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ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
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SPRENDIMAS

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 23 D.

SPRENDIMO NR. T1-123 „DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS

FINANSAVIMO LĖŠŲ, SKIRTŲ ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS

REIKŠMĖS KELIAMS (GATVĖMS) TIESTI, REKONSTRUOTI, TAISYTI

(REMONTUOTI), PRIŽIŪRĖTI IR SAUGAUS EISMO SĄLYGOMS UŽTIKRINTI, 2019

METŲ OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2019 m. rugpjūčio      d. Nr. T1-

Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32

punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Šilalės rajono savivaldybės mero 2019 m. gegužės

10 d. potvarkiu Nr. T3-20 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos

lėšų paskirstymo ir objektų parinkimo darbo grupės sudarymo“ sudarytos darbo grupės 2019 m.

rugpjūčio 22 d. protokolą Nr. 2, Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono

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

ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2019 metų objektų sąrašą, patvirtintą Šilalės rajono

savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 23 d. sprendimu Nr. T1-123 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros

programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms)

tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2019 metų

objektų sąrašo patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą Šilalės

rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų

teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos

skyriui (H. Manto g. 37, 92236 Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo

Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo

paskelbimo dienos.

Savivaldybės meras

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.silale.lt


Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

 projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

2 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Investicijų ir statybos skyrius

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 23 D.

SPRENDIMO NR. 123 „DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS

FINANSAVIMO LĖŠŲ, SKIRTŲ ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS

REIKŠMĖS KELIAMS (GATVĖMS) TIESTI, REKONSTRUOTI, TAISYTI

(REMONTUOTI), PRIŽIŪRĖTI IR SAUGAUS EISMO SĄLYGOMS UŽTIKRINTI, 2019

METŲ OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

1. Parengto sprendimo projekto tikslai.

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m.

kovo 29 d. įsakymu Nr. V-66 Šilalės rajono savivaldybei vietinės reikšmės keliams (gatvėms)

tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti skirta

1547,4 tūkst. Eur, kuriuos reikia paskirstyti seniūnijoms, kad būtų užtikrinta vietinės reikšmės

kelių ir gatvių tinkama būklė, ir sudaryti objektų sąrašą, kuris yra neatskiriama KPPP finansavimo

sutarties su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos dalis ir pagal kurį

įvykdžius darbus bus atsiskaitoma su rangovais.

2. Kas inicijavo, kokios priežastys paskatino ir kuo vadovaujantis parengtas

sprendimo projektas. Investicijų ir statybos skyrius, atsižvelgdamas į 2019 m. gegužės 10 d.

savivaldybės mero potvarkiu Nr. T3-20 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Kelių priežiūros ir

plėtros programos lėšų paskirstymo ir objektų parinkimo darbo grupės sudarymo“ sudarytos darbo

grupės nutarimą teikia Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 23 d. sprendimo Nr.

123 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės

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

eismo sąlygoms užtikrinti, 2019 metų objektų sąrašo patvirtinimo“, kuriuo patvirtintas objektų

sąrašas pakeitimą. Objektų sąrašas pridedamas.

Atsižvelgiant į siūlomą lėšų perskirstymą ir naujų objektų įtraukimą, parengtas sprendimo

projektas.

3. Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimo projektą, kokių priemonių

reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.

 Neigiamų pasekmių nebus.

4. Laukiami rezultatai. Tai pagerins rajono gyventojų gyvenimo kokybę.

5. Kokie šios srities aktai tebegalioja ir kokius galiojančius aktus būtina pakeisti,

papildyti ar pripažinti netekusiais galios, priėmus teikiamą sprendimo projektą.

 Teisės aktų keisti nereikės.

Investicijų ir statybos skyriaus vedėjas                                                  Stasys Aužbikas



Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

1 priedas

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA

DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ,

SKIRTŲ ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS

(GATVĖMS) TIESTI, REKONSTRUOTI, TAISYTI (REMONTUOTI), PRIŽIŪRĖTI IR

SAUGAUS EISMO SĄLYGOMS UŽTIKRINTI, 2019 METŲ OBJEKTŲ SĄRAŠO

PATVIRTINIMO

Investicijų ir statybos skyriaus vedėjas Stasys Aužbikas
(Teisės akto projekto tiesioginis rengėjas)

 Eil.

Nr.
Kriterijus

Pagrindimas (nurodomos

konkrečios teisės akto

projekto ar kitų teisės aktų

nuostatos, pagrindžiančios

teigiamą atsakymą, arba

pateikiamos antikorupcinį

teisės akto projekto

vertinimą atliekančio

specialisto pastabos ir

pasiūlymai dėl korupcijos

rizikos mažinimo)

Teisės akto projekto

pakeitimas, mažinantis

korupcijos riziką, arba

teisės akto projekto

tiesioginio rengėjo

argumentai, kodėl

neatsižvelgta į pastabą

Išvada dėl teisės

akto projekto

pakeitimų arba

argumentų, kodėl

neatsižvelgta į

pastabą

pildo teisės akto projekto

vertintojas

pildo teisės akto

projekto tiesioginis

rengėjas

pildo teisės akto

projekto vertintojas

1. Teisės akto projektas 

nesudaro išskirtinių ar 

nevienodų sąlygų 

subjektams, su kuriais 

susijęs teisės akto 

įgyvendinimas

  tenkina

  netenkina

2. Teisės akto projekte nėra 

spragų ar nuostatų, leisiančių

dviprasmiškai aiškinti ir 

taikyti teisės aktą

  tenkina

  netenkina

3. Teisės akto projekte 

nustatyta, kad sprendimą dėl 

teisių suteikimo, apribojimų 

nustatymo, sankcijų taikymo

ir panašiai priimantis 

subjektas atskirtas nuo šių 

sprendimų teisėtumą ir 

įgyvendinimą 

kontroliuojančio 

(prižiūrinčio) subjekto

  tenkina

  netenkina

4. Teisės akto projekte nustatyti

subjekto įgaliojimai (teisės) 

atitinka subjekto atliekamas 

funkcijas (pareigas)

  tenkina

  netenkina
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5. Teisės akto projekte 

nustatytas baigtinis 

sprendimo priėmimo 

kriterijų (atvejų) sąrašas

  tenkina

  netenkina

6. Teisės akto projekte 

nustatytas baigtinis sąrašas 

motyvuotų atvejų, kai 

priimant sprendimus 

taikomos išimtys

  tenkina

  netenkina

7. Teisės akto projekte 

nustatyta sprendimų 

priėmimo, įforminimo tvarka

ir priimtų sprendimų 

viešinimas

  tenkina

  netenkina

8. Teisės akto projekte 

nustatyta sprendimų dėl 

mažareikšmiškumo 

priėmimo tvarka

  tenkina

  netenkina

9. Jeigu pagal numatomą 

reguliavimą sprendimus 

priima kolegialus subjektas, 

teisės akto projekte nustatyta

kolegialaus sprendimus 

priimančio subjekto:

9.1. konkretus narių 

skaičius, užtikrinantis 

kolegialaus sprendimus 

priimančio subjekto veiklos 

objektyvumą;

9.2. jeigu narius skiria keli 

subjektai, proporcinga 

kiekvieno subjekto skiriamų 

narių dalis, užtikrinanti 

tinkamą atstovavimą 

valstybės interesams ir 

kolegialaus sprendimus 

priimančio subjekto veiklos 

objektyvumą ir skaidrumą;

9.3. narių skyrimo 

mechanizmas;

9.4. narių rotacija ir 

kadencijų skaičius ir trukmė;

9.5. veiklos pobūdis laiko 

atžvilgiu;

9.6. individuali narių 

atsakomybė

  tenkina

  netenkina

10. Teisės akto projekto 

nuostatoms įgyvendinti 

numatytos administracinės 

procedūros yra būtinos,

nustatyta išsami jų taikymo 

tvarka 

  tenkina

  netenkina

11. Teisės akto projekte 

nustatytas baigtinis sąrašas 

motyvuotų atvejų, kai 

administracinė procedūra 

netaikoma

  tenkina

  netenkina
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12. Teisės akto projektas nustato

jo nuostatoms įgyvendinti 

numatytų administracinių 

procedūrų ir sprendimo 

priėmimo konkrečius 

terminus

  tenkina

  netenkina

13. Teisės akto projektas nustato

motyvuotas terminų 

sustabdymo ir pratęsimo 

galimybes

  tenkina

  netenkina

14. Teisės akto projektas nustato

administracinių procedūrų 

viešinimo tvarką

  tenkina

  netenkina

15. Teisės akto projektas nustato

kontrolės (priežiūros) 

procedūrą ir aiškius jos 

atlikimo kriterijus (atvejus, 

dažnį, fiksavimą, kontrolės 

rezultatų viešinimą ir 

panašiai)

  tenkina

  netenkina

16. Teisės akto projekte 

nustatytos kontrolės 

(priežiūros) skaidrumo ir 

objektyvumo užtikrinimo 

priemonės

  tenkina

  netenkina

17. Teisės akto projekte 

nustatyta subjektų, su kuriais

susijęs teisės akto projekto 

nuostatų įgyvendinimas, 

atsakomybės rūšis 

(tarnybinė, administracinė, 

baudžiamoji ir panašiai)

  tenkina

  netenkina

18. Teisės aktų projekte 

numatytas baigtinis sąrašas 

kriterijų, pagal kuriuos 

skiriama nuobauda 

(sankcija) už teisės akto 

projekte nustatytų nurodymų

nevykdymą, ir nustatyta 

aiški jos skyrimo procedūra

  tenkina

  netenkina

19. Kiti svarbūs kriterijai

  tenkina

  netenkina

Teisės akto projekto 

tiesioginis rengėjas:
Investicijų ir statybos skyriaus

vedėjas Stasys Aužbikas

Teisės akto               

projekto vertintojas:
Teisės  ir viešosios tvarkos 

skyriaus vedėjas Regina 

Kvederienė
(pareigos) (vardas ir pavardė) (pareigos) (vardas ir pavardė)

(parašas) (data)  (parašas) (data)

______________



Pradžia ‒ pabaiga Ilgis, m Plotis, m

1 2 3 4 5 6 7

5
Pėsčiųjų ir dviračių tako nuo Vasario 16-osios

g. Šilalės m. iki Šilo g. Šilalės m. įrengimas

Statyba, inžinerinės

paslaugos

6152253-285488

6152720-385936
672,00 2,6 96,00

10 Kvėdarnos g. Šilalės miestas
inžinerinės

paslaugos

6151935-384839

6152469-384162
930,00 7 20,00

11
Juodainių k.Žibintų ir Lygumų gatvių

rekonstravimo darbai, inžinerinės paslaugos

inžinerinės

paslaugos

386929, 6171498

687147, 6171561

386913, 6171474

386430, 6171393

920,00 6 10,00

12

Laukuvos sen.,Dvarviečių k., privažiavimo

kelio ir automobilių stovėjimo aikštelės prie

kapinių rekonstrukcija

inžinerinės

paslaugos,

rekonstrukcija

389009, 6163970

389064, 6164013

Plotas 1661

kv. m
183,00

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ, SKIRTŲ ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

VALDOMIEMS VIETINĖS REIKŠMĖS VIEŠIESIEMS IR VIDAUS KELIAMS  TIESTI, TAISYTI (REMONTUOTI),

REKONSTRUOTI, PRIŽIŪRĖTI, SAUGAUS EISMO SĄLYGOMS UŽTIKRINTI IR ŠIEMS KELIAMS INVENTORIZUOTI,

 

2019 METŲ OBJEKTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. Objekto (dalies) pavadinimas
Darbų ir paslaugų

rūšis

Skirta lėšų

tūkst. Eur.

TURTUI ĮSIGYTI

1.

Dalies Struikų g. Šilalės m., dalies Sodininkų g.

ir dalies Ramunės g.  Struikų k. Šilalės r.

rekonstravimas,  techninė  priežiūra

Rekonstravimas,

Inžinerinės

paslaugos

 6151851-386207,  

6152291-387470
1450 6 6,00

2.

 Kelio Nr.Ka‒09 Žemaičių 

plentas‒Laumenai‒Medvėgalio kalnas 

rekonstrukcija, techninio projekto parengimas, 

ekspertizė, saugumo auditas

Inžinerinės

paslaugos

6160277-398824;

6164414-399476
3000 7 2,72

3.

Pėsčiųjų  - dviračių tako įrengimo  Šilalės k.

sen., kelio Nr. Si-26 (Lelijų g.) nuo Rytinio

Kelio iki sodų bendrijos „Draugystė“ vartų

Struikų k., Šilalės r., rekonstravimas,

inžinerinės paslaugos (I etapas )

Rekonstravimas;

Inžinerinės

paslaugos

6152692-386296;

6152760-386635
369,34 5 49,75

4.

Šilalės m. D. Poškos g. ir Kovo 11-osios g.

dalies I ir  II etapo rekonstravimo darbai,

inžinerinės paslaugos

Rekonstravimas,

Inžinerinės

paslaugos

6151407-385243;

6151654-385446
320,00 7 129,04

6
Miškelio gatvės, Kvėdarnos sen., Šilalės r.

Rekonstrukcija, inžinerinės paslaugos

Rekonstrukcija,

inžinerinės

paslaugos

6160096-372701

6160331-372407
395,00 6 49,27

7
Pėpliškės k - Bokštų k. Ąžuolų g. - Mokyklos

g. kapitalinis remontas

 inžinerinės 

paslaugos

6154913-377919

6156941-380227
3200,00 5 10,00

8

Šilalės r. sav., Laukuvos sen., Vabalų k.

Paršežerio gatvės kapitalinis remontas

(žvyrkelis, asfaltavimas)

 inžinerinės 

paslaugos

6166380-389476

6166395-390220
770,00 6 10,00

9

Šilalės r. sav., Pajūrio seniūnijos Kalniškių I

kaimo, Bijūnų gatvės rekonstrukcija,

inžinerinės paslaugos

Rekonstrukcija
6146835-376417

6146356-376453
503,00 6 210,00



13
Naujasis Obelynas - Senasis Obelynas, Nr.

Up-03

inžinerinės

paslaugos,

rekonstrukcija

393092, 6151166

393458, 6150718
600,00 6 53,92

14

Lakštingalų gatvės, Šilalės m.  Kapitalinis

remontas, inžinerinės paslaugos (žvyrkelis,

asfaltavimas)

inžinerinės

paslaugos

384464, 6152233

384079, 6152070
776,00 6 15,00

15 Tūbinų k., Garavos g.
inžinerinės

paslaugos

389669, 6157121

390180, 6155898
1345,00 4 20,00

16 Palentinio k., Raudžio g.
inžinerinės

paslaugos

402164, 6168523

402102, 6168267
270,00 6 6,00

17 Ginkeikių k., D. Poškos g.
inžinerinės

paslaugos

405001, 6157214

404247, 6156711
700,00 6 7,00

18
Kelias Grimzdai, Grimzdų k. - Rietavo plentas,

nr. Kv-17

inžinerinės

paslaugos

372365, 6162893

371934, 6162872
450,00 6 8,00

19 Bilionių k., Aukštagirės ir Sartalės g.
inžinerinės

paslaugos

393779,6164148

394238, 6164532

393486, 6164106

392995, 6164158

393345, 6164072

3932201, 6163978

1359,00 6 16,00

901,70

1
Vietinės reikšmės keliai ir gatvės su

asfaltbetonio danga (išdaužų užtaisymas)
Priežiūra 5,00

2
 Vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra 

žiemą
Priežiūra žiemą 2,38

3
Vietinės reikšmės keliai ir gatvės su žvyro

danga (greideriavimas ir žvyravimas)

Priežiūra

(greideriavimas,

žvyravimas)

20,49

27,87

4
Vietinės reikšmės keliai ir gatvės su

asfaltbetonio danga (išdaužų užtaisymas)
Priežiūra 1,32

5
 Vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra 

žiemą
Priežiūra žiemą 2,48

6
Vietinės reikšmės keliai ir gatvės su žvyro

danga (greideriavimas ir žvyravimas)

Priežiūra

(greideriavimas,

žvyravimas)

9,00

12,80

 Iš viso kapitalui formuoti (>=58% , 897,49 t. Eur)

EINAMIESIEMS TIKSLAMS

Bijotų seniūnija

Iš viso Bijotų seniūnija:

Bilionių seniūnija

Iš viso Bilionių seniūnija:



7
 Vietinės reikšmės keliai ir gatvės su 

asfaltbetonio danga (išdaužų užtaisymas)
Priežiūra 2,00

8
Vietinės reikšmės keliai ir gatvės su žvyro

danga (greideriavimas ir žvyravimas)

Priežiūra

(greideriavimas,

žvyravimas)

5,00

7,00

9
Vietinės reikšmės keliai   ir gatvės su

asfaltbetonio danga (išdaužų užtaisymas)
Priežiūra 7,70

10
 Vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra 

žiemą
Priežiūra žiemą 0,52

11
Vietinės reikšmės keliai ir gatvės su žvyro

danga (greideriavimas ir žvyravimas)

Priežiūra

(greideriavimas,

žvyravimas)

55,00

63,22

12
 Vietinės reikšmės keliai ir gatvės asfaltbetonio

danga (išdaužų užtaisymas)
Priežiūra 9,80

13
 Vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra 

žiemą
Priežiūra žiemą 8,15

14
Vietinės reikšmės keliai ir gatvės su žvyro

danga (greideriavimas ir žvyravimas)

Priežiūra

(greideriavimas,

žvyravimas)

50,58

68,53

15
Vietinės reikšmės keliai   ir gatvės su

asfaltbetonio danga (išdaužų užtaisymas)
Priežiūra 22,24

16
Vietinės reikšmės keliai ir gatvės su žvyro

danga (greideriavimas ir žvyravimas)

Priežiūra

(greideriavimas,

žvyravimas)

50,00

72,24

17
Vietinės reikšmės keliai   ir gatvės su

asfaltbetonio danga (išdaužų užtaisymas)
Priežiūra 11,60

18
Vietinės reikšmės keliai ir gatvės su žvyro

danga (greideriavimas ir žvyravimas)

Priežiūra

(greideriavimas,

žvyravimas)

33,00

44,60

19
Vietinės reikšmės keliai   ir gatvės su

asfaltbetonio danga (išdaužų užtaisymas)
Priežiūra 3,15

20
 Vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra 

žiemą
Priežiūra žiemą 1,10

21
Vietinės reikšmės keliai ir gatvės su žvyro

danga (greideriavimas ir žvyravimas)

Priežiūra

(greideriavimas,

žvyravimas)

5,00

9,25

Didkiemio seniūnija

Iš viso Didkiemio seniūnija:

Kaltinėnų seniūnija

 Iš viso Kaltinėnų seniūnija:

Kvėdarnos seniūnija

 Iš viso Kvėdarnos seniūnija:

Laukuvos seniūnija

 Iš viso Laukuvos seniūnija:

Pajūrio seniūnija

 Iš viso Pajūrio seniūnija:

Palentinio seniūnija

 Iš viso Palentinio seniūnija:

Šilalės kaimiškoji seniūnija



22
Vietinės reikšmės keliai ir gatvės su

asfaltbetonio danga (išdaužų užtaisymas)
Priežiūra 18,00

23
Vietinės reikšmės keliai ir gatvės su žvyro

danga (greideriavimas ir žvyravimas)

Priežiūra

(greideriavimas,

žvyravimas)

45,00

63,00

24
Vietinės reikšmės keliai   ir gatvės su

asfaltbetonio danga (išdaužų užtaisymas)
Priežiūra 5,50

25
Vietinės reikšmės keliai ir gatvės su žvyro

danga (greideriavimas ir žvyravimas)

Priežiūra

(greideriavimas,

žvyravimas)

6,50

12,00

26
Vietinės reikšmės keliai  ir gatvės su

asfaltbetonio danga (išdaužų užtaisymas)
Priežiūra 10,50

27
Vietinės reikšmės keliai ir gatvės su žvyro

danga (greideriavimas ir žvyravimas)

Priežiūra

(greideriavimas,

žvyravimas)

33,00

43,50

28
Vietinės reikšmės keliai   ir gatvės su

asfaltbetonio danga (išdaužų užtaisymas)
Priežiūra 11,00

29
 Vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra 

žiemą
Priežiūra žiemą 2,40

30
Vietinės reikšmės keliai ir gatvės su žvyro

danga (greideriavimas ir žvyravimas)

Priežiūra

(greideriavimas,

žvyravimas)

29,00

42,40

31
Vietinės reikšmės keliai ir gatvės su

asfaltbetonio danga (išdaužų užtaisymas)
Priežiūra 5,50

32
Vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra

žiemą
Priežiūra žiemą 6,39

33
Vietinės reikšmės keliai ir gatvės su žvyro

danga (greideriavimas ir žvyravimas)

Priežiūra

(greideriavimas,

žvyravimas)

8,89

20,78

34
Vietinės reikšmės keliai ir gatvės su

asfaltbetonio  danga (išdaužų užtaisymas)
Priežiūra 83,98

35
Vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra

žiemą
Priežiūra žiemą 20,50

36
Vietinės reikšmės keliai ir gatvės su žvyro

danga (greideriavimas ir žvyravimas)

Priežiūra

(greideriavimas,

žvyravimas)

7,00

111,48

37 Vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra Priežiūra žiemą 43,92 43,92

38
Vietinės reikšmės keliai ir gatvės su

asfaltbetonio  danga (išdaužų užtaisymas)
Priežiūra 197,29

197,29

39
Vietinės reikšmės keliai ir gatvės su žvyro

danga (greideriavimas ir žvyravimas)

Priežiūra

(greideriavimas,

žvyravimas)

357,46

357,46

598,67

40 Kelio ženklai 8,00

41 Kelių ir gatvių žymėjimas 8,00

 Iš viso Šilalės kaimiškoji seniūnija:

Tenenių seniūnija

Iš viso Tenenių seniūnija

Traksėdžio seniūnija

 Iš viso Traksėdžio seniūnija:

Upynos seniūnija

Iš viso Upynos seniūnija:

Žadeikių seniūnija

 Iš viso Žadeikių seniūnija:

Šilalės miesto seniūnija

 Iš viso Šilalės miesto seniūnija:

Vietinės reikšmės kelių ir gatvių remontas ir priežiūra, iš jų:

Iš viso Šilalės rajono savivaldybėje

Kiti eismo saugumo ir inventorizacijos darbai, iš jų:



42 Keliams, kelių statiniams ir jų užimamai žemei

inventorizuoti
31,00

47,00

645,67

1547,37

Iš viso eismo saugumo ir inventorizacijos darbai

                       Iš viso einamiesiems tikslams (<=42 %; 649,91 t. Eur)

                        IŠ VISO:



ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ PROJEKTAS

Eil. Priežiūra ir remontas Planas

Nr. Seniūnijos Lėšos Lėšos lėšų

km %  Eur vnt % Eur Eur

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Bijotų 107,71 6,71 16364,26 952 4,72 11508,79 27873,05

2. Bilionių 51,45 3,21 7817,04 412 2,04 4980,69 12797,74

3. Didkiemio 21,56 1,34 3275,28 307 1,52 3711,34 6986,63

4. Kaltinėnų 233,01 14,53 35400,80 2302 11,42 27829,02 63229,82

5. Kvėdarnos 194,17 12,10 29499,58 3233 16,04 39083,94 68583,51

6. Laukuvos 241,39 15,05 36674,57 2942 14,59 35566,02 72240,59

7. Pajūrio 133,05 8,29 20214,59 2017 10,00 24383,64 44598,23

8. Palentinio 39,76 2,48 6040,69 265 1,31 3203,60 9244,29

9. Šilalės k. 177,79 11,08 27011,28 2972 14,74 35928,69 62939,98

10. Tenenių 39,70 2,47 6030,82 491 2,44 5935,73 11966,55

11. Traksėdžio 140,71 8,77 21377,15 1840 9,13 22243,88 43621,03

12. Upynos 147,50 9,20 22410,12 1657 8,22 20031,58 42441,69

13. Žadeikių 76,35 4,76 11599,31 770 3,82 9308,58 20907,89

1604,142 100,00 243715,50 20160 100,00 243715,50 487431,00

14.
25 proc. Šilalės m.

23,98 4910 162477,00

Iš viso 1628,122 25070 649908,00

5,00%rezervas 77370Eur

10,00%svarbūs objektai 154740Eur

einamieji tikslai 42,00% 649908,00Eur 100,00% Iš viso:                 Eur1.547.400,00Eur

t. sk. Sandoriai 58,00% 897492,00Eur

eismo saugumo 5,00% 77370,00Eur

VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS IR GATVĖMS 2019 m. PRIŽIŪRĖTI PASKIRSTYMAS

Kelių ilgis-50% Gyventojų skaičius-50%



Sudarė: Statybos inžinierius Vaida Tkačik
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