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ĮŽANGA
Vadovaujantis Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2015-02-19 sprendimu Nr. T-972
„Dėl 2014 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimo pagal paskirtį audito
atlikimo“ atliktas Radviliškio rajono savivaldybės 2014 m. Kelių priežiūros ir plėtros programos
lėšų panaudojimo pagal paskirtį auditas. Auditą atliko savivaldybės kontrolierė Giedrė
Sinkevičienė, kontrolieriaus pavaduotoja Gelma Dabašinskienė ir vyriausioji specialistė Rasa
Baublienė.
Apribojimai: atliekant auditą buvo vadovautasi Radviliškio rajono savivaldybės
administracijos pateiktais dokumentais su prielaida, kad neegzistuoja kiti, su lėšų panaudojimu
susiję dokumentai, kurie darytų įtaką ataskaitoje išdėstytoms išvadoms ir kad visi pateikti
dokumentai yra pilni ir galutiniai, o pateiktų dokumentų kopijos atitinka originalus.
Audituojamas subjektas – Radviliškio rajono savivaldybės administracija (toliau –
Savivaldybė), adresas – Aušros a. 10, LT-82196 Radviliškis, juridinio asmens kodas – 188726247.
Savivaldybės administracija įstatymų nustatyta tvarka organizuoja Savivaldybės biudžeto
pajamų ir išlaidų bei kitų piniginių išteklių buhalterinės apskaitos tvarkymą, vykdo kitas Vietos
savivaldos įstatymu bei Savivaldybės tarybos priskirtas jai funkcijas. Audituojamu laikotarpiu
Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas ėjo Jolanta Margaitienė. Kelių priežiūros ir
plėtros programos lėšų buhalterinę apskaitą tvarkė Savivaldybės administracijos buhalterinės
apskaitos skyrius. Audituojamu laikotarpiu Buhalterinės apskaitos skyriaus vyr. buhalterio pareigas
ėjo Danutė Gaučytė. Programos administravimą pagal objektus, naudodamas IS „Kelių projektai“,
atliko iki 2014-06-30 Savivaldybės administracijos statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas
Edmundas Kuraitis, nuo 2014-08-18 statybos skyriaus vyriausiasis specialistas Justinas Kerėžius.
Audituojamas laikotarpis – 2014 metai.
Audito tikslas – įvertinti kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų 2014 metų
Radviliškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams bei gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti)
prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, panaudojimą pagal paskirtį.
Audito ataskaitoje pateikti tik šio audito metu atlikti ir nustatyti dalykai, o
nepriklausoma nuomonė apie Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimą pareiškiama
audito išvadoje.
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Audito metu buvo analizuoti duomenys, reikalingi įvertinti Kelių priežiūros ir plėtros
programos lėšų, skirtų 2014 metais Savivaldybei panaudojimą pagal paskirtį:
Savivaldybės 2014 metų ataskaita apie Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų
panaudojimą ir atliktus darbus;
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014 m. gruodžio 31 d. ataskaita;
2014 m. balandžio 22 d. Finansavimo sutartis Nr. S-193 (patikslinta 2014-09-01 Nr. 1,
2014-10-22 Nr. 2);
2014 m. balandžio 29 d. Finansavimo sutartis Nr. S-230;
Audituojamo laikotarpio Vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbų žurnalai,
Atliktų darbų aktai, Mokėjimo nurodymai, banko sąskaitos išrašai, PVM sąskaitos faktūros.
Ribotos apimties finansinis ir teisėtumo auditas atliktas pagal Valstybinio audito
reikalavimus. Siekiant gauti audito tikslui pasiekti reikalingus įrodymus buvo taikomos skaičiavimo
(dokumentų ir apskaitos įrašų aritmetinio tikslumo patikrinimas), patikrinimo (įrašų, dokumentų
tikrinimas), paklausimo (pokalbis su įstaigos darbuotojais) ir analitinės (finansinių ir nefinansinių
duomenų analizė) audito procedūros.
Kelių priežiūros ir plėtros programos Savivaldybės administracijai skiriamos lėšos yra
audituojamos kiekvienais metais, nors norminiai teisės aktai to nenumato. Ši nuostata atsiranda tik
Finansavimo sutartyse, sudarytose su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo
ministerijos, kuriuose nustatyta, kad „pasibaigus metams (iki kitų metų kovo 1 d.) ataskaitas apie
atliktus darbus ir Programos lėšų panaudojimą su audito išvadomis apie lėšų panaudojimą pagal
paskirtį“ pateikti Kelių direkcijai.1 Iki 2015 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos
panaudojimo pagal paskirtį auditą kasmet atliko Radviliškio rajono savivaldybės Centralizuota
vidaus audito tarnyba. 2014 metais Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos Vietinių kelių skyrius vykdė Radviliškio savivaldybėje kelių tiesimo, rekonstravimo ir
kapitalinio remonto darbų, atliktų už kelių priežiūros ir plėtros programos lėšas, skirtas 2014 metais
vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms
užtikrinti kompleksinį patikrinimą.

1

Finansavimo sutarties 2014-04-29 Nr. S-230 4.12.5 p., Finansavimo sutarties 2014-04-29 Nr. S-193 4.14.5 p.
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ADITO PASTEBĖJIMAI IR IŠVADOS
Savivaldybės administracija su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo
ministerijos 2014 metais pasirašė dvi finansavimo sutartis už 4 045 400,00 Lt, iš jų:
2014-04-22 Finansavimo sutartis Nr. S-193, sutarties suma 3 145 400,00 Lt;
2014-04-29 Finansavimo sutartis Nr. S-230, sutarties suma 900 000,00 Lt.
Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu2 paskirstytos 3 145 400,00 kelių
priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti
(remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti Radviliškio rajono savivaldybės
administracijos seniūnijoms. Taip pat Taryba minėtu sprendimu pavedė Savivaldybės
administracijos direktoriui įsakymu tvirtinti Radviliškio rajono savivaldybės objektų, 2014 metais
finansuojamų iš Kelių priežiūros ir plėtros programos ir Radviliškio rajono savivaldybės lėšų
vietinės reikšmės keliams ir gatvėm tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms
užtikrinti sąrašą, neviršijant bendros sumos. Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu3
patvirtino Radviliškio rajono savivaldybės objektų, 2014 metais finansuojamų iš kelių priežiūros ir
plėtros programos lėšų vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir
saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, sąrašą. Šį sąrašą patikslino du kartus4.
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu5 patvirtintas vietinės reikšmės kelių
(gatvių) tikslinio finansavimo 2014 metų sąrašas, pagal kurį Radviliškio rajono savivaldybei skirta
900 000,00 Lt nurodytiems objektams rekonstruoti.
Per audituojamą laikotarpį gauta ir panaudota 4 044 752,68 Lt kelių priežiūros ir plėtros
programos lėšų. Iš jų: einamiesiems tikslams 2 174 472,44 Lt (53,8 proc.), kapitalui formuoti 1
870 280,24 Lt (46,2 proc.). Programai vykdyti 2014 metais nepanaudota tik 647,32 Lt. Radviliškio
rajono savivaldybės 2014 metų ataskaitos apie kelių priežiūros ir plėtros programas lėšų
panaudojimą ir atliktus darbus duomenimis einamiesiems tikslams panaudota: kelių ir gatvių
priežiūrai žiemos laikotarpiu 41 454,12 Lt (1 proc.), kelių ir gatvių greideriavimui 311 701,03 Lt
(7,7 proc.), žvyravimui 569 552,42 Lt (14,1 proc.), kelių profilio atstatymui 131 829,13 Lt (3,2
proc.), pralaidų atstatymui 63 000,14 Lt (1,6 proc.), duobių užtaisymui 493 451,07 Lt (12,2 proc.),
asfalto dangų remontui 350 789,14 Lt (8,7 proc.), lietaus nuotekynės remontui 15 218,47 Lt (0,4
proc.), kelkraščių atstatymui 31 239,17 Lt (0,8 proc.), saugaus eismo priemonėms 166 237,75 Lt
(4,1 proc.). Programos lėšų panaudojimas pateiktas 1 priede.
2

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2014-03-27 sprendimas Nr. T-745 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos bei
Radviliškio rajono savivaldybės lėšų vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo
sąlygoms užtikrinti paskirstymo Radviliškio rajono savivaldybės administracijos seniūnijoms 2014 metais“.
3
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-04-14 įsakymas Nr. A-331-(8.2).
4
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai 2014-07-23 Nr. A-715-(8.2), 2014-10-13 Nr. A-954-(8.2).
5
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014-04-16 įsakymas Nr. 3-156-(E) „Dėl vietinės reikšmės kelių (gatvių) tikslinio
finansavimo 2014 metų sąrašo patvirtinimo“.
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Audito metu nustatyta, kad Radviliškio rajono savivaldybės 2014 metų Kelių priežiūros ir
plėtros programos lėšos panaudotos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu6
nustatyta tvarka. Programos lėšos panaudotos pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos patvirtintas 2014 m. programos sąmatas ir pasirašytas finansavimo
sutartis. Radviliškio rajono savivaldybės 2014 metų ataskaita apie lėšų panaudojimą ir atliktus
darbus sudaryta teisingai, duomenys pagal objektus ir padarytas tiems objektams išlaidas atitinka
buhalterinės apskaitos duomenis. Programos lėšos panaudotos pagal paskirtį.
Nors audito metu nenustatyta reikšmingų klaidų, neatitikimų ar teisės aktų pažeidimų,
kurie modifikuotų nuomonę, tačiau audito metu buvo nustatyti dalykai, dėl kurių teikiame
pastebėjimus:
1. Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorius įsakymais7 į objektų sąrašą
finansuojamą iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų įtraukė objektus, kurie nebuvo numatyti
Radviliškio rajono savivaldybės 2014-2016 metų strateginiame veiklos plane8 (Tyrulių seniūnijos
kelio RD0582 Tyruliai-Giedriai kapitalinis remontas, Šeduvos miesto Vytauto g. šaligatvių
kapitalinis remontas, Radviliškio m. Mažvydo RD 8004 gatvės šaligatvių kapitalinis remontas,
Autobusų stotelių paviljonai, Automobilių stovėjimo aikštelės Šeduvos m., Kėdainių g. 100
rekonstravimas).
2. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas9 išimtinei tarybos kompetencijai
priskiria sprendimų dėl socialinės ir gamybinės infrastuktūros objektų projektavimo ir statybos, dėl
pavedimo savivaldybės administracijai ir kitiems subjektams atlikti šių darbų užsakovo funkcijas
priėmimą. Skirstant Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšas tarybos sprendimu nėra pavedama
atlikti Savivaldybės administracijai vietinės reikšmės kelių ir gatvių projektavimo ir statybos darbų
užsakovo funkcijas.

6

Lietuvos Respublikos vyriausybės 2005-04-21 nutarimas Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos Kelių priežiūros ir plėtros programos
finansavimo įstatymo įgyvendinimo“.
7
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai 2014-04-14 Nr. A-331-(8.2), 2014-07-23 Nr. A-715-(8.2)
2014-10-13 Nr. A-954-(8.2).
8
Radviliškio rajono savivaldybės 2014-02-13 sprendimas Nr. T-670 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2014-2016 metų
strateginio veiklos plano patvirtinimo“.
9
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 1994-07-07 įstatymas Nr. I-533, 16 str. 2 d. 30 p.
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REKOMENDACIJOS
Atsižvelgiant

į

ataskaitoje

nurodytus

dalykus,

Savivaldybės

administracijai

rekomenduojame:
1. Sudaryti ir tvirtinti objektų ar darbų sąrašą, finansuojamų iš Kelių priežiūros ir plėtros
programos taip, kad jis sutaptų su Radviliškio rajono savivaldybės strateginiame veiklos plane
numatytų objektų ar darbų sąrašu.
2. Parengti sprendimo projektą, kuriuo būtų pavesta Savivaldybės administracijai atlikti
rekonstrukcijos ir statybos darbų, finansuojamų iš Kelių priežiūros ir plėtros programos, užsakovo
funkcijas, ir nustatyta tvarka teikti Tarybai tvirtinti.
Savivaldybės kontrolierė

Giedrė Sinkevičienė

Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja

Gelma Dabašinskienė

Vyr. specialistė

Rasa Baublienė
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Audito ataskaitos „Dėl Radviliškio
rajono savivaldybės 2014 m. kelių
priežiūros ir plėtros programos lėšų
panaudojimo pagal paskirtį audito
rezultatų“
1 priedas

Objektų finansuotų iš kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų 2014 metais sąrašas
Eil.
Nr.
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Objekto pavadinimas

Keliai ir gatvės su žvyro danga Radviliškio seniūnijoje
(greideriavimas)
Keliai ir gatvės su žvyro danga Sidabravo seniūnijoje
(greideriavimas)
Keliai ir gatvės su žvyro danga Skėmių seniūnijoje
(greideriavimas)
Keliai ir gatvės su žvyro danga Šaukoto seniūnijoje
(greideriavimas)
Keliai ir gatvės su žvyro danga Šiaulėnų seniūnijoje
(greideriavimas)
Keliai ir gatvės su žvyro danga Tyrulių seniūnijoje
(greideriavimas)
Iš viso (greideriavimas)
Vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra Radviliškio
miesto seniūnijoje (žvyravimas)

14

Vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra Šeduvos
miesto seniūnijoje (žvyravimas)
Vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra Baisogalos
seniūnijoje (žvyravimas)
Vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra Grinkiškio
seniūnijoje (žvyravimas)
Vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra Pakalniškių
seniūnijoje (žvyravimas)
Vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra Radviliškio
seniūnijoje (žvyravimas)
Vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra Sidabravo
seniūnijoje (žvyravimas)
Vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra Skėmių
seniūnijoje (žvyravimas)

16
17
18
19
20

Skirta lėšų,
tūkst. Lt

Panaudota
lėšų, Lt

4
3.145,4

5
3.144.787,28

41,45

41.454,12

17,97

17.968,50

41,93

41.926,50

17,99

17.983,93

25,41

25.410,00

35,70

35.701,05

33,54

33.541,20

143,1 km

41,92

41.917,43

73,1 km

22,46

22.460,63

56,2 km

17,97

17.968,50

90,0 km

26,43

26.426,40

72,8 km

20,01

20.012,19

32,5 km

10,39

10.384,70

994,5 km
369 kub. m, 750
kub. m dol. skaldos

311,72
117,60

311.701,03
117.546,30

1020 kub. m

70,39

70.349,40

930 kub. m

60,00

59.877,21

600 kub. m, 125
kub. m dol. skaldos
548 kub. m

50,52

50.517,50

36,47

36.469,40

1414 kub. m

88,50

88.489,82

935 kub. m

68,04

68.032,25

438 kub. m

30,13

30.102,86

2
Finansavimo sutartis Nr. S-0193
Einamiesiems tikslams
Radviliškio miesto seniūnijos kelių ir gatvių priežiūra
60,2 km
žiemos laikotarpiu
Keliai ir gatvės su žvyro danga Radviliškio miesto
24,1 km
seniūnijoje (greideriavimas)
Keliai ir gatvės su žvyro danga Šeduvos miesto
114,5 km
seniūnijoje (greideriavimas)
Keliai ir gatvės su žvyro danga Aukštelkų seniūnijoje
58,8 km
(greideriavimas)
Keliai ir gatvės su žvyro danga Baisogalos seniūnijoje
90,7 km
(greideriavimas)
Keliai ir gatvės su žvyro danga Grinkiškio seniūnijoje
137,6 km
(greideriavimas)
Keliai ir gatvės su žvyro danga Pakalniškių seniūnijoje
101,1 km
(greideriavimas)

13

15

Atliktų darbų
apimtys
(fiziniai mato vnt.)
3
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

47
48
49
50

Vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra Šaukoto
seniūnijoje (žvyravimas)
Vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra Šiaulėnų
seniūnijoje (žvyravimas)
Iš viso (žvyravimas)
Kelio profilio atstatymas Grinkiškio seniūnijoje

100 kub. m

6,66

6.655,00

600 kub. m

41,51

41.512,68

7829 m3
200 m

569,82
66,52

569.552,42
66.523,14

Kelio profilio atstatymas Radviliškio seniūnijoje
Kelio profilio atstatymas Šaukoto seniūnijoje
Kelio profilio atstatymas Šaukoto seniūnijoje
Kelio profilio atstatymas Šiaulėnų seniūnijoje
Kelio profilio atstatymas Šiaulėnų seniūnijoje
Iš viso (kelio profilio atstatymas)
Pralaidos 0,6 m skersmens atstatymas Šeduvos miesto
seniūnijoje (m)
Dviejų 0,5 m ir 0,4 m skersmens atstatymas Aukštelkų
seniūnijoje (m)
Pralaidos 0,4 m skersmens atstatymas Baisogalos
seniūnijoje (m)
Pralaidos 0,8 m skersmens atstatymas Šaukoto
seniūnijoje (m)
Dviejų 0,5 m ir 0,5 m skersmens atstatymas Skėmių
seniūnijoje (m)
Dviejų 0,5 m ir 0,4 m skersmens atstatymas Grinkiškio
seniūnijoje (m)
Pralaidos 0,4 m skersmens atstatymas Šiaulėnų
seniūnijoje (m)
Iš viso (pralaidų atstatymas)
Duobių užtaisymas išdaužų vietose Radviliškio miesto
seniūnijoje (m2)
Duobių užtaisymas išdaužų vietose Aukštelkų
seniūnijoje (m2)
Duobių užtaisymas išdaužų vietose Baisogalos
seniūnijoje (m2)
Duobių užtaisymas išdaužų vietose Grinkiškio
seniūnijoje (m2)
Duobių užtaisymas išdaužų vietose Pakalniškių
seniūnijoje (m2)
Duobių užtaisymas išdaužų vietose Radviliškio
seniūnijoje (m2)
Duobių užtaisymas išdaužų vietose Sidabravo
seniūnijoje (m2)
Duobių užtaisymas išdaužų vietose Skėmių seniūnijoje
(m2)
Duobių užtaisymas išdaužų vietose Šaukoto seniūnijoje
(m2)
Duobių užtaisymas išdaužų vietose Šiaulėnų seniūnijoje
(m2)
Duobių užtaisymas išdaužų vietose Tyrulių seniūnijoje
(m2)
Iš viso (duobių užtaisymas)
Viršutinio dangos sluoksnio atstatymo darbai
Radviliškio miesto seniūnijoje (m2)
Viršutinio dangos sluoksnio atstatymo darbai Šeduvos
miesto seniūnijoje (m2)
Viršutinio dangos sluoksnio atstatymo darbai Šeduvos
miesto seniūnijoje (m2)
Viršutinio dangos sluoksnio atstatymo darbai Aukštelkų
seniūnijoje (m2)

1500 m
155 m
700 m
150 m
1500 m
4205,0
6,00

10,00
19,26
4,39
21,99
9,68
131,84
10,85

10.000,43
19.256,00
4.381,69
21.990,70
9.677,17
131.829,13
10.850,01

14,00

10,17

10.166,88

6,00

5,00

4.973,95

11,00

19,57

19.572,75

14,00

6,82

6.814,64

12,00

4,93

4.921,37

6,00

5,70

5.700,54

69,00
1200,00

63,04
109,30

63.000,14
109.302,69

700,00

52,41

52.410,98

576,00

53,53

53.522,92

200,00

16,39

16.390,06

1442,00

110,14

110.137,29

618,00

48,00

47.987,14

210,00

17,05

17.047,09

400,00

32,30

32.295,87

200,00

16,35

16.348,26

212,00

16,5

16.496,66

285,00

21,5

21.512,11

6043,00
825,00

493,48
32,50

493.451,07
32.469,76

600,00

28,48

28.483,88

640,00

32,50

32.401,30

800,00

42,86

42.856,63
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Audito ataskaita

51
52
53
54
55
56
57

58
59
60
61

62
63
64

65
66
67
68
69
70

1
2

Viršutinio dangos sluoksnio atstatymo darbai
3760,00
Baisogalos seniūnijoje (m2)
Viršutinio dangos sluoksnio atstatymo darbai
4200,00
(frezavimas) Baisogalos seniūnijoje (m2)
Viršutinio dangos sluoksnio atstatymo darbai
100,00
Pakalniškių seniūnijoje (m2)
Viršutinio dangos sluoksnio atstatymo darbai
750,00
Radviliškio seniūnijoje (m2)
Viršutinio dangos sluoksnio atstatymo darbai Sidabravo
1250,00
seniūnijoje (m2)
Viršutinio dangos sluoksnio atstatymo darbai Skėmių
1000,00
seniūnijoje (m2)
Viršutinio dangos sluoksnio atstatymo darbai Šaukoto
450,00
seniūnijoje (m2)
Iš viso ištisinio asfalto dangų remonto
450,00
Baisogalos seniūnijos lietaus nuotekynės remontas
200 m
Iš viso lietaus nuotekynės remontas
200,00
Grinkiškio seniūnijos kelkraščių atstatymas
4500 m
Skėmių seniūnijos kelkraščių atstatymas
40 m
Iš viso kelkraščių atstatymas
4540 m
Radviliškio m. ir rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių
274 vnt.
kelio ženklų, gatvių ženklinimo, greitį mažinančių
kalnelių priežiūra ir remontas
Radviliškio m. eismo reguliavimo šviesoforinių
4 vnt.
įrenginių priežiūra
Radviliškio miesto pėsčiųjų perėjų įrengimas
1,00
Radviliškio miesto pėsčiųjų perėjų apšvietimas
1 vnt., 10 vnt.
Iš viso eismo saugumo priemonės
IŠ VISO EINAMIESIEMS TIKSLAMS
iš jų eismo saugumo priemonės
KAPITALUI FORMUOTI
Radviliškio m. Biliūno RD 8115 gatvės rekonstrukcija
1221 m2
Radviliškio m. Mažvydo RD 8004 gatvės šaligatvių
1105 m2
kapitalinis remontas
Autobusų stotelių paviljonai
6 vnt.
Šeduvos miesto Vytauto g šaligatvių kapitalinis
585 m2
remontas
Tyrulių seniūnijos kelio RD0582 Tyruliai-Giedriai
16400 m2
kapitalinis remontas
Automobilių stovėjimo aikštelės Šeduvos m., Kėdainių
450 m2
g. 100 rekonstravimas
IŠ VISO KAPITALUI FORMUOTI
Iš jų eismo saugumo priemonės
IŠ VISO pagal sutartį:
Iš jų eismo saugumo priemonės
Finansavimo sutartis Nr. S-0230
Kapitalui formuoti
Radviliškio miesto Miško gatvės (RD8035 ir RD8036)
1766 m2
rekonstravimas (trinkelių danga)
Šeduvos miesto sen. vietinės reikšmės kelio dalies Nr.
RD0215 Dambava-Areiniškiai-Vaižgai RD 0215
2764 m2
rekontravimas (Pagrindo danga AC 16 PD h-6cm)
IŠ VISO KAPITALUI FORMUOTI
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85,92

85.919,96

24,18

24.177,87

7,13

7.127,51

52,66

52.661,67

15,38

15.378,20

7,95

7.949,45

21,36

21.362,91

350,92
15,22
15,22
26,98
4,27
31,25
121,94

350.789,14
15.218,47
15.218,47
26.972,36
4.266,81
31239,17
121.928,28

9,33

9.330,00

10,00
25,00
166,27
2.175,01
166,27

9.985,96
24.993,51
166.237,75
2.174.472,44
166.237,75

652,80
122,50

652.768,50
122.488,14

37,39
106,39

37.389,00
106.384,41

29,70

29.674,79

21,61

21.610,00

970,39

970.314,84

3145,4
166,27
900,0

3.144.787,28
166.237,75
899.965,40

500

499.999,96

400

399.965,44
899.965,40
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