Papildomų išlaidų poreikis 2018 m.
Eil.
Nr.

Asignavimų valdytojai

2018 m. Eur

Išlaidų pavadinimas (Eur)

Iš viso

Paprastosios Turto
išlaidos
įsigijimas
147,000.00
29000
118000

1 Radviliškio miesto seniūnija

Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio įamžinimui: valstybės atkūrimo šimtmečio alėjos ir
paminklo 1919-1920 metų nepriklausomybės kovų Radviliškio Valsčiaus VYTIES KRYŽIAUS
KAVALIERIŲ ir 1919 - 1920 metų Nepriklausomybės kovų Radviliškio Valsčiaus savanorių
įamžinimui projektavimo ir įrengimo darbai-15000; Vaikų žaidimo aikštelės (futbolo, krepšinio,
daugiafunkcinė vaikų žaidimo aikštelė)-50000; Gatvių apšvietimo tvarkymas (keitimas į ledinius
šviestuvus)-10000; Trys kryžiai prie bažnyčios-6000; Aukštapjovė-1000; Motopjūklas-1000;
„Akcentas“ skirtas žmonių festivaliui-6000; Radviliškio miesto viešųjų erdvių papuošimas Šv.
Velykų šventėms-3000; Radviliškio miesto viešųjų erdvių papuošimas festivalio metu
(vienmečių gėlių kompozicijomis)-5000 ;Miesto parko tvarkymas-15000; Lietuvos Valstybės
atkūrimo šimtmečio ąžuolyno, Marijošiaus g. pėsčiųjų takų, suoliukų, mažosios architektūros
elementų, melioracijos įrengimo darbai-5000; Radviliškio miesto viešųjų erdvių sutvarkymo
darbai-10000; Lietuvos šimtmečiui nusipelnusių Radviliškiečių įamžinimas-10000; bevielio ryšio
išmanioji stotelė miesto kultūros parke-10000.
1,200.00 Autobusų stoties remontas-19200; Įrengti pėsčiųjų taką kairėje Pilies gatvės pusėje-35000;
Vėriškių kultūros namų pastato stogas-2800;Butėnų kaimo apšvietimas,yra kelios atkarpos
kaime kur nėra apšvietimo-1500; Įrengti konteinerių aikšteles prie kapinių. Seniūnija darbus
atliks savo jėgomis-1500.

60,000.00

58,800.00

7,000.00

5,000.00

2,000.00 Nešiojamas kompiuteris-1200; trimeris-800; garažo įrengimo darbų užbaigimas-4000; seniūnijos

10,000.00

3,000.00

7,000.00 Kompiuterinė technika-2500; traktoriukas žolei pjauti -4500; pirties remontas-3000.

Baisogalos seniūnija

12,000.00

11,000.00

6 Grinkiškio seniūnija

12,000.00

4,000.00

7 Pakalniškių seniūnija

15,000.00

15,000.00

20,000.00

15,000.00

2 Šeduvos miesto seniūnija
3 Tyrulių seniūnija
4 Aukštelkų seniūnija
5

8 Radviliškio seniūnija
9 Sidabravo seniūnija
10 Skėmių seniūnija
11 Šaukoto seniūnija
12 Šiaulėnų seniūnija
Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių
13
paslaugų centras
14 Šeduvos globos namai

patalpų remontas-1000.

1,000.00 Vėjapjovė, trimeris-1000; apsaugos sistemų sumontavimas-2000,Pakiršinio angaro
rekonstrukcijos projektas-5000, paplūdimio sutvarkymo projektas-4000.

8,000.00 Elektros galios didinimas-2000; LED apšvietimas-4000; kapinių tvora-6000.
Kompiuterio procesorius-500; Raudondvario kultūros namų čerpių stogo remontas-11000;
Raudondvario Beržų gatvės apšvietimo remontas-3500.

5,000.00 Kompiuteriai 2 vnt-1700;Daugėlaičių k. sporto salės remontas -4700;Sniūraičių kultūros salės
grindų remontas -10300;Vaikų žaidimo aikštelių pakeitimas pagal standartus-3300.

6,000.00

1,000.00

20,000.00

19,000.00

10,000.00

10,000.00

15,000.00
25,000.00

15,000.00
4,300.00

26,000.00

20,000.00

5,000.00 Sidabravo sen. iškilių žmonių įamžinimui skirtos paminklinės knygų kompozicijos pastatymas5000; delegacijos iš Lenkijos Kadzidlo miesto priėmimui-1000.

1,000.00 Žoliapjovė-1000; seniūnijos administracinio pastato apšiltinimas-19000.
Gomerto ežero tilto, pakrantės ir poilsiaviečių tvarkymas.
Kultūros namų lauko laiptų remontas ir neįgaliųjų įvažiavimo įrengimas.

20,700.00 Automobilio pirkimas (pagalba į namus)-13500; kompiuteriai-7200; stalai,spausdintuvai,
spintos, kėdės, mobilūs telefonai (8 darbo vietoms įkurti)-4300.

6,000.00 Polekėlės padalinio virtuvės remontas-20 000; virtuvės įranga ir penkios slaugos lovos-6000.

15 Priešgaisrinės saugos tarnyba
Radviliškio rajono savivaldybės etninės
kultūros ir amatų centras
Radviliškio rajono savivaldybės viešoji
17
biblioteka
16

18 Radviliškio miesto kultūros centras
19 Šeduvos miesto kultūros ir amatų centras
20 Visuomenės sveikatos biuras

30,000.00 Šeduvos ugniagesių komandai gaisrinio automobilio įsigyjimui.

30,000.00
8,000.00

4,000.00

25,000.00

25,000.00

21,000.00

14,000.00

12,000.00

2,000.00

40,000.00

40,000.00

21 Švietimo ir sporto paslaugų centras

23 Lizdeikos gimnazija

lietvamzdžių keitimas, nuogrindų aplink statinį atkūrimo darbai-3000.

Šiaulėnų bibliotekos remontas-24000; medžiaga Turizmo informacijos centro atnaujinant
lankytinų vietų maršrutus-1000.

7,000.00
Fojė ir 101 kab. baldai-10000; latvių kultūros centro remontas-8000; garažo vartai-3000.

57,000.00

22 Baisogalos gimnazija

4,000.00 Lengvasis automobilis-4000; transporto išlaikymas-1000; lifto remontas ir priežiūra, naujų

8,000.00
0.00
35,000.00

10,000.00 Scenos įranga (ekranas-2700;vaizdo projektorius-3000;sintezatorius-2000;lauko kolonėlė-

1000;daukanalė pajungimo paskr dėžutė-600;plačiaj mikrofonas-700), automobilio remontas2000.

Patalpų pritaikymas gyventojų sveikai gyvensenai.
Pastato cokolio einamajam remontui bei stogelio jungiančio korpusus lietaus surinkimo
sistemos įrengimas-6000;pietrytinės pastato pusės lauko laiptų remontas-8000; pakabinamas
49,000.00
šepetys prie vejos pjovimo traktoriuko-1600; krepšinio aikštelės stadione dangos įrengimas41400.

0.00
Remontas laiptų saugumui užtikrinti pagal higienos normas.

35,000.00

Trinkelių takui link specialiojo ugdymo korpuso -7000; pradinių klasių korpuso žaidimų aikštelės
remontui - 9000; garažo įvažiavimo remontas - 1000 ; pedagoginės fermos stogo remontas 1500 ; pagrindinio korpuso klasių ir kolidorių remontas - 1500 ;

20,000.00
24 Šeduvos gimnazija
25 Grinkiškio gimnazija
26 Sidabravo gimnazija
27 Šiaulėnų M. Šikšnio gimnazija
28 Alksniupių pagrindinė mokykla

20,000.00
35,000.00
8,000.00

8,000.00 Ikimokyklinio ugdymo grupei žaidimų aikštelė.

120,000.00

120,000.00

8,000.00
15,000.00

15,000.00

30 Pakalniškių pagrindinė mokykla

3,000.00

3,000.00

31 Pociūnėlių pagrindinė mokykla

60,000.00

29 Gražinos pagrindinė mokykla

Sporto salės sienų ir pamatų šiltinimas.

35,000.00

4,000.00

Sporto salės remontas

4,000.00 Vidaus ir išorės vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas-4000; žaliuzės langams-4000.
Vidinio kiemelio sutvarkymas, stebėjimo kamerų įrengimas-6700; klasių ir laiptinių remontas8300.
Mokyklos tualetų remontas.

60,000.00 Katilinės rekonstrukcija.(du nauji dujiniai katilai).
Informacinio centro remontas-26000; priešmokyklinio ugdymo grupių įrengimas-44000.

70,000.00

70,000.00

33 Vaižganto progimnazija

16,000.00

16,000.00

34 Dailės mokykla
35 Muzikos mokykla

4,000.00
10,000.00

10,000.00

Vamzdynų ir kanalizacijos per 3 aukštus keitimas-5700; kabinetų (muzikos) kapitalinis
remontas-10300.
4,000.00 Tvoros keitimas.
Klasių remontas.

36 Baisogalos mokykla -darželis

20,000.00

14,760.00

5,240.00 Tvoros keitimas; koridoriaus remontas; klasės patalpų remontas,Pakiršinio sk. pagrindinio

32 Vinco Kudirkos progimnazija

37 Lopšelis - darželis „Eglutė“
38 Lopšelis - darželis „Kregždutė“

50,000.00

įėjimo fasado remontas.

130,000.00 Stogo remontas.

130,000.00
50,000.00

Privažiavimo kelio ir aikštelės remontas.

39 Lopšelis - darželis „Žvaigždutė“

23,000.00

40 Šeduvos lopšelis - darželis

19,000.00

41 Kutiškių daugiafunkcis centras
42 Palonų daugiafunkcis centras

2,000.00
10,000.00
10,000.00

2,000.00
10,000.00

1,246,000.00
301,034.00

629,860.00
201,034.00

20,000.00

20,000.00

Šaukoto Švč. Trejybės parapija

6,374.00

6,374.00

Varpinės remonto projekto parengimas.

Šiaulėnų Šv. Onos bažnyčia

6,050.00

6,050.00

Bažnyčios bokštų remontui.

Šeduvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia

27,210.00

27,210.00

Fasadų tvarkybos darbams prisidėjimas (5 proc. nuo bendros sumos)-26040; šventoriaus
tvoros,sandėlio ir šventoriaus teritorijos tvarkybos darbams prisidėjimas (5 proc. nuo bendros
sumos)-1170.

VŠĮ "Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras"

41,400.00

41,400.00

Rajone veikiančių atliekų priėmimo punktų pertvarkymui.

VŠĮ "Radviliškio ligoninė"

50,000.00

50,000.00

Mobilaus rengeno aparato su C lanku įsigyjimui.

Lietuvos Šaulių sąjunga

50,000.00

50,000.00

Šaulių namų, esančių Laisvės al. 1, Radviliškiis renovacijos darbams.

43 Radviliškio plaukimo baseinas
44 Radviliškio rajono savivaldybės administracija,
iš jų:
Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija
"Radviliškio viltis"

Baisogalos gimnazijos drenažo sistemos
įrengimas ir atnaujinimas, sporto salės
renovacija.
45 Radviliškio rajono savivaldybės soc. paramos
skyrius
Iš viso

23,000.00
19,000.00

Laiptų pakopų ir aikštelių remontas.
Koridoriaus remontas ir valgyklos grindų keitimas.
Kėdės sporto ir pramogų salei.
Vaikų žaidimo aikštelės remontas-400; patalpų remontas-9600.
10,000.00 Kompiuteriai; treniruokliai; kopijavimo aparatas; irklentės vandens sportui.

616,140.00
100,000.00
Patalpų , esančių S.Daukanto g. 33 pritaikymas neįgaliųjų poreikiams.

Mokyklos taryba išskyrė prioritetines darbų sritis: drenažo sistemos įrengimas ir atnaujinimas,

100,000.00

100,000.00 bei sporto salės renovacija.

8,000.00

8,000.00

1,555,034.00

838,894.00

Finansinė parama šeimynai "Dagilėliai" įsigyti automobilį, šeimynos steigėjas užtikrins šeimynos
veiklos tęstinumą ne mažiau kaip du kalendorinius metus, nuo šių lėšų gavimo dienos (SB
lėšos).

716,140.00

