
Projektas

PATVIRTINTA

Kauno rajono savivaldybės tarybos

2018 m. ................. sprendimu Nr. ......

1 2 3 4 5

1 2,399.200 2,398,631.93

2 Kapitalui formuoti

3
Alšėnų sen. Narsiečių k. K. Dulksnio gatvės 

(Nr. al-36g) kapitalinis remontas (skaldos 

pagrindas h-15 cm, a/b danga h-6 cm)
774 m 68.100 68,093.74

4
Batniavos sen. Kvesų k. Pakalnės gatvės (Nr. bt-

15g) kapitalinis remontas (skaldos pagrindas h-

15 cm, a/b danga h-6 cm)
270 m 30.000 30,000.00

5
Domeikavos sen. Voškonių k. Taikos gatvės 

(Nr. d-82g) kapitalinis remontas (skaldos 

pagrindas h-12 cm, a/b danga h-6 cm)
725 m 89.977 89,976.52

6
Domeikavos sen. Domeikavos k. Pakalnės 

gatvės (Nr. d-43 g)kapitalinis remontas (skaldos 

pagrindas h-15 cm, a/b danga h-6 cm)

250 m 59.530 59,529.46

7
Domeikavos sen. Domeikavos k. Parko gatvės 

(Nr. d-40g) kapitalinis remontas (skaldos 

pagrindas h-15 cm, a/b danga h-6 cm)

250 m 42.732 42,731.26

8
Domeikavos sen. Domeikavos k. Mildos gatvės 

(Nr. d-130g) kapitalinis remontas (skaldos 

pagrindas h-12 cm, a/b danga h-6 cm)

185 m 11.517 11,516.94

9
Domeikavos sen. Domeikavos k. Kupolės gatvės 

(Nr. d-132 g) kapitalinis remontas (skaldos 

pagrindas h-15 cm, a/b danga h-6 cm)

66 m 3.510 3,509.35

10
Domeikavos sen. Domeikavos k. Austėjos 

gatvės (Nr. d-131g) kapitalinis remontas 

(skaldos pagrindas h-12 cm, a/b danga h-6 cm)

255 m 16.265 16,264.82
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11
Domeikavos sen. Domeikavos k. Rasos gatvės 

(Nr. d-133g) kapitalinis remontas (skaldos 

pagrindas h-15 cm, a/b danga h-6 cm)

256 m 13.821 13,820.62

12
Domeikavos sen. Šakių k. Įgulos gatvės (Nr. d-

73-2g) kapitalinis remontas (žvyro pagrindas h-

20 cm, skaldos pagindas h-15 cm)

425 m 40.000 40,000.00

13
Domeikavos sen. Domeikavos k. Vėtrungės 

gatvės (Nr. d-64g) kapitalinis remontas (skaldos 

pagrindas h-15 cm, a/b danga h-6 cm)

160 m 17.389 17,388.12

14
Domeikavos sen. Šakių k. Šiaurinė gatvės Nr. d-

72g) kapitalinis remontas (skaldos pagrindas h-

12 cm, a/b danga h-6 cm)

240 m 40.000 40,000.00

15
Domeikavos sen. Domeikavos k. Žaibo gatvės 

(Nr. d-66g) kapitalinis remontas (skaldos 

pagrindas h-12 cm, a/b danga h-6 cm)

249 m 25.030 25,030.00

16

Garliavos sen. Garliavos m. vietinės reikšmės 

kelio (nuo Vytauto gatvės iki sklypo unik. Nr. 

5223-0011-0266) kapitalinis remontas (skaldos 

pagrindas h-10 cm, a/b danga h-6 cm)

90 m 3.928 3,927.88

17
Garliavos sen. Garliavos m. Darbininkų 

skersgatvio (Nr. gm-19g) kapitalinis remontas 

(skaldos pagrindas h-5 cm, a/b danga h-6 cm)

90 m 4.425 5,169.64

18
Garliavos sen. Garliavos m. Beržų gatvės (Nr. 

gm-11g) kapitalinis remontas (skaldos pagrindas 

h-10 cm, a/b danga h-6 cm)

331 m 40.482 40,481.95

19

Garliavos apylinkių sen. Teleičių k. vietinės 

reikšmės kelio Nr. g-168 (nuo Artojų g. iki 

Ežero g.) kapitalinis remontas (skaldos 

pagrindas h-15 cm, a/b danga h-6 cm)

208 m 11.027 11,026.10

20
Garliavos apylinkių sen. Ireniškių k. Ireniškių 

gatvės (Nr. g-14-1g) kapitalinis remontas 

(skaldos pagrindas h-15 cm, a/b danga h-6 cm)

453 m 49.073 49,072.63

21

Karmėlavos sen. Ramučių k. vietinės reikšmės 

kelio (nuo Centrinės g. iki Aušros g.) kapitalinis 

remontas (skaldos pagrindas h-15 cm, a/b 

danga h-6 cm)

198 m 8.803 8,803.00

22
Karmėlavos sen. Karmėlavos mstl. Draugystės 

gatvės (Nr. kr-1g) kapitalinis remontas (skaldos 

pagrindas h-15 cm, a/b danga h-6 cm)

332 m 36.130 36,122.41



23
Karmėlavos sen. Karmėlavos mstl. Naujoji 

gatvės (Nr. kr-3g) kapitalinis remontas (skaldos 

pagrindas h-15 cm, a/b danga h-6 cm)

155 m 14.630 14,629.23

24

Raudondvario sen. Raudondvario k. Vyturių 

gatvės (Nr. rd-58g) rekonstravimas (AŠAS h-43 

cm, skaldos pagrindas h-15 cm, a/b danga h-12 

cm)

285 m 189.634 189,633.96

25 iš jų eismo saugumo priemonės 49.517 49,517.00

26

Raudondvario sen. Raudondvario k. Nevėžio 

gatvės (Nr. rd-35g) rekonstravimas (AŠAS h-35 

cm, skaldos pagrindas h-20 cm, a/b danga h-6 

cm)

349 m 95.000 95,000.00

27
Raudondvario sen. Raudondvario k. Ešerinės 

gatvės (Nr. rd-13g) kapitalinis remontas
0 m 0.001 0.00

28
Raudondvario sen. Raudondvario k. Lomankos 

gatvės (Nr. rd-93g) kapitalinis remontas 

(skaldos pagrindas h-15 cm, a/b danga h-6 cm)

315 m 22.139 22,138.13

29
Ringaudų sen. Noreikiškių k. Šiltnamių gatvės 

(Nr. rg-112g) kapitalinis remontas  (a/b danga h-

4 cm)

600 m 79.014 79,013.06

30
Ringaudų sen. Gaižėnų k. Gaižėnų gatvės (Nr. 

rg-43g) kapitalinis remontas (skaldos pagrindas 

h-15 cm, a/b danga h-6 cm)

400 m 44.336 44,335.80

31
Ringaudų sen. Ringaudų k. Vakarų gatvės (Nr. 

rg-19g) kapitalinis remontas (skaldos pagrindas 

h-15 cm, a/b danga h-6 cm)

410 m 49.507 49,506.35

32
Ringaudų sen. Ringaudų k. Rasos gatvės (Nr. rg-

17g) kapitalinis remontas (skaldos pagrindas h-

15 cm, a/b danga h-6 cm)

170 m 25.609 25,608.89

33
Samylų sen. Girionių k. Maumedžių alėjos (Nr. 

s-52g) kapitalinis remontas
0 m 0.001 0.00

34
Samylų sen. Šlienavos k. Šilėnų gatvės (Nr. s-

28g) kapitalinis remontas
0 m 0.001 0.00

35
Užliedžių sen. Vijūkų k. A. Šapokos gatvės (Nr. 

u-2g) kapitalinis remontas (skaldos pagrindas h-

15 cm, a/b danga h-6 cm)

430 m 69.240 69,234.22

36
Užliedžių sen. Užliedžių k. Ledos gatvės (Nr. u-

41g) rekonstravimas (AŠAS h-43 cm, skaldos 

pagrindas h-15 cm, a/b danga h-12 cm)

1504 m

399.063 399,063.00

37 iš jų eismo saugumo priemonės 94.286 94,286.00

38

Vandžiogalos sen. privažiuojamasis kelio į 

Didžiųjų Ibėnų k.  Nr. vn-55 (nuo krašto kelio 

Nr. 222 iki Ažuolų g.) kapitalinis remontas 

(skaldos pagrindas h-15 cm, a/b danga h-6 cm)

300 m 30.970 30,969.96



39
Vilkijos apylinkių sen. Jaučakių k. Plento gatvės 

(Nr. vl-35 g) kapitalinis remontas (skaldos 

pagrindas h-15 cm, a/b danga h-6 cm)
550 m 70.478 70,477.79

40
Zapyškio sen. Altoniškių k. Užtvankų gatvės 

(Nr. z-38-1g) kapitalinis remontas (skaldos 

pagrindas h-15 cm, a/b danga h-6 cm)
420 m 49.204 49,203.27

41 Techninių ir darbo projektų parengimas 3 vnt 7.623 7,623.00

42 Techninių projektų ekspertizė 36 vnt 11.366 11,002.76

43 Techninė priežiūros paslaugos 1.622 1,273.14

44 Laboratorinių tyrimų paslaugos 5.000 5,000.00

45 1776.177 1776177.00

46 Iš jų eismo saugumo priemonės 143.803 143803.00
47 Einamiesiems tikslams

48
Vietinės reikšmės keliai ir gatvės su 

asfaltbetonio danga (duobių užtaisymas)
11354 m2 205.000 204,832.29

49
Čekiškės sen. vietinės reikšmės keliai ir gatvės 

su asfaltbetonio danga (duobių užtaisymas)
550 m2 10.031 10,030.50

50
Lapių sen. vietinės reikšmės keliai ir gatvės su 

asfaltbetonio danga (duobių užtaisymas)
697 m2 14.983 14,982.93

51
Linksmakalnio sen. Linskmakalnio k. Liepų 

gatvė su asfaltbetonio danga (atskiri ruožai) (a/b 

danga h-6 cm)
534 m2 9.097 9,097.00

52
Iš viso kelių (gatvių) su a/b danga 

priežiūra
13135 m2 239.111 238,942.72

53

Akademijos sen. Akademijos mstl.  Pilėnų g. 

pėsčiųjų tako (asfaltbetonio danga) (Nr. ak-1g) 

(atskiri ruožai) paprastasis remontas (smėlio-

žvyro pagrindas h-10 cm, skaldos pagrindas h-

10 cm, plytelių 375x375 mm danga h-7 cm)

190 m 13.980 13,972.55

54
Garliavos apylinkių sen. Juragių k. Žalgirio 

gatvės (asfaltbetonio danga) (Nr. g-41g) (atskiri 

ruožai) paprastasis remontas (a/b danga h-6 cm)

190 m 17.410 17,409.67

55

Babtų sen. Babtų mstl. Pavasario gatvės 

(asfaltbetonio danga) (Nr. b-100g) (atskiri 

ruožai) paprastasis remontas  (a/b danga h-6 

cm)

105 m 7.111 7,110.59

56

Babtų sen. Babtų mstl. privažiavimo kelio (nuo 

Kėdainių gatvės) (asfaltbetonio danga) (Nr. b-

90) (atskiri ruožai) paprastasis remontas  (a/b 

danga h-6 cm)

150 m 14.419 14,418.18

Iš viso kapitalui formuoti



57
Babtų sen. Babtų mstl. Šiltnamių gatvės 

(asfaltbetonio danga) (Nr. b-89g) (atskiri ruožai) 

paprastasis remontas  (a/b danga h-6 cm)

90 m 9.000 9,000.00

58
Babtų sen. Babtų mstl. Beržų gatvės 

(asfaltbetonio danga) (Nr. b-93g) (atskiri ruožai) 

paprastasis remontas  (a/b danga h-6 cm)

40 m 3.735 3,734.40

59

Babtų sen. Muniškių k. Saulėtekio gatvės 

(asfaltbetonio danga) (Nr. b-144g) (atskiri 

ruožai) paprastasis remontas  (a/b danga h-6 

cm)

85 m 6.075 6,074.65

60
Babtų sen. Pagynės k. Sodų gatvės 

(asfaltbetonio danga) (Nr. b-97g) (atskiri ruožai) 

paprastasis remontas

0 m 0.001 0.00

61
Domeikavos sen. Domeikavos k. Kaštonų gatvės 

(asfaltbetonio danga) (Nr. d-26g) (atskiri ruožai) 

paprastasis remontas (a/b danga h-6 cm)

139 m 8.995 8,985.55

62
Ežerėlio sen. Ežerėlio m. Kauno gatvės 

šaligatvio (trinkelių danga) (Nr. e-1g) (atskiri 

ruožai) paprastasis remontas

0 m 0.001 0.00

63
Kačerginės sen. Kačerginės mstl. J.Janonio 

gatvės (asfaltbetonio danga) (Nr. kc-1g)  

paprastasis remontas (a/b danga h-6 cm)

110 m 6.579 6,578.49

64
Karmėlavos sen. Ramučių k. Dainavos gatvės 

(asfaltbetonio danga) (Nr. kr-36g) paprastasis 

remontas (a/b danga h-6 cm)

45 m 3.655 3,654.87

65
Kulautuvos sen. Kulautuvos mstl. P.Cvirkos 

gatvės (asfaltbetonio danga) (Nr. kl-2g) 

paprastasis remontas (a/b danga h-6 cm)

380 m 30.331 30,330.17

66
Neveronių sen. Neveronių k. Kertupio gatvės 

(asfaltbetonio danga) (Nr. n-1g) paprastasis 

remontas (a/b danga h-6 cm)

103 m 7.035 7,035.23

67
Neveronių sen. Neveronių k. Saulės gatvės 

(asfaltbetonio danga) (Nr. n-37-1g) paprastasis 

remontas (a/b danga h-6 cm)

70 m 2.856 2,855.90

68
Neveronių sen. Neveronių k. Davalgonių gatvės 

(asfaltbetonio danga) (Nr. n-17g) paprastasis 

remontas (a/b danga h-6 cm)

280 m 32.912 32,911.26

69
Ringaudų sen. Ringaudų k. Riešutų gatvės 

(asfaltbetonio danga) (Nr. rg-124g) paprastasis 

remontas (a/b danga h-6 cm)

110 m 4.922 4,921.58

70

Rokų sen. Rokų k. bendro naudojimo 

automobilių stovėjimo aikštelės prie 

privažiuojamojo kelio Nr. rk-16-1 (asfaltbetonio 

danga) paprastasis remontas (a/b danga h-6 cm)

70 m 10.150 10,149.41



71
Samylų sen. Šlienavos k. Mokyklos gatvės 

(asfaltbetonio danga) (Nr. s-1g) paprastasis 

remontas  (a/b danga h-6 cm)

315 m 33.315 33,314.92

72
Taurakiemio sen. Piliuonos k. Pamiškės gatvės 

(asfaltbetonio danga) (Nr. t-14g) paprastasis 

remontas (a/b danga h-6 cm)

75 m 6.230 6,229.58

73

Taurakiemio sen. Margininkų k. bendro 

naudojimo automobilių aikštelės prie kapinių 

Bažnyčios gatvėje (asfaltbetonio danga) (Nr. t-

5g) paprastasis remontas (a/b danga h-6 cm)

50 m 10.000 10,000.00

74
Užliedžių sen. Giraitės k. Tyrlaukio gatvės 

(asfaltbetonio danga) (Nr. u-12g) paprastasis 

remontas (a/b danga h-6 cm)

198 m 29.721 29,720.14

75
Užliedžių sen. Giraitės k. Klevų gatvės 

(asfaltbetonio danga) (Nr. u-26g) paprastasis 

remontas (a/b danga h-6 cm)

105 m 25.379 25,378.55

76
Vilkijos sen. Vilkijos m. Marmos gatvės 

(asfaltbetonio danga) (Nr. vm-12g) (atskiri 

ruožai) paprastasis remontas (a/b danga h-6 cm)

125 m 14.274 14,273.79

77 Iš viso paprastasis remontas 3025 m 298.086 298,059.48

78
Raudondvario sen. Netonių k. Skrydžio 

gatvės pralaidos paprastasis remontas
L-9 m.,

d - 0,4 m
4.2535 4,253.34

79
Ringaudų sen. Ringaudų k. Graužės gatvės 

pralaidos paprastasis remontas
L-7 m.,

d - 1,0 m
11.0205 11,020.39

80 Iš viso pralaidų remontas 2 vnt 15.274 15,273.73
81 Greičio mažinimo kalneliai 7 vnt 2.711 2,340.64

82 Apsauginių kelio atitvarų įrengimas 1644 m 42.840 42,838.36

83
Horizontalusis ženklinimas (pėsčiųjų perėjų

atnaujinimas, kelio linijų žymėjimas

2915 m2 25.000 25,000.00

84 Iš viso eismo saugumo priemonės 70.551 70179.00

85
Vietinės reikšmės kelių (gatvių) 

inventorizavimas
0.001 0.00

86 623.023 622454.93

87 70.551 70179.00

88 IŠ VISO pagal sutartį: 2,399.200 2398631.93

89 214.354 213982.00

90 657.400 657,400.00

91 Kapitalui formuoti

Iš viso einamiesiems tikslams

iš jų eismo saugumo priemonės

Iš jų eismo saugumo priemomės

Finansavimo sutartis Nr. S-422



92

Karmėlavos mstl. Vilniaus gatvės, kuri 

sutampa su valstybinės reikšmės 

magistraliniu keliu A6 Kaunas-Zarasai-

Daugpilis, rekonstravimas (lietaus nuotekų 

tinklų d200-d500 įrengimas; šaligatvių 

įrengimas, AŠAS h-20 cm, skaldos 

pagrindas h-15 cm, trinkelių danga h-8 cm)

1090 m / 

1190 m
657.400 657,400.00

93 IŠ VISO KAPITALUI FORMUOTI 657.400 657,400.00

94 1,263.600 1,263,600.00

95 Kapitalui formuoti

96

Karmėlavos mstl. Vilniaus gatvės, kuri 

sutampa su valstybinės reikšmės 

magistraliniu keliu A6 Kaunas-Zarasai-

Daugpilis, rekonstravimas (lietaus nuotekų 

tinklų d200-d500 įrengimas; šaligatvių 

įrengimas, AŠAS h-20 cm, skaldos 

pagrindas h-15 cm, trinkelių danga h-8 cm)

2723 m / 

2310 m
1,263.600 1,263,600.00

97 IŠ VISO KAPITALUI FORMUOTI 1,263.600 1,263,600.00

98 4,320.200 4,319,631.93

99

100 623.023 622,454.93

101 3,697.177 3,697,177.00

VISO KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS 

PROGRAMOS LĖŠŲ:

___________________________________________
KAPITALUI FORMUOTI

IŠ JŲ:
EINAMIESIEMS TIKSLAMS
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