Jonavos miesto seniūnijos 2022 - 2024 metais KPPP lėšomis remontuojamų vietinių kelių ir gatvių
objektų sąrašas
Eil.
Nr.

2022 metais atliekami darbai

Darbų ir
paslaugų rūšis

Darbų, paslaugų
vertė

1

2

3

4

Pagal kriterijus
surinkta balų

Pastabos, pasikeitimai
5

2022 metai
1

2

P.Vaičiūno ir Žemaitės g. sankryžos
rekonstravimas
Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 144
Jonava–Kėdainiai–Šeduva ruožo nuo 0,041
iki 0,191 km kapitalinis remontas įrengiant
žiedinę sankryžą (savivaldybės dalis)

rekonstrukcija

kapitalinis
remontas

34 889,10

200 000,00

170

Tęstiniai darbai (žiedinės sankryžos
užbaigimas).

155

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis
su LAKD dėl projektavimo ir darbų
atlikimo. 2022 m. LAKD planuoja
vykdyti darbus (jeigu bus parengtas
ir patvirtintas projektas),
savivaldybės darbų preliminaris
vertė apie 200 tūkst. Eur.
Kadangi Vasario 16-osios gatvė
jungiasi į Valstybinės reikšmės
krašto kelią Nr. 144
Jonava–Kėdainiai–Šeduva, darbai
bus vykdoti tik tuomet, jeigu
vykdysime dabus nurodytus sąrašo 2
eilutėje.

3

Vasario 16-osios g. II etapas (nuo Žeimių
g. iki Sodų g.) Jonavos m.

rekonstrukcija

980 641,00

150

4

Žemaitės ir P. Vaičiūno g. Jonavoje
paprastojo remonto darbai (horizontalusis
ženklinimas, po žiedinės sankryžos
įrengimo)

paprastasis
remontas

109 215,00

145

5

Kriaušių g. Jonavos m. kapitalinis remontas

kapitalinis
remontas

91 000,00

105

Skarulių g. Jonavos m. kapitalinios remonto
projekto parengimo paslauga
Pėsčiųjų tako (su laiptais), jungiančio
Jonavos m. Chemikų g. su Šlaito g.
kapitalinio remonto projekto parengimo
paslauga

projektavimo
paslaugos

8 000,00

95

projektavimo
paslaugos

8 000,00

90

projektavimo
paslaugos

8 000,00

85

6

7

8

9

Privažiavimo kelias nuo Ruklos g. Jonavos
m. iki Skarulių g. 12, sklypo naujos statybos
projekto parengimo paslauga
Dviračių ir pėsčiųjų tako nuo Jonavos
miesto Kėdainių g. iki Kulvos sen., Šmatų
k. kapitalinio remonto projekto parengimo
paslauga

projektavimo
paslaugos
8 000,00
Iš viso:
1 431 745,10
2023 metai

45

1

Jonavos m. Lietavos g. rekonstrukcija pagal
A laidos projektą

rekonstrukcija

3 018 360,00

145

2

Pėsčiųjų dviračių tako ir pėsčiųjų takų
žemės sklypuose, adresais:
Chemikų g. 140 ir A. Kulviečio g. 18
Jonavos m., Jonavos r. sav.
naujos statybos projektas

nauja statyba

197 163,45

100

3

Žemaitės g. atkarpos nuo P.Vaičiūno g. iki
Joninių g. kapitalinis remontas ir lietaus
nuotekų tinklų rekonstravimas Jonavos m.

kapitalinis
remontas

506 537,70

95

4

Joninių g. (JM-107) kapitalinio remonto ir
lietaus nuotekų tinklų statyba Jonavos m.

kapitalinis
remontas

360 053,25

90

5

Taurostos parko Jonavos m. sutvarkymas (I
etapas) (privažiavimo takas Nr.1 ir Nr. 2 bei
apšvietimo įrengimas privažiavimo keliui
Nr.2

nauja statyba

180 429,00

75

1

Gudžionių g. kapitalinis remontas

Iš viso:
4 262 543,40
2024 metai
kapitalinis
602 491,00
remontas

110

Objektas 2023 m. bus teikiamas
Susisiekimo ministerijai, rezervo
lėšoms gauti, jeigu bus skirtas
rezervo lėšų finansavimas,
savivaldybės prisidėjimas apie 15%
nuo objekto vertė. Negavus rezervo
lėšų, objektą vykdysime KPPP
skaičiuojamosiomis lėšomis, tuomet
visi žemiau esantys objektai bus
nukeliami į 2025 m. arba net 2026
metus.

Iš viso:

602 491,00

