
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO

LĖŠŲ, SKIRTŲ ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS VIEŠŲJŲ

IR VIDAUS KELIŲ TIESIMO, TAISYMO (REMONTO), REKONSTRAVIMO,

PRIEŽIŪROS, SAUGAUS EISMO SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO, ŠIŲ KELIŲ

INVENTORIZAVIMO, 2021 METŲ OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO  

2021 m. rugpjūčio 26 d. Nr. T1-200

Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32 punktu,

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 3-380 „Dėl Kelių

priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių valdomiems vietinės reikšmės

keliams paskirstymo 2021 metais sąrašo patvirtinimo“, Kelių priežiūros ir plėtros programos

finansavimo lėšų paskirstymo savivaldybių valdomiems vietinės reikšmės keliams 2021 metais

tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. liepos 26 d.

įsakymu Nr. 3-374 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo

savivaldybių valdomiems vietinės reikšmės keliams 2021 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5

punktu, atsižvelgdama į Šilalės rajono savivaldybės mero 2021 m. kovo 12 d. potvarkiu Nr. T3-21

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

parinkimo darbo grupės sudarymo“ sudarytos darbo grupės 2021 m. rugpjūčio 16 d. protokolą Nr.

3, Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

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

savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo,

priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo, 2021 metų objektų sąrašą

(pridedama).

2. Įgalioti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti su Lietuvos

automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos Kelių priežiūros ir plėtros programos

lėšomis finansuojamas sutartis.

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               Algirdas Meiženis

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.silale.lt


Pradžia - pabaiga
Ilgis, m Plotis, m

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Laukuvos sen. Kantautalių k. ir

Kaštaunalių k., kelias

Laukuva–Treigiai–Kaštaunaliai–

Šilalės plentas (Nr. La-58), I etapas

(rangos darbai, techninė priežiūra,

projekto vykdymo priežiūra)

Kapitalinis

remontas,

inžinerinės

paslaugos

235,5
388860, 6164577

388540, 6164049
635,00 4,5 190,81

2

Šilalės kaimiškoji sen., Tūbinių I k.,

Gardavos g., kelias Nr. Ssk-27

(rangos darbai, techninė priežiūra,

projekto vykdymo priežiūra)

Kapitalinis

remontas,

inžinerinės

paslaugos

273,7
389673, 6157129

390065, 6157489
579,00 4,5 64,89

3
Šilalės kaimiškosios seniūnijos Struikų

k. Lelijų ir Ramunės g. (apšvietimo

įrengimas)

Inžinerinės

paslaugos
76,0

386289, 6152694

386643, 6152768

387326, 6151974

387470, 6152292

389,00/

360,00
4,5 13,60

269,30

0,00

13,60

1
Tenenių k., Vidgirės g. (Nr.Te-06),

tiltas per Tenenio upę (esamos būklės

ekspertizė)

368217, 6149505

368222, 6149496
10 4,5 2,50

2,50

0,00

0,00

271,80

0,00

13,60

PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės savivaldybės tarybos

2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T1-200

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ, SKIRTŲ ŠILALĖS RAJONO

SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS VIEŠŲJŲ IR VIDAUS KELIŲ TIESIMO, TAISYMO (REMONTO),

REKONSTRAVIMO, PRIEŽIŪROS, SAUGAUS EISMO SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO, ŠIŲ KELIŲ INVENTORIZAVIMO,

2021 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

Iš viso turtui įsigyti (>58%)

Iš jų turtui (naujai statybai, rekonstravimui), kurio vertė daugiau negu 360 tūkst. Eur, įsigyti

Iš jų eismo saugumo priemonėms

EINAMIESIEMS TIKSLAMS

Inžinerinės paslaugos

Iš viso einamiesiems tikslams:

Iš jų:                      - paprastajam remontui:

- eismo saugumo priemonėms:

IŠ VISO:

Iš jų turtui (naujai statybai, rekonstravimui), kurio vertė daugiau negu 360 tūkst. Eur, įsigyti

Iš jų eismo saugumo priemonėms (>5%)

_________________
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Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016
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