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2020 m. lapkričio        d. Nr.

Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

atsižvelgdama į Šilalės rajono savivaldybės mero 2020 m. vasario 19 d. potvarkiu Nr. T3-14 „Dėl

Šilalės rajono savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir objektų

parinkimo darbo grupės sudarymo“ sudarytos darbo grupės 2020 m. lapkričio 18 d. protokolą Nr.

11, 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, 2020 metų objektų sąrašą, patvirtintą Šilalės rajono

savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 13 d. sprendimu Nr. T1-81 „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,

2020 metų objektų sąrašo patvirtinimo“, ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 14 d.

sprendimą Nr. T1-258 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 13 d. sprendimo Nr.

T1-81 „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, 2020 metų objektų sąrašo patvirtinimo“

pakeitimo“.

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

rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt ir Teisės aktų registre.

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 2020 M. KOVO 13 D.

SPRENDIMO NR. T1-81 „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, 2020

METŲ OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

1. Parengto sprendimo projekto tikslai.

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2020 m.

balandžio 1 d. įsakymu Nr. V-48 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų

savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams paskirstymo 2020 metais“

pakeitimo, Šilalės rajono savivaldybei vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti,

taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti skirta 1658,5 tūkst. Eur,

kuriuos reikia paskirstyti einamiesiems tikslams ir turtui įsigyti, siekiant užtikrinti vietinės

reikšmės kelių ir gatvių tinkamą būklę. Reikalinga atnaujinti objektų sąrašą, kuris yra neatskiriama

KPPP finansavimo sutarties su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

dalis.

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

sprendimo projektas. Investicijų ir statybos skyrius, atsižvelgdamas į 2020 m. vasario 19 d.

savivaldybės mero potvarkiu Nr. T3-14 „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 2020 m. kovo 13 d. sprendimo Nr. T1-

81 „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, 2020 metų objektų sąrašo patvirtinimo“, kuriuo patvirtintas objektų

sąrašas, pakeitimą. Objektų sąrašas pridedamas. Perskirstomi kelių objektų lėšų likučiai. Visi

objektų sąraše esantys kelių suplanuotų lėšų likučiai (40,05 tūkst. Eur.) perkeliami į Palentinio

sen. Palangos ir Radžio g. Kapitalinio remonto lėšų eilutę. 

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 susisiekimą.

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

papildyti ar pripažinti netekusiais galios, priėmus teikiamą sprendimo projektą.

Bus pripažintas netekusiu galios Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 14 d.

sprendimas Nr. T1-258 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 13 d. sprendimo

Nr. T1-81 „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, 2020 metų objektų sąrašo patvirtinimo“

pakeitimo“.

Investicijų ir statybos skyriaus vedėjas                                                  Martynas Remeikis



Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

1 priedas

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. KOVO 13 D.

SPRENDIMO NR. T1-81 „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, 2020

METŲ OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Investicijų ir statybos skyriaus vedėjas Martynas Remeikis
(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

Martynas Remeikis

Teisės akto               

projekto vertintojas:
Teisės  ir viešosios tvarkos 

skyriaus vyr. specialistas 

Aloyzas Vaičiulis
(pareigos) (vardas ir pavardė) (pareigos) (vardas ir pavardė)

(parašas) (data)  (parašas) (data)

______________



PATVIRTINTA

Pradžia–pabaiga Ilgis, m Plotis, m

1 2 3 4 5 6 7 8  

1.
Šilalės m. D. Poškos g., kelias Nr. Ssi-9,  ir Kovo

11-osios g., kelias Nr. Ssi 20, dalies I etapas
Rekonstravimas 636,6

385446,  6151654;

385662, 6151913
320,00 7 259,07

2.
Pėpliškės k. ir Bokštų k. Ąžuolų g. ir Mokyklos g.,

kelias Nr. Tr-17, Traksėdžio sen. (kapitalinio

remonto projekto parengimas, projekto ekspertizė)

 Inžinerinės 

paslaugos
12,1

377919, 6154913

380227, 6156941
3200,00 5 2,23

3.
Šilalės r. sav. Laukuvos sen. Vabalų k. Paršežerio

g., kelias Nr. La-12 (kapitalinio remonto projekto

parengimas, projekto ekspertizė)

Inžinerinės

paslaugos
9,0

389476,6166380

390220, 6166395
770,00 6 2,30

4.
Kvėdarnos g., kelias Nr. 4111, Šilalės miestas

(kapitalinio remonto projekto parengimas,

projekto ekspertizė)

 Inžinerinės 

paslaugos
24,2

 384839, 6151935   

384162,  6152469
930,00 7 5,45

5.

Laukuvos sen. Juodainių k. Žibintų g., kelias Nr.

La -11, ir Lygumų g., kelias Nr. La-02

(rekonstravimo projekto parengimas, projekto

ekspertizė)

Inžinerinės

paslaugos
12,5

386929, 6171498

387173, 6171553

386913, 6171474

386439, 6171376

386472, 6171382

386514, 6171217

920,00 6 3,76

6.
Upynos sen. Naujojo Obelyno k. Akmenos g.,

kelias Nr. Up -03 (projekto ekspertizė, techninė

priežiūra)

Kapitalinis

remontas,

inžinerinės

paslaugos

179,5
393092, 6151166

393458, 6150718
650,00 6 2,47

7.
Lakštingalų g., kelias Nr.Ssi-22, Šilalės m.

(kapitalinio remonto projekto parengimas,

projekto ekspertizė)

Inžinerinės

paslaugos
9,9

384464, 6152233

384079, 6152070
776,00 6 8,50

8.
Šilalės kaimiškoji sen., Tūbinių I k., Gardavos g.,

kelias Nr. Ssk-27 (kapitalinio remonto projekto

parengimas, projekto ekspertizė)

Inžinerinės

paslaugos
9,8

389673, 6157129;

390065, 6157489
520,00 4 9,80

9.
Palentinio sen., Palentinio k., Raudžio g., kelias

Nr. Pl - 12, ir Palangos g., kelias Nr. Pl-04 (rangos

darbai, techninė priežiūra)

Kapitalinis

remontas,

inžinerinės

paslaugos

392,6

402164 6168523;

402102 6168267;

402091 6168624;

402184 6168932

600,00 6 197,95

10.
Kaltinėnų sen. Gineikių k. D. Poškos g., kelias Nr.

SKA-2 (rangos darbai, techninė priežiūra)

Kapitalinis

remontas,

inžinerinės

paslaugos

442,0
405001, 6157214;

404247, 6156711
950,00 6 189,00

11.
Grimzdų k. Liepų g., kelias Nr. Skv-2, Kvėdarnos

sen. (rangos darbai, techninė priežiūra)

Kapitalinis

remontas,

inžinerinės

paslaugos

181,5
371929, 6162868

372373, 6162895
450,00 6 58,10

12.
Bilionių k. Aukštagirės g., kelias Nr. Bl-06, ir

Sartalės g., kelias Nr. Sbl-3, Bilionių sen. (rangos

darbai, techninė priežiūra)

Kapitalinis

remontas,

inžinerinės

paslaugos

562,6

393779, 6164148

394238, 6164532

393486, 6164106

392995, 6164158

393345, 6164072

393206 6163981

1359,00 6 104,15

13.
Šilalės r. Bijotų sen. Bijotų gyv. Baublių g., kelias

Nr. Sbj-1, ir Malūno g., kelias Nr. Sbj-2

Rekonstravimas,

inžinerinės

paslaugos

332,9

409788, 6148880

409522, 6148779

409962, 6148893

409718, 6148950

774,00 4 76,19

14.
Kvėdarnos seniūnijos vietinės reikšmės kelias Nr.

Kv-46 Pūslaukis–Drobūkščiai (Šilalės gatvė)

(projekto ekspertizė, techninė priežiūra)

Kapitalinis

remontas,

inžinerinės

paslaugos

181,4

373562, 6159754;

373762, 6158905;

373708, 6159146;

373765,6158904;

373708, 6159139;

373517,6159096

 

1120,00 2,5 2,69

15. Šilalės miesto D. Poškos g. (Nr. Ssi-9) ir Kovo 11-

osios g. (Nr. Ssi 20) (II etapas) (papildomi

projektavimo darbai, projekto vykdymo priežiūra)

Rekonstravimas,

inžinerinės

paslaugos

513,9

 385242, 6151403

385431, 6151632

 

301,00 7 37,65

16.
Kvėdarnos seniūnijos Kvėdarnos miestelio

Piliakalnio gatvė (Nr. Skv-14) (projekto

ekspertizė, techninė priežiūra)

Kapitalinis

remontas,

inžinerinės

paslaugos

106,5

373762, 6158903;

373550, 6158815

 

460,00 5 2,69

17.
Laukuvos sen.  Girvainių k. Dvaro g. (Nr. La-42)

(kapitalinio remonto projekto parengimas,

projekto ekspertizė)

 Inžinerinės 

paslaugos
12,0

390814, 6163742

391663, 6164643
1560,00 7 0,00

18.
Šilalės kaim. sen. Šilų k. Koplyčios g. (Nr. Ssk-24

) ir Neroto g. (Nr. Ssk-25 ) (kapitalinio remonto

projekto parengimas, projekto ekspertizė)

 Inžinerinės 

paslaugos
12,0

386754, 6153531

386988, 6153279

387082, 6153612

387208, 6153515

510,00 4/6 0,00

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. kovo 13 d. sprendimu Nr.

T1-81   (Šilalės rajono savivaldybės

tarybos 2020 m. lapkričio 27 d.

sprendimo Nr. T1-     redakcija)

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, 2020 METŲ OBJEKTŲ

SĄRAŠAS

Eil.

Nr.

Objekto pavadinimas (kelio Nr. ir pavadinimas

savivaldybės tarybos patvirtintame vietinės

reikšmės kelių sąraše)

Darbų ir paslaugų

rūšis

Objekto turtui

įsigyti vertė,  tūkst.

Eur

Objekto parametrai

Skirta lėšų,

tūkst. Eur

TURTUI ĮSIGYTI



19.
Kaltinėnų sen. Kalno g. (Nr. Ska-8)  (kapitalinio

remonto projekto parengimas, projekto ekspertizė)

 Inžinerinės 

paslaugos
12,0

402711, 6160733

402626, 6160550
370,00 4 0,00

20.
Kaltinėnų sen. Pelkių k. Nendrių g. (Nr. Ka-38)

(kapitalinio remonto projekto parengimas,

projekto ekspertizė)

 Inžinerinės 

paslaugos
12,0

403165, 6159629

403651, 6160261
826,00 6 0,00

21.

Kvėdarnos sen. Grimzdų k. K. Jauniaus g. (Nr.

Kv-16) ir Drungeliškės g. (rekonstravimo projekto

parengimas, projekto ekspertizė, eismo saugumo

auditas)

 Inžinerinės 

paslaugos
12,0

372153, 6161594

371927, 6162867

372678, 6160922

372146, 6161614

371925, 6162871

372058, 6163583

371851, 6163257

371569, 6163311

3415,00 6 0,00

22.

Laukuvos sen. Kantautalių k. ir Kaštaunalių k.,

kelias Laukuva–Treigiai–Kaštaunaliai–Šilalės

plentas (Nr. La-58) (kapitalinio remonto projekto

parengimas, projekto ekspertizė)

 Inžinerinės 

paslaugos
12,0

388860, 6164577

388540, 6164049

387690, 6163700

387099, 6163429

1340,00 6/7 0,00

23.
Šilalės miesto Vakario g. (Nr. Ssi-50) (kapitalinio

remonto aprašo parengimas, projekto ekspertizė)

 Inžinerinės 

paslaugos
6,0

 384214, 6152172 

384239, 6152387
220,00 4 0,00

24.
Šilalės miesto Žyliškės g. (Nr. Ssi-60) (kapitalinio

remonto aprašo parengimas, projekto ekspertizė)

 Inžinerinės 

paslaugos
6,0

384405, 6152435

384291, 6152531
155,00 5 0,00

25.
Laukuvos sen. Laukuvos mstl. Taikos g. (Nr. Sla-

8) (kapitalinio remonto aprašo parengimas,

projekto ekspertizė)

 Inžinerinės 

paslaugos
6,0

388007, 6166495

387950, 6166644
160,00 7 0,00

962,0

1
Vietinės reikšmės keliai ir gatvės su asfaltbetonio

danga (išdaužų užtaisymas)
Priežiūra 4,86

2  Vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra žiemą Priežiūra žiemą 0,66

3
Vietinės reikšmės keliai ir gatvės su žvyro danga

(greideriavimas ir žvyravimas)

Priežiūra

(greideriavimas,

žvyravimas)

24,63

30,15

4
Vietinės reikšmės keliai ir gatvės su asfaltbetonio

danga (išdaužų užtaisymas)
Priežiūra 3,92

5
Vietinės reikšmės keliai ir gatvės su žvyro danga

(greideriavimas ir žvyravimas)

Priežiūra

(greideriavimas,

žvyravimas)

11,00

14,92

6
 Vietinės reikšmės keliai ir gatvės su asfaltbetonio 

danga (išdaužų užtaisymas)
Priežiūra 3,06

7  Vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra žiemą Priežiūra žiemą 0,26

8
Vietinės reikšmės keliai ir gatvės su žvyro danga

(greideriavimas ir žvyravimas)

Priežiūra

(greideriavimas,

žvyravimas)

5,52

8,84

9
Vietinės reikšmės keliai   ir gatvės su asfaltbetonio

danga (išdaužų užtaisymas)
Priežiūra 13,04

10
Vietinės reikšmės keliai ir gatvės su žvyro danga

(greideriavimas ir žvyravimas)

Priežiūra

(greideriavimas,

žvyravimas)

55,39

68,43

11
 Vietinės reikšmės keliai ir gatvės asfaltbetonio 

danga (išdaužų užtaisymas)
Priežiūra 35,39

12
Vietinės reikšmės keliai ir gatvės su žvyro danga

(greideriavimas ir žvyravimas)

Priežiūra

(greideriavimas,

žvyravimas)

54,58

89,97

13
Vietinės reikšmės keliai   ir gatvės su asfaltbetonio

danga (išdaužų užtaisymas)
Priežiūra 33,48

14
Vietinės reikšmės keliai ir gatvės su žvyro danga

(greideriavimas ir žvyravimas)

Priežiūra

(greideriavimas,

žvyravimas)

56,05

89,53

15
Vietinės reikšmės keliai   ir gatvės su asfaltbetonio

danga (išdaužų užtaisymas)
Priežiūra 23,88

16  Vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra žiemą Priežiūra žiemą 0,23

17
Vietinės reikšmės keliai ir gatvės su žvyro danga

(greideriavimas ir žvyravimas)

Priežiūra

(greideriavimas,

žvyravimas)

46,03

70,14

18
Vietinės reikšmės keliai   ir gatvės su asfaltbetonio

danga (išdaužų užtaisymas)
Priežiūra 1,14

19
Vietinės reikšmės keliai ir gatvės su žvyro danga

(greideriavimas ir žvyravimas)

Priežiūra

(greideriavimas,

žvyravimas)

7,81

8,95

20
Vietinės reikšmės keliai ir gatvės su asfaltbetonio

danga (išdaužų užtaisymas)
Priežiūra 18,11

21
Vietinės reikšmės keliai ir gatvės su žvyro danga

(greideriavimas ir žvyravimas)

Priežiūra

(greideriavimas,

žvyravimas)

55,18

73,29

22
Vietinės reikšmės keliai   ir gatvės su asfaltbetonio

danga (išdaužų užtaisymas)
Priežiūra 2,54

23
Vietinės reikšmės keliai ir gatvės su žvyro danga

(greideriavimas ir žvyravimas)

Priežiūra

(greideriavimas,

žvyravimas)

11,17

13,71

24
Vietinės reikšmės keliai  ir gatvės su asfaltbetonio

danga (išdaužų užtaisymas)
Priežiūra 11,38

Iš viso turtui įsigyti (>58%  )

EINAMIESIEMS TIKSLAMS

Bijotų seniūnija

Iš viso Bijotų seniūnija:

Bilionių seniūnija

Iš viso Bilionių seniūnija:

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

 Iš viso Šilalės kaimiškoji seniūnija:

Tenenių seniūnija

Iš viso Tenenių seniūnija

Traksėdžio seniūnija



25
Vietinės reikšmės keliai ir gatvės su žvyro danga

(greideriavimas ir žvyravimas)

Priežiūra

(greideriavimas,

žvyravimas)

38,67

50,05

26
Vietinės reikšmės keliai   ir gatvės su asfaltbetonio

danga (išdaužų užtaisymas)
Priežiūra 8,24

27  Vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra žiemą Priežiūra žiemą 0,66

28
Vietinės reikšmės keliai ir gatvės su žvyro danga

(greideriavimas ir žvyravimas)

Priežiūra

(greideriavimas,

žvyravimas)

37,26

46,16

29
Vietinės reikšmės keliai ir gatvės su asfaltbetonio

danga (išdaužų užtaisymas)
Priežiūra 6,81

30
Vietinės reikšmės keliai ir gatvės su žvyro danga

(greideriavimas ir žvyravimas)

Priežiūra

(greideriavimas,

žvyravimas)

16,27

23,08

31
Vietinės reikšmės keliai ir gatvės su asfaltbetonio

danga (išdaužų užtaisymas)
Priežiūra 40,17

32 Vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra žiemą Priežiūra žiemą 10,50

33
Vietinės reikšmės keliai ir gatvės su žvyro danga

(greideriavimas ir žvyravimas)

Priežiūra

(greideriavimas,

žvyravimas)

7,90

58,57

34 Vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra žiemą Priežiūra žiemą 12,32

35
Vietinės reikšmės keliai ir gatvės su asfaltbetonio

danga (išdaužų užtaisymas)
Priežiūra 206,02

36
Vietinės reikšmės keliai ir gatvės su žvyro danga

(greideriavimas ir žvyravimas)

Priežiūra

(greideriavimas,

žvyravimas)

427,46

645,80

37 Kelio ženklai 8,0

38 Kelių ir gatvių žymėjimas 8,0

39
Keliams, kelių statiniams ir jų užimamai žemei

inventorizuoti
34,7

696,50

1 658,5

________________________________

 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:

Iš viso einamiesiems tikslams:

IŠ VISO:
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