Pajamos pagal sutartis su klientais

Pardavimo savikaina

Bendrasis pelnas 

Veiklos sąnaudos

Kitos veiklos pajamos

Kitos veiklos (sąnaudos)

Veiklos pelnas

Finansinės pajamos

Finansinės (sąnaudos) 

Pelnas prieš mokesčius 

Pelno mokestis

Grynasis pelnas (nuostolis)

78 147

(69 758)

8 389

(9 456)

441

(167)

(793)

14

(37)

(816)

(348)

(1 164)

84 293

(77 263)

7 030

(6 886)

345

(72)

417

57

(126)

348

5

353

2019 m. 2018 m.
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Ilgalaikio turto iš viso

Trumpalaikio turto iš viso

Turto iš viso

Nuosavo kapitalo iš viso

Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso

Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso

85 813

37 626

123 439

110 948

2 875

9 616

123 439

85 990

43 027

129 017

111 299

4 306

13 412

129 017

Balansas 2019 m. 2018 m.

pertvarkyta

pertvarkyta
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EBITDA
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Pajamas tenkančios 
1 darbininkui per mėnesį

4022

3615

2019 m. 2018 m.
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2,64

6,28

0,39

2019

0,10

0,98

27,55

0,65

0,3%

10,16

2019

0,14

0,3%

25,66

2019

1,73

2019

2,33

0,23

2,85

2019

3,21
2018

3,42

32,42

8,88

2018

2.96

0,63
0,91

0,34

-0,9%

1,59

14,61
22,13

2018

0,23

-1,0%

0,08

0,10

2018

3,91

2018

2,79

Apyvartinio kapitalo mokumas

MOKUMAS. Trumpalaikis mokumas

Skolų tiekėjams apyvartumas, kartais

Trumpalaikio įsiskolinimo mokumas

MOKUMAS. Ilgalaikis mokumas

Bendrasis mokumas

Kritinis likvidumas

Turto pelningumas (ROA)

Manevringumo koeficientas

Visų įsiskolinimų mokumas

Ilgalaikio turto apyvartumas, kartais
Atsargų apyvartumas, kartais

PELNINGUMAS

LIKVIDUMAS

Pirkėjų įsiskolinimo apyvartumas, kartais

Skolų santykis su EBITDA

Nuosavybės pelningumas (ROE)

Absoliutus likvidumas

Einamasis likvidumas

Turto apyvartumas, kartais
APYVARTUMAS

Apyvartinio kapitalo apyvartumas, kartais

„Kelių priežiūra“ 2019 – 2021 metų finansinių ataskaitų audito paslaugą atliks UAB „Deloitte Lietuva“.
Sutarties vertė be PVM 195 000 Eur (už 2019 m. – 70 000 Eur, už 2020 m. – 65 000 Eur, už 2021 m. - 60 000 Eur). 
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Bedefektė kelių priežiūra

64% 64%

2019 m. 2018 m.

65,50%

65.00%

64,50%

64.00%

63,50%

63.00%

62,50%tū
k
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. E

u
r

66,50%

66.00%

Nustatyta
rekalavimuose 
norma

66,11%65,98%

3 567
1 222
1 222

9 825

696

Kelių ruožų 
ilgis, km

Antras

Penktas

Trečias

Priežiūros 
lygis

Pirmas

Ketvirtas

Bendrovės prižiūrimų 
kelių ruožų ilgis pagal 
priežiūros lygius

Visi valstybinės reikšmės keliai 
prižiūrimi pagal skirtingus 
priežiūros lygius. Nuo 2020 m. 
sausio 1 d. pereita prie 5 kelių 
priežiūros lygių, kurie 
diferencijuojami pagal: vidutinį 
metinį paros eismo intensyvumą, 
maksimalų leidžiamą važiavimo 
greitį, kelio funkcinę paskirtį, 
dangos tipą. 

Dėl pasaulinės COVID 19 sukeltos pandemijos 2020 m. kovo 16 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė paskelbė 
karantiną, kuris įtakoja daugumą ekonominio ir socialinio gyvenimo sričių. Bendrovė tikisi, kad po to, kai situacija 
dėl COVID-19 plitimo bus normalizuota, t.y. karantinas ir žmonių judėjimo ir darbų ribojimai bus panaikinti, pajamos 
nebus prarastos ir bendrovės pajamos išliks tvaraus lygio, kadangi bendrovė yra pasirašiusi metinę kelių priežiūros 
sutartį. 

Per 2019 m. bendrovė nustatė, kad vertinimo ataskaitoje, naudotoje reorganizacijos metu, buvo netikslumų. 
Kadangi šios vertės buvo panaudotos apskaičiuojant įnašus į įstatinį kapitalą, bendrovė paprašė pataisyti klaidą. 
Remiantis klaidos taisymu, įstatinis kapitalas buvo sumažintas iki 109.826.016 eurų, su 109.826.016 vnt. paprastųjų 
vardinių akcijų kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 euras. Bendrovės turtui ir įsipareigojimams įtakos dėl klaidos 
nebuvo, kadangi bendrovė perėjo prie TFAS neapskaitant ilgalaikio turto perkainojimo.

Ataskaitų tvirtinimo dieną bendrovė nepatiria pokyčių, susijusių su atsiskaitymu už įvykdytas paslaugas. Bendrovės 
finansinė būklė yra tvari ir bendrovė nesitiki reikšmingų likvidumo problemų per ateinančius metus. 

Taip pat šių ataskaitų išleidimo datą bendrovė jau buvo įkūrusi kritinių situacijų valdymo grupę, bendrovė įsigyja 
dezinfekcines ir kitas apsaugines priemones, įgyvendino, kur įmanoma, darbą iš namų, parengė taisykles siekiant 
minimizuoti užsikrėtimo darbe riziką.

Pobalansiniai įvykiai

COVID-19



ORGANIZACINĖ KULTŪRA IR DARBUOTOJAI

2018 m. gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 2414 darbuotojų. Didžiąją dalį darbuotojų sudarė vyrai 
– 91,67 proc. (2213), moterys sudarė 8,33 proc. (201).  Dauguma bendrovėje dirbančiųjų 
darbuotojų yra nuo 50 metų amžiaus (951). Labai panašus darbuotojų pasiskirstymas tarp 40 
(483) ir 60 (458) metų amžiaus. 

475

173

Darbuotojų pasiskirstymas

1730

Administracija

Inžineriniai 
techniniai 
specialistai

KT darbininkai

495

192

Darbuotojų pasiskirstymas pagal amžių

952

Iki 30 metų

>31-40362

>41-50

>51-60

377 >60
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2019 gruodžio 31 d. duomenys.

Siekiant centralizuotai valdyti bendrovės 
darbuotojų duomenis bei formuoti analitines 
ataskaitas, integruota personalo duomenų 
valdymo programa, kurios pagrindu visa su 
darbuotojais susijusi statistika yra vedama 
vienoje platformoje. Atnaujinus bendrovės 
struktūrą buvo suvienodintas pareigybių 
sąrašas: iš 496 pareigybių buvo 
perorganizuotos į 98, atsižvelgiant pareigybių 
funkcijas bei atsakomybes.

Parengta kelių tarnybų pareigybių klasių 
priskyrimo metodika ir tvarka, kurios 
pagrindu kelių tarnybų darbuotojai gali 
tobulinti kompetencijas ir tokiu būdu augti 
bendrovės viduje.

Vienas iš svarbiausių projektų – iš esmės 
atnaujinta atlygio ir motyvacinė sistema, 
apimanti visus bendrovės darbuotojus. 
Sukurta vieninga rinkos sąlygas atitinkanti 
darbo užmokesčio sistema, kuria darbuotojai 
yra skatinami bendradarbiauti ir siekti 
rezultatų. Nauja darbo užmokesčio sistema 
orientuota į vidinį bendrovės teisingumą bei 
orias darbo sąlygas.

Siekiant racionaliai išnaudoti darbo laiką bei 
efektyviai įgyvendinti bendrovės tikslus, Kelių 
priežiūros ir statybos departamente įvesta 
suminė darbo laiko apskaita, leidžianti 
lanksčiai organizuoti darbus.

Sukurta autorinė duomenų bazė atrankų 
procesui valdyti. Automatizuoti išorės 
kandidatų gavimo, grįžtamojo ryšio teikimo 
metodai bei sukurta analitika, duomenų 
valdymui ir informacijos atsekamumui.
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2018 m. bendrovėje įgyvendinti struktūriniai pokyčiai. Atliktas administracinių funkcijų apjungimas ir centralizavimas.  Vykdant 
pokyčius visi darbuotojai buvo kviečiami dalyvauti vidinėse atrankose. Iš viso atrinkta 127 darbuotojai, iš kurių 84 vidiniai bendrovės 
darbuotojai, kurie sėkmingai pradėjo darbą naujose pareigose.

Kompetencijų ugdymas

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2018 m. prieš mokesčius:Bendras bendrovės darbo 
užmokesčio fondas už 2018 
metus buvo 

38,5 mln. Eur

PAREIGYBIŲ GRUPĖ

Administracija:

Generalinis direktorius

Departamentų, regionų vadovai

Skyrių, grupių, kelių tarnybų vadovai 

Vyresnieji specialistai 

Specialistai

Jaunesnieji specialistai

Kelių tarnybos:

Darbų vadovai, meistrai, brigadininkai, mechanikai

Vairuotojai, mechanizatoriai, mašinistai

Kvalifikuoti darbininkai - operatoriai

Kelio darbininkai

Pagalbiniai darbininkai

2018 m. Kėdainių kelių tarnyboje įkurtas Mokymų centras. Organizuojami vidiniai mokymai skirti tobulinti darbuotojų gebėjimus, 
gilinti žinias bei motyvuoti juos efektyvesniam darbui. Mokymų klasėje įrengta 12 kompiuterizuotų darbo vietų, kur kiekvienas 
dalyvis lavina įgūdžius ir įsisavina veikloje naudojamus IT įrankius bei programas. Mokymų metu dalyviai pasidalija ekspertine 
patirtimi.

Lyginant 2018 metų I ketvirtį su IV, kvalifikuotų darbininkų-operatorių 
DU augo 7 proc.

Bendrovė siekia turėti socialinį dialogą su visomis suinteresuotomis 
šalimis. 2018 m. buvo išrinkta ir patvirtinta Darbo taryba. 

Bendrovėje veikia 3 darbdavio lygmeniu veikiančios profesinės 
sąjungos, su kuriomis glaudžiai bendradarbiaujama įvairiuose 
projektuose.

6225 Eur
3496 Eur

1947 Eur

1397 Eur

1141 Eur

907 Eur

1110 Eur

884 Eur

814 Eur

724 Eur

581 Eur

VIDUTINIS DARBO 
UŽMOKESTIS 2018 M.
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Kompetencijų ugdymas

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2019 m. prieš mokesčius:Atlygis bei 2019 metų 
vidurkiai.

41,97 mln. Eur

PAREIGYBIŲ GRUPĖ

Administracija:

Generalinis direktorius

Departamentų, regionų vadovai

Skyrių, grupių, kelių tarnybų vadovai

Vyresnieji specialistai

Specialistai

Jaunesnieji specialistai

Kelių tarnybos:

Išleista kvalifikacijos tobulinimo tvarka, aprašanti vieningą bendrovėje organizuojamą ugdymo procesą.

2019 m. bendrovės darbuotojai buvo skatinami tobulinti savo kompetencijas tiek išoriniuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, tiek ir vidiniuose bendrovės 
mokymuose. Inicijuotas kompetencijų vertinimo projektas, kuriame dalyvavo 103 Kelių priežiūros ir statybos departamento darbuotojai.  Surengti 66 vidiniai 
mokymai, kurių metu 763 dalyviai kompiuterių klasėje arba nuotoliniu būdu tobulino darbo su bendrovėje įdiegtomis programomis įgūdžius.

Centralizuotuose mokymuose su išoriniais lektoriais / moderatoriais savo žinias pokyčių valdymo, komandos formavimo, veiklos vertinamųjų pokalbių, 
įmonės finansų analizės ir biudžeto formavimo, kelių priežiūros žiemą temomis gilino 218 dalyvių. Siekdami tobulinti profesines ir bendrąsias kompetencijas 
227 Bendrovės darbuotojai dalyvavo beveik 300 išorinių kvalifikacijos tobulinimo renginių.

2019 m. užmegztas bendradarbiavimas su aukštosiomis mokyklomis, rengiančiomis kelių priežiūros ir inžinerijos specialistus, pasirašyta sutartis su Vilniaus 
Gedimino technikos universitetu bei Kauno technikos kolegija.

7370

5178

2663

1985

1493

1205

 

VIDUTINIS DARBO 
UŽMOKESTIS 2019 M.

Bendros su darbo užmokesčiu 
susijusios išlaidos

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Darbų vadovai, meistrai, brigadininkai, mechanikai

Vairuotojai, mechanizatoriai, mašinistai

Kvalifikuoti darbininkai - operatoriai

Kelio darbininkai

Pagalbiniai darbininkai

1606

1291

1111

891

782

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur



SPECIALIEJI ĮPAREIGOJIMAI 

Kelių priežiūra vykdoma pagal paslaugų sutartį su LAKD (2019 m. gruodžio 23 d.).

Siekdama tinkamai atskiri specialiųjų įsipareigojimų ir komercinės veiklos apskaitos atskyrimą, bendrovė per 2019 
metus parengė įgyvendino ir nuo 2020 metų pradėjo taikyti tiesioginių sąnaudų priskyrimo ir netiesioginių 
sąnaudų perskirstymo modelį (angl. ‚activity-based costing'). Šio modelio naudojimas leidžia bendrovei tinkamai 
priskirti sąnaudas kiekvienai veiklai ir taip įvertinti sąnaudas, patiriamas specialiųjų įsipareigojimų veiklai ir 
sąnaudas, patiriamas vykdant kitas veiklas.

Bendrovė atlieka privalomus: nuolatinius (kelio charakteristikoms įtakos neturinčius) ir periodinius (kelio 
charakteristikas atstatančius ir atkuriančius) kelių priežiūros darbus (užduotis) pagal nustatytus kelių priežiūros 
lygius bei specialiuosius LAKD pavedimus. Nuolatinė priežiūra – tai objekto eksploatacinėms savybėms neturintys 
arba turintys nežymią įtaką darbai. Jie skirstomi į stebėjimą, apžiūras, nuolatinės priežiūros žiemą, apželdintų plotų, 
kelio zonų švarumo darbus ir kelio pažaidų šalinimą pagal nuolatinės priežiūros normatyvus. Periodinė priežiūra – 
tai kelio eksploatacines savybes gerinantys darbai. Jie skirstomi į planuotą kelio pažaidų šalinimą, grindžiamą kelių 
būklės pagerinimo poreikiu, paprastojo ar kapitalinio remonto organizavimą.
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SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ

Darbuotojų sauga ir sveikata
Didelis dėmesys skiriamas darbo saugos ir sveikatos kultūros darbo vietoje kėlimui, pačių darbuotojų atsakomybės didinimui. Bendrovė viena iš pirmųjų 
Lietuvoje gavo darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos sertifikatą ISO 45001:2018. Šis standartas suteikia pagrindą darbuotojų sveikatos gerinimui ir 
saugos didinimui, darbo vietų rizikos mažinimui ir geresnėms, saugesnėms darbo sąlygoms visame pasaulyje. Bendrovėje darbuotojų saugos ir sveikatos 
funkcijas atlieka darbuotojų saugos ir sveikatos grupė. Organizuojant asmeninių apsauginių priemonių pirkimus, techninės specifikacijos tobulinamos siekiant 
įsigyti aukštesnės kokybės, didesnį komfortą darbuotojams suteikiančias asmenines apsaugines priemones. Visi darbuotojai, kurių darbas bent šiek tiek 
susijęs su buvimu gamtoje bei kyla menkiausia tikimybė būti įkąstam erkės, prevenciškai skiepijami nuo erkinio encefalito. Didinamas darbuotojų 
sąmoningumas darbuotojų saugos ir sveikatos srityje - organizuojami darbuotojų mokymai, darbuotojų švietimas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais. 
Centralizuotai vedami pirmos pagalbos mokymai visiems bendrovės darbuotojams. Tobulinamas darbuotojų instruktavimo procesas. Kuriama ir 
demonstruojama vaizdinė medžiaga darbuotojų instruktavimui, įtraukiant pačius kelio darbininkus, mechanizatorius ir kt. profesijų atstovus. Nuolat vykdomas 
Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos srities kontrolės atitikimas ISO 45001:2018 darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos standartui. 

Socialinė atsakomybė santykiuose su visuomene 

Bendrovės darbuotojai prisideda prie iniciatyvų, siekiant ugdyti sąmoningumą kelyje. Buvusio Kauno padalinio Saugaus eismo inžinieriai organizavo 
šviečiamąjį piešinių konkursą „Saugus Kalėdų kelias“ Kaišiadorių ir Prienų rajonų mokyklų pradinukams bei jų tėveliams (globėjams). Konkurso pagrindinis 
tikslas – kuo daugiau kalbėti apie saugų eismą, prisiminti pagrindines eismo dalyvių taisykles ir pareigas, analizuoti įvairias situacijas kelyje drauge su šeimos 
nariais. 

Bendrovės darbuotojai, kartu su kitais susisiekimo sektoriaus darbuotojais dalinosi savo užaugintomis rudens derliaus gėrybėmis su žmonėmis, kuriems 
reikalinga pagalba. Akcijos „Žoliadienis“ metu darbuotojų sunešti vaisiai, daržovės ir kiti maisto produktai perduoti labdaros organizacijai „Maisto bankas“.

Socialinės atsakomybės (darnumo) principų įtvirtinimas 

Šiuo metu bendrovės valdyba yra patvirtinusi Socialinės atsakomybės (darnumo) politiką, kurioje numatytos socialinės atsakomybės gairės, siekiant užtikrinti 
sąžiningą, vienodą, sveiką ir saugią darbo vietą ir veikti ekologiškai ir socialiai atsakingai. Socialinės atsakomybės (darnumo) politika skelbiama viešai, 
bendrovės tinklapyje adresu www.keliuprieziura.lt 

Ataskaitiniais metais, t.y. 2018,bendrovės valdyba patvirtino Kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų sveikatos ir saugos politiką.
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Kelių priežiūra Ataskaitiniais metais bendrovės funkcijos, susijusios su viešosiomis paslaugomis 
(eismo ribojimo leidimai ir kontrolė, projektų derinimai, įvairių sutarčių rengimas, švietėjiškos 
veiklos organizavimas bei kt.), perduotos valstybinių kelių savininkei – LAKD.

Kelių priežiūra vykdoma pagal paslaugų sutartį su LAKD (2019 m. gruodžio 23 d.) buvo 
pasirašytas papildomas susitarimas prie sutarčių dėl privalomų kelių priežiūros darbų 
(užduočių) vykdymo, kuri yra buvusių regiono kelių sutarčių tęstinumas.



SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ

Bendrovė yra strategiškai svarbi valstybės susisiekimo sektoriaus dalis. Pagrindinė bendrovės 
veikla - valstybinių kelių priežiūra, kuri vykdoma remiantis „Automobilių kelių nuolatinės 
priežiūros normatyvais KPV PN 19“. Paslaugų užsakovas - LAKD. Bendrovė taip pat atlieka 
infrastruktūros ir susisiekimo objektų projektavimo, statybos ir remonto darbus savivaldybėms 
ir kitiems juridiniams bei fiziniams asmenims.

Vykdant veiklą yra svarbu laikytis socialinės atsakomybės principų, kurie padėtų įgyti 
visuomenės pasitikėjimą, stiprintų teigiamą reputaciją, kurtų vertę valstybei ir visuomenei. 
Socialinė atsakomybė bendrovėje kontroliuojama rengiant įvairias ataskaitas ir tvarkas, 
palaikant nuolatinę komunikaciją apie vykdomus veiksmus įmonėje ir gaunant grįžtamąjį ryšį iš 
darbuotojų bei trečiųjų šalių.

Bendrovė savo kasdienėje veikloje siekia efektyviai naudoti gamtos išteklius, skatinti visų rūšių išteklių tausojimą ir 
racionalų jų naudojimą. Tuo tikslu bendrovė kontroliuoja kuro, elektros energijos, vandens ir popieriaus naudojimą, 
rūšiuoja ir utilizuoja atliekas. Kasdienėje veikloje darbuotojai naudoja vis mažiau popieriaus, mažinamos pašto 
išlaidos, kadangi didžioji dalis dokumentų tvarkomi elektroniniu būdu, naudojant dokumentų valdymo sistemą 
„Kontora“, taip pat dokumentai pasirašomi naudojant elektroninį parašą, o PVM sąskaitų – faktūrų pateikimui 
naudojama informacinė sistema „E. sąskaita“, sąskaitos vizuojamos ir tvirtinamos naudojant dokumentų valdymo 
sistemą „Kontora“. Susitikimai tarp skirtingų bendrovės regionų ir administracijos darbuotojų skatinami organizuoti 
panaudojant vaizdo ar telefonines konferencijas, tokiu būdu mažinant kelionių transporto priemonėmis skaičių ir 
prisidedant prie taršos prevencijos bei kuro sąnaudų mažinimo. 

Bendrovė, siekia užtikrinti, jog teikiamos paslaugos ir vykdoma veikla darytų mažiausią neigiamą poveikį aplinkai. 
2018 m. bendrovėje patvirtinta „Aplinkos apsaugos aspektų identifikavimo ir jų reikšmingumo vertinimo metodika“, 
kuria vadovaujantis sudaromi veiksmų planai reikšmingiems aplinkos apsaugos aspektams, siekiant eliminuoti 
arba maksimaliai sumažinti jų daromą neigiamą poveikį aplinkai. 

Išteklių tausojimas ir taršos prevencija
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SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ

Socialinė atsakomybė santykiuose su darbuotojais

Ataskaitiniais metais bendrovėje taip pat veikė 2 nacionaliniu lygmeniu veikiančios profesinės sąjungos ir darbo taryba.

Bendrovės valdyba yra patvirtinusi Atlygio politiką, kurios pagrindu formuojamos atlygio mokėjimo tvarkos. Netoleruojama korupcija, kyšininkavimas, bet kokios formos 
diskriminacija ar priekabiavimas. Bendrovės valdyba patvirtino Lygių galimybių politiką. Ataskaitiniais metais bendrovėje nebuvo užfiksuota pažeidimų, susijusių su 
diskriminacija lyties, religijos, politinių įsitikinimų ar kitų aplinkybių pagrindu. Bendrovėje siekiama kurti darbingą, pasitikėjimo vienas kitu grįstą atmosferą, nepažeisti žmogaus 
teisių ir orumo bei užtikrinti saugias darbo sąlygas. Bendrovės darbuotojams yra teikiamos socialinės garantijos: darbuotojo nedarbingumo atveju už  pirmas  dvi  dienas  
mokama  100  procentų darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio. Numatytos ir kitos piniginės garantijos darbuotojo ligos ar nelaimingo atsitikimo atveju, taip pat darbuotojo ar 
jo artimo šeimos nario mirties atveju. Darbuotojams sudaromos piniginės bei socialinės sąlygos mokytis, kelti kvalifikaciją, dalyvauti įvairiuose seminaruose bei mokymuose. 
Gerbiamas darbuotojų privatumas ir asmens duomenų apsauga – vykdant Asmens duomenų apsaugos programą, bendrovėje patvirtinta Asmens duomenų apsaugos politika 
bei Asmens duomenų tvarkymo taisyklės, periodiškai organizuojami asmens duomenų apsaugos mokymai. 

Paramos teikimas
Ataskaitiniais metais rėmimo programose bendrovė nedalyvavo.
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Darbuotojų sauga ir sveikata
Didelis dėmesys skiriamas darbo saugos ir sveikatos kultūros darbo vietoje kėlimui, pačių darbuotojų atsakomybės didinimui. Bendrovė viena iš pirmųjų Lietuvoje gavo 
darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos sertifikatą ISO 45001:2018. Šis standartas suteikia pagrindą darbuotojų sveikatos gerinimui ir saugos didinimui, darbo vietų 
rizikos mažinimui ir geresnėms, saugesnėms darbo sąlygoms visame pasaulyje. Bendrovėje darbuotojų saugos ir sveikatos funkcijas atlieka darbuotojų saugos ir sveikatos 
grupė. Organizuojant asmeninių apsauginių priemonių pirkimus, techninės specifikacijos tobulinamos siekiant įsigyti aukštesnės kokybės, didesnį komfortą darbuotojams 
suteikiančias asmenines apsaugines priemones. Visi darbuotojai, kurių darbas bent šiek tiek susijęs su buvimu gamtoje bei kyla menkiausia tikimybė būti įkąstam erkės, 
prevenciškai skiepijami nuo erkinio encefalito. Didinamas darbuotojų sąmoningumas darbuotojų saugos ir sveikatos srityje - organizuojami darbuotojų mokymai, darbuotojų 
švietimas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais. Centralizuotai vedami pirmos pagalbos mokymai visiems bendrovės darbuotojams. Tobulinamas darbuotojų instruktavimo 
procesas. Kuriama ir demonstruojama vaizdinė medžiaga darbuotojų instruktavimui, įtraukiant pačius kelio darbininkus, mechanizatorius ir kt. profesijų atstovus. Nuolat 
vykdomas Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos srities kontrolės atitikimas ISO 45001:2018 darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos standartui. 

Skaidrumo gairės ir antikorupcinė veikla

Politikos skelbiamos tinklapyje adresu www.keliuprieziura.lt

Bendrovė laikosi skaidrumo gairių nuostatų: politikos, tvarkos, finansinės ataskaitos, valdymo struktūra, darbo užmokestis yra viešinamas internetinėje svetainėje 
www.keliuprieziura.lt. Turinys nuolat atnaujinimas, laisvai prieinamas visuomenei. 2018 metais buvo atnaujinta bendrovės internetinė svetainė.

Bendrovė netoleruoja jokių korupcijos atvejų bei pasisako už aukštus etikos, sąžiningumo ir skaidrumo veikloje standartus tiek santykiuose su darbuotojais, tiek ir su klientais, 
partneriais, tiekėjais ar valstybinėmis institucijomis. Bendrovėje veikia Pasitikėjimo linija. Apie galimus korupcijos atvejus ar pastebėjus bet kokį neetišką elgesį,  bendrovė 
skatina pranešti elektroniniu paštu skaidrumas@keliuprieziura.lt arba nemokamu telefonu: +370 377 88000. Šiais kontaktais gali naudotis tiek darbuotojai, tiek visos 
suinteresuotosios šalys – telefono numeris ir el. pašto adresas skelbiami viešai interneto svetainėje. Įmonė įsipareigoja saugoti pranešėjų konfidencialumą. 



2020-2023 METŲ PLANAI

2019 metais, remiantis savininko lūkesčių laišku, buvo parengtas 
strateginis veiksmų planas 2020-2023 metams. 
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Didinti Bendrovės 
vertę 

Vykdydami veiklą ir kurdami vertę visuomenei, 
sieksime finansinių rezultatų, didinančių įmonės vertę.

Diversifikuoti 
Bendrovės veiklą 

Veikdami rinkos sąlygomis, didinsime su valstybinių 
kelių priežiūra nesusijusių veiklų apimtis transporto 
infrastruktūros srityje, užtikrindami reikiamą paslaugų 
kokybę.

Dirbti kokybiškai 
ir didinti veiklos 
efektyvumą

Tobulindami darbo procesus ir diegdami inovatyvius 
technologinius sprendimus, efektyvinsime veiklą.

Kurti skaidrią ir 
pažangią 
organizaciją

Vertindami atsakomybę ir lyderystę, kurdami 
bendradarbiavimo kultūrą, kursime skaidrią ir nuolat 
besivystančią organizaciją.



2020 METŲ INVESTICIJOS

2020 m. investicijos
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Naujai technikai

Technologijoms

Pajėgumo didinimui

Technikos ir įrangos atnaujinimui

18 mln. Eur

Padidintos investicijos, racionalus turimų išteklių panaudojimas ir kelių tarnybų tinklo optimizavimas leis siekti 
maksimalių rezultatų.






























































































