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DĖL PAPILDOMO FINANSAVIMO PASKYRIMO BAČIŪNŲ GATVEI REKONSTRUOTI
ŠIAULIUOSE

Šiaulių miesto savivaldybė (toliau – Savivaldybė) įgyvendina miestui ypatingos
svarbos Bačiūnų gatvės rekonstrukcijos projektą (toliau – Projektas). Bačiūnų gatvė jungia Rėkyvos
seniūniją, kurioje gyvena beveik 5 tūkst. gyventojų, su Šiaulių miesto centrine dalimi ir Transporto
organizavimo Šiaulių mieste specialiajame plane yra įvardinta, kaip sudedamoji vidinio aplinkkelio
dalis. Bačiūnų gatvė – B kategorijos gatvė, jungtis su rajonų keliais, gyvenvietėmis (Tytuvėnai,
Šiluva (Kelmės rajonas)).
Bendras rekonstruojamas gatvės ilgis 6,6 km. Bačiūnų gatvės rekonstrukcijos techninis
projektas suskirstytas į šešis atskirus etapus (toliau – Objektas), visa objekto vertė 8 069,6 tūkst.
Eur. Objekto rangos darbų pradžia 2018 m.
Šiuo metu baigiami įgyvendinti II ir III etapo darbai (pabaiga 2020 m. gegužės
mėnuo). IV etapo darbams 2020 m numatytas finansavimas iš Kelių priežiūros ir plėtros programos
bei Savivaldybės biudžeto lėšų.
Šiaulių miesto savivaldybė siekia per 2020 m. atlikti ir užbaigti visus Bačiūnų gatvės
rekonstrukcijos darbus. Trūkstamos lėšos Objekto įgyvendinimui (V ir VI etapo darbams – 2 451,4
tūkst. Eur). Planuojamos darbų apimtys yra suderintos su Objekto darbų rangovu, esame pilnai
pasiruošę 2020 metais įgyvendinti Objekte numatytus darbus.
Prašome Jūsų įvertinti susidariusią situaciją, vykdomo Objekto svarbą bei siekį
efektyviai naudoti viešuosius išteklius ir skirti trūkstamas lėšas t. y. 2 451,4 tūkst. Eur 2020 metais.
Pažymime, kad ilgesnis projekto įgyvendinimas ir lėtesnė darbų vykdymo sparta, jei
projektas nebus užbaigtas 2020 metais, būtų neefektyvi ir neekonomiška bei neigiamai įtakotų
darbų kokybę. Pažymime, kad Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės valstybinio audito
ataskaitos ,,Valstybės investicijų 2015 metais programos valdymas” santraukoje (Nr. VA-P-60-916) neigiamai vertinamas ilgas projektų įgyvendinimo laikotarpis.

Savivaldybės meras

Daiva Mačernė, 8 41 596 264

Artūras Visockas

