PROJEKTĄ IŠ DALIES FINANSUOJA ŠIAULIŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖ

INFORMACIJĄ APIE PROJEKTO EIGĄ
Projekto vykdymo metu suplanuota - Šiaulių rajono savivaldybės Kadagių gatvės, Vijolių kaimo
Kadagių gatvės modernizavimas.
2012 m. liepos 31 d. pasirašyta rangos sutartis Nr. SRZ-755(8.76) Kadagių gatvės, Vijolių kaimo
Kadagių gatvės rekonstravimo darbams atlikti.
2012 m. lapkričio 28 d. pasirašyta Projekto „Kadagių gatvės modernizavimas Vijolių kaime Šiaulių
rajone“, projekto kodas Nr. VP2-4.4-SM-02-R61-023/SRZ-1041, finansavimo ir administravimo sutartis.
DARBŲ EIGA
2012 m. spalis - gruodis

Vyksta Kadagių gatvės rekonstravimo darbai
Atlikti paruošiamieji darbai: mechanizuotas dangos išardymas, statybinių šiukšlių išvežimas,
pavienio akmens perkėlimas.
Atlikti sankasos įrengimo darbai: grunto kasimas ir transportavimas, grunto tankinimas, iškasų arba
pylimų paviršiaus planiravimas.
Atlikta gatvės dangos konstrukcija (apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, išilginio
gatvės drenažo plastmasinių įmotinių vamzdžių įrengimas, smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas,
vamzdynų pirminis užpylimas, tranšėjų užpylimas).
Atliktas pėsčiųjų-dviračių tako apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas.
Vyksta lietaus nuotekų linijų įrengimas (apvalių surenkamų šulinių įrengimas, skylių iškirtimas,
plastikinių lauko nuotakyno šulinių įrengimas, grunto kasimas ir transportavimas, smėlio pagrindo po
vamzdynais įrengimas, vamzdynų pirminis užpylimas, tranšėjų užpylimas sutankinat).

2013 m. balandis – gegužė

Tęsiami Kadagių gatvės rekonstravimo darbai

Atlikti paruošiamieji darbai: ženklų demontavimas, pralaidos demontavimas, gatvės bortų išardymas,
grunto kasimas ir transportavimas.
Atlikti sankasos įrengimo darbai: grunto kasimas ir transportavimas, grunto tankinimas, iškasų arba
pylimų paviršiaus planiravimas.
Atlikta gatvės dangos konstrukcija: apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, dolomitinės
skaldos pagrindo įrengimas, smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas, geotekstilės paklojimas, drenažo
rinktuvų prijungimas.
2013 m. birželis

Baigti Kadagių gatvės rekonstravimo darbai
Atlikti darbai objekte:
- Gatvės dangos konstrukcija: asfaltbetonio dvisluoksnės dangos apatinio sluoksnio įrengimas,
asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sluoksnio įrengimas, kelkraščių sustiprinimas žvyro mišiniu,
kelkraščių sustiprinimas vietiniu gruntu, betono bordiūrų įrengimas, dangos ženklinimas bei kelio ženklų
įrengimas.
- Sklypo sutvarkymas: šlaitų sutvirtinimas pasėjant žolę, plotų planiravimas autogreideriu ir rankiniu
būdu.
- Išpildomieji brėžiniai, kadastriniai matavimai, inventorizacinė byla, užbaigtų darbų pridavimas
nustatyta tvarka.
- Nuolatinio aiškinamojo stendo įrengimas.
2013 m. liepos 5 d. statybos užbaigimo komisija pasirašė statybos užbaigimo aktą Nr. SUA-60130705-00132. Komisija nustatė, kad Kadagių g. Vijolių kaime, Šiaulių rajone ir lietaus nuotekų tinklai
atitinka projekto sprendinius, o bendrieji rodikliai atitinka faktinius ir nukrypimai nuo faktinių rodiklių yra
neesminiai. Šiuo statybos užbaigimu aktu buvo patvirtinta, kad statyba baigta.
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