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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ PROJEKTŲ (NR. 2130922 IR NR. 21-30923)
Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – Kelių direkcija),
susipažinusi ir pagal kompetenciją įvertinusi pateiktus derinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. vasario 17 d. nutarimo Nr. 102 „Dėl
Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo 2021 metų sąmatos patvirtinimo“
pakeitimo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas Nr. 1) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimo ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 211 ,,Dėl
2021 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms,
susijusioms su keliais, finansuoti paskirstymo“ pakeitimo projektą (toliau – Nutarimo projektas Nr.
2), teikia pastabas ir pasiūlymus.
Kelių direkcija atkreipia dėmesį, kad Ukmergės rajono savivaldybės administracijai už
Veprių seniūnijos Veprių miestelio Ežero gatvės (Nr. Ve-32) taisymo (remonto) darbus jau
sumokėta 5,6 tūkst. Eur daugiau, negu planuojama po Kelių priežiūros ir plėtros programos rezervo
lėšų perskirstymo. Atsižvelgiant į tai, kad šios lėšos skiriamos šimto Eur tikslumu, reikėtų palikti
šiam objektui 3,6 tūkst. Eur, nes kitu atveju lėšų būtų skirta mažiau negu jau sumokėta. Todėl,
siūlome patikslinti Nutarimo projekto Nr. 2 1.2 papunkčio 4 eilutę.
Pastabų ar pasiūlymų Nutarimo projektui Nr. 1 neturime.
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