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DĖL SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ BRINKIŠKIŲ G. (NR. VL9203) BRINKIŠKIŲ K.
Vilniaus rajono savivaldybės administracija informuoja, kad Jūsų 2021-08-13 prašymas
Nr. A34(1)-6418 dėl Vilniaus r. sav., Dūkštų sen., Brinkiškių k., Brinkiškių g. (Nr. VL9203,
ilgis apie 500 m) ruožo dalies asfalto dangos įrengimo darbų vertės finansavimo buvo nagrinėjamas
2021-09-08 Susisiekimo komunikacijų statybos, rekonstravimo ir remonto, dalyvaujant fiziniams ir/
ar juridiniams asmenims, komisijos (toliau – Komisija), sudarytos Vilniaus rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus 2020-03-05 įsakymu Nr. A27(1)-564, posėdyje.
Komisija, išnagrinėjusi prašymą dėl paraiškos įtraukimo į planuojamų statyti, rekonstruoti ir
remontuoti susisiekimo komunikacijos objektų sąrašą, priėmė sprendimą finansuoti 50 procentų
Vilniaus r. sav., Dūkštų sen., Brinkiškių k., Brinkiškių g. (Nr. VL9203, ilgis apie 500 m) ruožo
dalies asfalto dangos įrengimo darbų vertės pagal Susisiekimo komunikacijų statybos,
rekonstravimo ir remonto, dalyvaujant fiziniams ir/ar juridiniams asmenims, tvarkos aprašą,
patvirtintą 2017-12-20 Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-476. Parengus
kapitalinio remonto darbų projektą bei jam gavus teigiamą ekspertizės aktą, pareiškėjas pasirašo
paramos sutartį. Pareiškėjas privalo pervesti 50 procentų paramos lėšų nuo apskaičiuotų darbų
sąmatoje į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos šiam tikslui skirtą paramos sąskaitą pagal
paramos sutartį.
Dėl asfaltavimo projekto parengimo darbų galite kreiptis į akcinę bendrovę „Kauno tiltai“,
kuri pagal 2020-04-30 Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo,
taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbų pirkimo statybos rangos
sutartį Nr. A56(1)-522-(3.18) atviro konkurso būdu, pirkimo Nr. 470507, įvykusio 2020-03-06,
laimėjo konkursą darbams Dūkštų sen. vykdyti.
Norėdami rengti susisiekimo komunikacijų kapitalinio remonto darbų projektą galite
kreiptis į akcinės bendrovės „Kauno tiltai“ darbuotoją Gintarą Gaidelį, tel. Nr. +370 618 45 204,
el. p. gintaras.gaidelis@kaunotiltai.lt.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 26 str. 1 d. ir
29 str. 1 d., šis atsakymas gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų
komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui
(Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.
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