ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS (ES ŠALIŲ SAVIVALDYBIŲ MERŲ SAMBŪRIO
PAKTO DALYVĖS-SIGNATARĖS) TVARIOS ENERGIJOS VEIKSMŲ PLANO
VYKDYMO REZULTATAI (pagal Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2010-07-22
sprendimu Nr. T1-1458 patvirtintas kryptis ir Strateginį 2015-2024 metų veiklos planą –
Žalioji energija šiuolaikinėje infrastruktūroje)
MIESTO VIEŠOJO TRANSPORTO TARŠOS MAŽINIMAS
IKI 2020 METŲ
Eil.
Nr.

Trukmė
metais

Lėšų
poreikis

UAB
„Šilutės
autobusų
parkas“

2016–
2020

4,5 mln.
litų

UAB
„Šilutės
autobusų
parkas“

2011–
2016

5,5 mln.
litų

stoties UAB
„Šilutės
autobusų
parkas“

2010–
2014

1,2 mln.
litų

2013–
2017

1,5 mln.
litų

Veiksmai

Atsakinga
institucija

2.

Hibridinių
viešojo
transporto autobusų
(vidaus
degimo
variklis ir elektros
variklis) įsigijimas ir
eksploatavimas
Morališkai ir fiziškai
nusidėvėjusių
autobusų pakeitimas į
autobusus,
atitinkančius EURO2, EURO-3, EURO-4
standartus

3.

Autobusų
iškėlimas

4.

Kuro kolonėlės su
nuotekų
valykla,
plovyklos su uždaru
ciklu, dažyklos su oro
gaudytuvais įrengimas

1.

UAB
„Šilutės
autobusų
parkas“

Tikėtini
finansavimo
šaltiniai
Nacionalinio
biudžeto
lėšos

Savivaldybės
biudžeto
lėšos,
įmonės lėšos

Trumpas vykdymo
aprašymas/rezultatas
Nevykdyta

Per 2015-2021 m. už
įmonės lėšas 607
tūkst. eurų įsigyta 11
autobusų:
atitinkančius EURO 4
standartus-6
autobusus;
atitinkančius EURO 5
standartus-5
autobusus.
Privačios
2019 m. už privačias
investuotojų investuotojų
lėšas
lėšos, įmonės pastatyta ir įmonei
lėšos
perduota
nauja
autobusų stotis su
statiniais už 310
tūkst. eurų.
Įmonės lėšos, 2019 m. už privačias
Savivaldybės investuotojų
lėšas
biudžeto
įsigytos ir pradėtos
lėšos
eksploatuoti naujos
gamybinės remonto
patalpos, plovykla su
nuotekų valykla už
760 tūkst. eurų.
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ŠILUMOS ŪKIO MODERNIZAVIMAS
PLANUOJAMAS CO2 EMISIJŲ SUMAŽĖJIMAS 84 200 T IKI 2020 METŲ
Eil.
Nr.

1.

Veiksmai
Atsinaujinančių, vietinių
energijos šaltinių
panaudojimas (įdiegimas ir
eksploatavimas) iki 30 proc.
sumažinant naftos produktų
mazuto dalį, naudojamą
kurui:
Šilutės RK biokuro
(smulkinta mediena ir
pjuvenos)

Atsakin Trukm
ga
ė
institucij metais
a
UAB
2009 –
„Šilutės 2011
šilumos
tinklai“

Tikėtini
finansavimo
šaltiniai

Trumpas vykdymo
aprašymas

1,8 mln.
litų tarp jų
Lietuvos
aplinkos
apsaugos
investicijų
fondo
paramos
lėšos 350
tūkst. Lt.

Lietuvos
aplinkos
apsaugos
investicijų
fondo
paramos
lėšos ir
įmonės lėšos.

0,588 mln.
litų

Lietuvos
aplinkos
apsaugos
investicijų
fondo
paramos
lėšos ir
įmonės lėšos

Projektas
įgyvendintas –
2008 m.
Projekto metu
Šilutės rajoninėje
katilinėje įrengtas
biokuru (medienos
skiedros)
kūrenamas 6 MW
galios vandens
šildymo katilas
KAISTRA-6000 su
priklausiniais ir
biokuro tiekimo
įrenginiais.
Projekto vertė –
504 tūkst. Eur
Projektas atliktas iš
nuosavų lėšų.
Pasiektas
rezultatas - CO2
sumažėjimas 5658
t/m, iki 2000 m. 73553 t)
Projektas
įgyvendintas –
2009 m.
Projekto metu
Švėkšnos katilinėje
Nr.2 įrengtas
biokuru (medienos
granulėmis)
kūrenamas 0,3 MW
galios vandens
šildymo katilas
CATfire 300 su
priklausiniais.
Projekto vertė - 171
tūkst. Eur
Iš to skaičiaus
parama - 85 tūkst.
Eur (LAAIF)
Pasiektas
rezultatas - CO2
sumažėjimas 166
t/m, iki 2000 m. 1988 t)

Lėšų
poreikis

Numatomas CO2
sumažėjimas 4000 t/m, t.y.
per 9 metus
36 000 t/m.

2.

Švėkšnos katilinės Nr.2
rekonstravimas: biokuru
kūrenamo katilo įdiegimas.
Numatomas CO2
sumažėjimas 100 t/m, t.y.
per 10 metų
1000 t/m

UAB
„Šilutės
šilumos
tinklai“

20082010
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Rajoninės katilinės garo
katilas pakeistas vandens
šildymo katilu, žymiai
efektyvesniu ekologiniu ir
ekonominiu požiūriais.
Numatomas CO2
sumažėjimas 2000 t/m t.y.
per 10 metų
20 000 t/m

UAB
„Šilutės
šilumos
tinklai“

4.

Rajoninės katilinės
rekonstrukcija įrengiant
kondensacinį ekonomaizerį
(nuo dūmų nuimant
temperatūrą) prie biokuro
katilų su individualiu
dūmtraukiu (kaminu).
Numatomas CO2
sumažėjimas 2000 t/m t.y.
per 9 metus 18000 t/m.

UAB
„Šilutės
šilumos
tinklai“

5.

Šilutės miesto šiluminių
tinklų modernizavimas.
Numatomas CO2
sumažėjimas 100 t/m t.y.
per 8 metus 800 t/m.

UAB
„Šilutės
šilumos
tinklai“

3.

1,74 mln.
litų

Lietuvos
aplinkos
apsaugos
investicijų
fondo
paramos
lėšos ir
įmonės lėšos

20102011

3,809 mln.,
iš jų - 1,45
mln. VšĮ
Lietuvos
verslo
paramos
agentūra

VšĮ Lietuvos
verslo
paramos
agentūra ir
įmonės lėšos

20102012

3,7 mln.
litų tarp jų
ES
struktūrinių
fondų ir
sanglaudos
fondų
paramos
lėšos - 1,85
mln. litų

ES
struktūrinių
fondų ir
sanglaudos
fondų
paramos
lėšos ir
įmonės lėšos

20092010

Projektas
įgyvendintas –
2008 m.
Projekto metu
Šilutės rajoninėje
katilinėje įrengtas
biokuru (medienos
skiedra) kūrenamas
3 MW galios (5 t/h
garo našumo) garo
katilas
UNICONFORT
GLOBAL G-300 su
priklausiniais ir
biokuro tiekimo
įrenginiais. ...
Projekto vertė –
388 tūkst. Eur
Projektas atliktas iš
nuosavų lėšų.
Pasiektas
rezultatas - CO2
sumažėjimas 1654
t/m, iki 2000 m.
21504 t)
Projektas
įgyvendintas –
2011 m.
Projekto metu
įrengtas Šilutės
rajoninėje katilinėje
įrengtas dūmų
kondensacinis
ekonomaizeris su
priklausiniais ir
atskiru dūmtraukiu.
Projekto vertė –
593 tūkst. Eur
Iš to skaičiaus
parama – 280 tūkst.
Eur (LVPA)
Pasiektas
rezultatas - CO2
sumažėjimas 3897
t/m, iki 2000 m. 38968 t)
Įvykdyti šie
projektai:
Šilumos tiekimo
infrastruktūros
modernizavimas
Šilutės mieste
Projektas įvykdytas
2010 m.
Pakeista 1,33 km
šilumos tinklų
Šilutės mieste
(Gluosnių g.,
Cintjoniškių g.,
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H.Šojaus g.)
Projekto vertė –
1008 tūkst. Eur
Iš to skaičiaus
parama – 484 tūkst.
Eur (ES SF LVPA)
Pasiektas
rezultatas - CO2
sumažėjimas 76
t/m, iki 2000 m. –
760 t)
Šilumos tiekimo
infrastruktūros
plėtra Šilutės
mieste prijungiant
prie centralizuoto
šilumos tiekimo
miesto centrinę
ligoninę
Projektas įvykdytas
2012 m.
Pakeista 1,43 km,
naujai nutiesta 0,4
km šilumos tinklų.
Projekto vertė –
444 tūkst. Eur
Iš to skaičiaus
parama – 215 tūkst.
Eur (ES SF LVPA)
Pasiektas
rezultatas - CO2
sumažėjimas 104
t/m, iki 2000 m. –
832 t)
Šilumos tiekimo
tinklų renovacija
Šilutės mieste (III
etapas)
Projektas įvykdytas
2014 m.
Pakeista 3,0 km
šilumos tinklų
Šilutės mieste.
Projekto vertė –
1398 tūkst. Eur
Iš to skaičiaus
parama – 579 tūkst.
Eur (ES SF LVPA)
Pasiektas
rezultatas - CO2
sumažėjimas 171
t/m, iki 2000 m. –
1026 t)
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6.

Rajoninės katilinės
rekonstrukcija pakeičiant
vandens šildymo katilą į
efektyvesnį ir ekonomiškesnį
biokuru kūrenamą katilą 10
MW galios.
Numatomas CO2
sumažėjimas 2100 t/m t.y.
per 4 metus 8400t/m.

UAB
„Šilutės
šilumos
tinklai“

20132016

5 mln. litų

ES
struktūrinių
fondų ir
sanglaudos
fondų
paramos
lėšos ir
įmonės lėšos

Šilumos
kvartalinių tinklų
rekonstrukcija
Šilutės mieste
Projektas įvykdytas
2019 m.
Pakeista 4,1 km
šilumos tinklų
Šilutės mieste.
Projekto vertė –
1317 tūkst. Eur
Iš to skaičiaus
parama – 658 tūkst.
Eur (ES SF LVPA)
Pasiektas
rezultatas - CO2
sumažėjimas 234
t/m, iki 2000 m. –
234 t)
VISO:
įgyvendinus visus
projektus - CO2
sumažėjimas 585
t/m, iki 2000 m. –
2852 t)
Projektas
įgyvendintas –
2014 m.
Projekto metu
Šilutės rajoninėje
katilinėje įrengtas
biokuru (medienos
skiedromis)
kūrenamas vandens
šildymo katilas
VHB 10000 su
biokuro pakura
Calidum Ember
12000 (nominali
galia – 10 MW) ir
kitais
priklausiniais.
Demontuotas 35
MW galios skysto
kuro katilas.
Projekto vertė –
2619 tūkst. Eur
Iš to skaičiaus
parama – 941 tūkst.
Eur (ES SF LVPA)
Pasiektas
rezultatas - CO2
sumažėjimas
10393 t/m, iki
2000 m. - 83144 t)
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ALTERNATYVIŲ, ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS ŠALTINIŲ ĮRANGOS ĮRENGIMO
VISUOMENINĖS PASKIRTIES PASTATUOSE

Eil.
Nr.

1.

2.

Veiksmai
Laučių buvusios mokyklos
pastato rekonstravimas į
bibliotekos, bendruomenės
namus ir pirminį visuomenės
sveikatos centrą įrengiant
rekuperacinę šildymo sistemą
„Oras-oras“.
Numatomas CO2
sumažėjimas 320 kg

Vainuto kultūros namų pastato
patalpų katilinės
rekonstravimas, įdiegiant
granulinį kūrenimą.

Atsakinga
institucija
Šilutės
rajono
Savivaldy
bė,
Pirminis
sveikatos
priežiūros
centras,
Laučių
bendruom
enė

Šilutės r.
Savivaldy
bė

Trukmė
metais

20102012

20112013

Lėšų
poreikis
tūkst. Lt

14,119.00

80,000.00

Numatomas CO2
sumažėjimas 100 kg

3.

Inkaklių kultūros namų
(Švėkšnos sen.) katilinės
rekonstravimas

Šilutės r.
savivaldy
bė

20112013

75,000.00

Tikėtini
finansavimo
šaltiniai

Europos
Sąjungos
paramos,
Savivaldybės
biudžeto,
bendruomenė
s lėšos.

Europos
Sąjungos
paramos,
Savivaldybės
biudžeto
lėšos

Europos
Sąjungos
paramos,
Savivaldybės
biudžeto

Trumpas
vykdymo
aprašymas/re
zultatas
Projektas
įgyvendintas

Projektas
įgyvendintas
2014 m.
Projekto
metu
katilinėje
įrengti
biokuru
(medienos
granulėmis)
kūrenami 2 x
0,1 MW
galios
vandens
šildymo
katilai H4Y100 su
priklausiniais
.
Projekto
vertė –
99,797 tūkst.
Eur
Iš to
skaičiaus
parama –
93,426 tūkst.
Eur (ES SF LVPA)
Pasiektas
rezultatas CO2
sumažėjima
s 0,03 t/m,
iki 2000 m. 0,21 t)
Projektas
įgyvendintas
2011 m.
Projekto
metu
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lėšos

katilinėje
įrengti 2
biokuru
(medienos
granulėmis)
kūrenami
0,116 MW
galios
(THERMOS
THAL HL100) ir 0,14
MW galios
(THERMOS
THAL HL120) vandens
šildymo
katilai su
priklausiniais
.
Projekto
vertė –
105,045
tūkst. Eur
Iš to
skaičiaus
parama –
96,642 tūkst.
Eur (ES SF LVPA)
Pasiektas
rezultatas CO2
sumažėjima
s 0,034 t/m,
iki 2000 m. 0,3 t)

Numatomas CO2
sumažėjimas 100 kg

4.

Žemaičių Naumiesčio
muziejaus pastato
rekonstravimas įdiegiant
alternatyvaus šildymo katilinę
(biokuru)
Numatomas CO2
sumažėjimas 100 kg

Šilutės r.
savivaldy
bė

20112014

90,000.00

Europos
Sąjungos
paramos,
Savivaldybės
biudžeto
lėšos

Projektas
įgyvendintas
– 2015 m.
Projekto
metu
katilinėje
įrengtas
biokuru
(medienos
granulėmis)
kūrenamas
0,1 MW
galios
vandens
šildymo
katilas
KOSTRZEW
A Maxi Bio
su
priklausiniais
.
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Projekto
vertė –
67,702 tūkst.
Eur
Iš to
skaičiaus
parama –
62,359 tūkst.
Eur (ES SF LVPA)
Pasiektas
rezultatas CO2
sumažėjima
s 0,04 t/m,
iki 2000 m. 0,2 t)
Energetinių resursų taupymo programa (pastatų šiltinimas)

1.

2.

3.

4.

Verdainės pagrindinės
mokyklos pastato
rekonstravimas apšiltinant
pastato stogą, sienas, cokolinę
dalį, langų ir durų keitimas,
šilumos punkto rekonstravimas,
rekuperacinės vėdinimo
sistemos įrengimas, šildomų
grindų ant grunto įrengimas.
Numatomas CO2
sumažėjimas 1.935 t
Juknaičių pagrindinės
mokyklos pastato
rekonstrukcija, didinant
suvartojamos energijos
efektyvumą, sutaupys
63,00MWh energijos.
Numatomas CO2
sumažėjimas 2.384 t
Žemaičių Naumiesčio vidurinės
mokyklos pastato
rekonstrukcija, sumažinant
pastate suvartojamos energijos
sąnaudas. Bus sutaupoma
59MWh energijos.
Numatomas CO2
sumažėjimas 1.177 t
M. Jankaus pagrindinės
mokyklos pastato
rekonstravimas, apšiltinant
išorines atitvaras.
Numatomas CO2
sumažėjimas 2.940 t

Įgyvendintas
Šilutės r.
savivaldy
bė

20092010

3,776,484.4

Europos
Sąjungos
paramos,
Savivaldybės
biudžeto
lėšos

Įgyvendintas
Šilutės r.
savivaldy
bė

20092010

676,852.60

Europos
Sąjungos
paramos,
Savivaldybės
biudžeto
lėšos
Įgyvendintas

Šilutės r.
savivaldy
bė

Šilutės r.
savivaldy
bė

20112012

20102013

526,317.00

1,804,351.7

Europos
sąjungos
paramos,
Savivaldybės
biudžeto
lėšos
Europos
Sąjungos
paramos,
Savivaldybės
biudžeto
lėšos

Kiti projektai, kuriuose numatyti ir darbai, susiję su šilumos taupymu bei
alternatyviomis, atsinaujinančiomis kuro rūšimis

Įgyvendintas
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1.

2.

3.

4.

5.

Žemaičių Naumiesčio
muziejaus pastato
rekonstrukcija įrengiant
šilumos mazgą ir ekologinę
katilinę, šiltinant. perdangą
Numatomas CO2
sumažėjimas 319 kg
Juknaičių savarankiško
gyvenimo namų rekonstrukcija,
apšiltinant stogą, sienas,
sudedant sandarius
(paketinius)langus.
Numatomas CO2
sumažėjimas 1.334 t
Kintų Vydūno kultūros centro
rekonstravimas įrengiant naują
šilumos mazgą su alternatyvia,
atsinaujinančia kuro rūšimi.
Geoterminis
šildymas, rekuperacinė
vėdinimo sistema.
Išorinių atitvarų šiltinimas.
Numatomas CO2
sumažėjimas 240 kg
Šilutės pradinės mokyklos
pastato (Naujakurių) stogo
šiltinimas, šilumos punkto
rekonstrukcija pritaikant
atsinaujinančias kuro rūšis.
Numatomas CO2
sumažėjimas 28 kg
Šilutės laikino gyvenimo namų
statyba nugriaunant seną
pastatą apšiltinant, įrengiant
naują šilumos mazgą.
Numatomas CO2
sumažėjimas 3.184 kg
Iš viso sumažinta CO² emisija

Šilutės r.
savivaldy
bė

Šilutės r.
savivaldy
bė

20102013

20112013

603,790.00

1,463,568.0
0

Europos
Sąjungos
paramos,
Savivaldybės
biudžeto
lėšos
Europos
Sąjungos
paramos,
Savivaldybės
biudžeto
lėšos

Įgyvendintas

Įgyvendintas

Įgyvendintas
Šilutės r.
savivaldy
bė

Šilutės r.
savivaldy
bė

Šilutės r.
savivaldy
bė

20102013

20102012

20112013

161,813.00

93,319.00

1,927,000.0
0

Europos
Sąjungos
paramos,
Savivaldybės
biudžeto
lėšos

Europos
Sąjungos
paramos,
Savivaldybės
biudžeto
lėšos
Europos
Sąjungos
paramos,
Savivaldybės
biudžeto
lėšos

Objektas
privatizuotas

Įgyvendintas

14125

DVIRAČIŲ IR PĖSČIŲJŲ TAKŲ PLĖTRA 2010-2020 METAIS
Eil.
Nr.

Veiksmai

1.

Šilutės miesto istorinio
parko esamų dviračių pėsčiųjų takų plėtra

2.

Šilutės miesto esamų
dviračių - pėsčiųjų takų
atnaujinimas

Kiekis/Įgyve
ndinimo
laikotarpis
Apie 1.9 km /
2010-2011

Apie 2km /
2010-2015

Atsakinga
institucija

Lėšų
poreikis

Savivaldybė

Apie 1
mln. litų

Savivaldybė

Apie 1
mln. litų

Tikėtini
finansavim
o šaltiniai
ES
struktūrinių
fondų
paramos
lėšos,
Savivaldyb
ės biudžeto
lėšos
ES
struktūrinių
fondų
paramos
lėšos,
Savivaldyb
ės biudžeto
lėšos

Trumpas
vykdymo
aprašymas
Įgyvendintas

Įgyvendintas
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3.

Minijos kaimo krantinių
sutvarkymas

Apie 2km /
2010-2012

Savivaldybė

Apie 1
mln. litų

4.

Minijos kairiosios
pakrantės dviračių takas

Apie 4km
/2012-2020

Savivaldybė

Apie 2
mln. litų

5.

Minijos dešiniosios
pakrantės dviračių takas

Apie 4km /
2012-2020

Savivaldybė

Apie 2
mln. litų

6.

Marių pakrantės dviračių
takai

Apie 16 km/
2015-2020

Savivaldybė,
Šilutės miškų
urėdija,
Lietuvos
automobilių
kelių
direkcija

Apie 8
mln. litų

7.

Nemuno žemupio dviračių
žiedo dalies Šilutė –
Povilai įrengimas

Apie 16 km /
2015-2020

Savivaldybė,
Lietuvos
automobilių
kelių
direkcija

Apie 8
mln. litų

ES
struktūrinių
fondų
paramos
lėšos,
Savivaldyb
ės biudžeto
lėšos
ES
struktūrinių
fondų
paramos
lėšos,
Savivaldyb
ės biudžeto
lėšos
ES
struktūrinių
fondų
paramos
lėšos,
Savivaldyb
ės biudžeto
lėšos
ES
struktūrinių
fondų
paramos
lėšos,
Savivaldyb
ės biudžeto
lėšos
ES
struktūrinių
fondų
paramos
lėšos,
Savivaldyb
ės biudžeto
lėšos

Įgyvendintas

Nevykdyta

Nevykdyta

Planuojama
įrengti 9,3
km iki 2030
m.

Įvykdyta:
2013 m.
įrengta 5,6
km, tam
panaudota
3,9 mln. litų

Pagal Šilutės rajono savivaldybės Strateginio 2015-2024 metų strateginio veiklos plano vizijos
vertinimo kriterijų – Žalioji energija šiuolaikinėje infrastruktūroje
Energijos rūšies ar
kitos veiklos
pavadinimas
SAULĖS ENERGIJA

Projekto pavadinimas ir trumpa ataskaita Atsakingas
apie atliktą veiklą bei informacija apie
galutinį rezultatą
2019 m. priemonės „Atsinaujinančių
Planavimo ir plėtros
energijos išteklių (saulės, vėjo,
skyrius
geoterminės energijos ar kitų, išskyrus
biokuro) panaudojimas visuomeninės ir
gyvenamosios (įvairių socialinių grupių
asmenims) paskirties pastatuose“ projektų
įgyvendinimo metu įrengtos saulės
fotovoltinės jėgainės šiuose pastatuose:
- Šilutės lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas”;
- Šilutės Pamario pagrindinėje mokykloje;
- Šilutės lopšelyje-darželyje
„Raudonkepuraitė“;
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- Šilutės Martyno Jankaus pagrindinėje
mokykloje;
- Šilutės r. Švėkšnos „Saulės“ gimnazijoje;
- Šilutės r. Vainuto gimnazijoje
- Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio
gimnazijoje;
- Šilutės Žibų pradinėje mokykloje.
2021 m. priemonei „Atsinaujinančių
energijos išteklių (saulės, vėjo,
geoterminės energijos ar kitų, išskyrus
biokuro) panaudojimas visuomeninės ir
gyvenamosios (įvairių socialinių grupių
asmenims) paskirties pastatuose“
parengtos projektinės paraiškos, gautas
finansavimas ir pradėti įgyvendinti 13
viešųjų pastatų projektų:
1. Šilutės pirmoji gimnazija – (55 kW);
2. Juknaičių pagrindinė mokykla (2
pastatai) – (46 kW);
3. Kintų pagrindinė m-kla – (13 kW);
4. L./d. „Žvaigždutė“ – (29 kW);
5. L./d. „Žibutė“ – (29 kW);
6. Švėkšnos seniūnija –(10 kW);
7. Šilutės M. Jankaus m-klos Traksėdžių
skyrius – (9 kW);
8. Švėkšnos darželis –(65 kW).
9. Kintų Vydūno kultūros centras –(18kW).
10. L/d „Pušelė“ –(40kW);
11. L/d „Gintarėlis“ – (28kW);
Saugų J. Mikšo m-kla – (55kW).
Planuojama projektų įgyvendinimo pabaiga
2023 m.
GATVIŲ
APŠVIETIMO
ĮRENGIMAS

Projektas Nr. 13.1.2.-LVPA-T-116-02-0005 Planavimo ir plėtros
„Šilutės miesto gatvių apšvietimo sistemos skyrius
modernizavimas“
105 Šilutės gatvėse planuojama pakeisti 988 vnt.
senų šviestuvų į naujesnius LED šviestuvus,
įrengti gembių (230vnt.), valdymo spintų (17
vnt.) , 230 vnt. atramų bei nutiesti 6,64 km.
kabelio. Šiuo metu vykdomas projektavimas.
Projektas Nr. 13.1.2.-LVPA-T-116-01-0005
„Šilutės rajono savivaldybės seniūnijų
apšvietimo modernizavimas“
Vykdant gatvių apšvietimo modernizavimą
vienuolikos
Šilutės
rajono
seniūnijų
gyvenvietėse bus atliekami šie darbai: Kintų
seniūnijoje pakeista 121 šviestuvų, įrengta 31
gembė, įrengta 2 valdymo spintos, pastatyta 31
atrama, nutiesta 2760 metrų kabelių, Katyčių
seniūnijoje - 45 šviestuvai, 9 atramos, 9 gembės,
720 m. el. kabelių, Gardamo seniūnijoje - 43
šviestuvai, 33 atramos, 33 gembės ir 300 m. el.
kabelių, Rusnės seniūnijoje - 94 šviestuvai, 67
atramos, 67 atramos ir 2 valdymo spintos, 3966
m. el. kabelių, Vainuto seniūnijoje - 130
šviestuvų, 2 valdymo spintos, 19 atramų, 19
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gembių ir 1350 m el. kabelių, Švėkšnos
seniūnijoje - 124 šviestuvai, 45 gembės, 2
valdymo spintos, 40 atramos ir 5890 metrų el.
kabelių, Saugų seniūnijoje - 86 šviestuvai, 1
valdymo spintos, 47 atramos, 47 gembės ir 3995
m. el. kabelių, Žemaičių Naumiesčio seniūnijoje
- 88 šviestuvai, 46 atramos, 46 gembės ir 2640
m. el. kabelių, Usėnų seniūnijoje - 13 šviestuvų,
2 valdymo spintos, 13 atramų, 13 gembių ir
2220 m. el . kabelių, Juknaičių seniūnijoje - 133
šviestuvai, 39 atramos, 39 gembės ir 648 m. el.
kabelių, Šilutės seniūnijoje - 84 šviestuvai, 46
gembės, 3 valdymo spintos, 51 atrama ir 3535
m. el. kabelių. Šiuo metu perkamos
projektavimo paslaugos.

VĖJŲ JĖGAINĖS
BIOKURAS

Informacija rengiama
Rusnės gyvenvietės šilumos gamybos
šaltinių skaičiaus optimizavimas ir kuro
rūšies keitimas į biokurą
Projekto metu likviduota senoji katilinė,
kurioje buvo eksploatuojami 3 katilai,
kūrenami anglimi ir malkomis. Naujoji
katilinė įrengta Rusnės internatinės
mokyklos katilinės pastate. Technologija –
be nuolatinio aptarnaujančio personalo. Iš
šios katilinės šildomi visi centralizuoto
šilumos tinklo Rusnėje vartotojai.
Projektas įgyvendintas – 2019 m.
Projekto metu katilinėje įrengtas biokuru
(medienos skiedromis) kūrenamas 1,3 MW
galios vandens šildymo katilas
DANSTOCKER ir biokuro pakura
JUSTSEN su priklausiniais ir biokuro
tiekimo įrenginiais.
Projekto vertė - 382 tūkst. Eur
Iš to skaičiaus parama - 168 tūkst. Eur (ES
SF - LVPA)
Pasiektas rezultatas - CO2 sumažėjimas
437 t/m)
Kintų katilinės rekonstrukcija,
įrengiant biokuro katilą
Projekto metu buvo pakeisti nusidėvėjusieji
kietuoju kuru (tame skaičiuje ir anglimi)
kūrenami katilai, nauja kuro rūšis – biokuras
(medienos skiedros). Technologija – be
nuolatinio aptarnaujančio personalo. Naujo
biokuro katilo įrengimas leidžia efektyviai
deginti biokurą, iš šios katilinės yra šildomi
visi centralizuoto šilumos tinklo Kintuose
vartotojai.
Projektas įgyvendintas – 2020 m.
Projekto metu katilinėje įrengtas biokuru
(medienos skiedromis) kūrenamas 0,3 MW
galios vandens šildymo katilas HERTZ ir
biokuro pakura su priklausiniais ir biokuro

UAB „Šilumos tinklai“
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tiekimo – sandėliavimo įrenginiais.
Projekto vertė - 217 tūkst. Eur
Iš to skaičiaus parama - 90 tūkst. Eur (ES
SF - LVPA)
Pasiektas rezultatas - CO2 sumažėjimas
130 t/m)

BIODUJOS

HIDROENERGIJA

HIDROTERMINĖ IR
GEOTERMINĖ EN.
ELEKTROMOBILIAI
IR EL. ENERGIJOS
PAKROVIMO
AIKŠTELĖS

Informacija pildoma
Nuo 2013.05.01 iki 2021.12.31 pagaminta ir UAB „Šilutės vandenys“
sunaudota 712 646 m³ biodujų Šilutės miesto
valymo įrenginiuose.
2003 m. vasario 14 d. išnuomotas inžinerinis Ūkio skyrius
statinys - hidrotechnikos kompleksas, esantis
Viliaus Gaigalaičio g. 2A, Ramučių kaime,
Gardamo sen., Šilutės r. sav., unikalus Nr.
8800-3001-5019, mažąjai hidroelektrinei
statyti. Pasirašyta 2003 m. vasario 14 d.
Ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartis
Nr. R5-37. 2012 m. balandžio 6 d. pastatytas
hidroelektrinės pastatas ir Ramučių
hidroelektrinė.
Informacija renkama

Rengiami dokumentai, susiję su būsimu
finansavimu, rengiamas Savivaldybės
teritorijoje iki 2030 metų numatomų įrengti
viešų ir pusiau viešųjų elektromobilių
įkrovimo prieigų planas.
ŽALIAS MIESTAS IR Savivaldybė prižiūri ir tvarko šiuos
SENIŪNIJOS
žaliuosius plotus (iš viso 84,2186 ha, 2022
m.):
Šilutė, Hugo Šojaus parkas, kadastrinis
numeris 8867/0015:168, plotas 6,5291 ha;
Šilutė, Parko g., skveras su vandens telkiniu,
kadastro numeris 8867/0015:25, plotas
0,3253 ha;
Šilutė, H. Šojaus g. (skveras), kadastro
numeris 8867/0013:54, plotas 0,2804 ha;
Šilutė, H. Šojaus g. (skveras), kadastro
numeris 8867/0013:92, plotas 0,4614 ha;
Šilutė, Lietuvininkų g. (skveras), kadastro
numeris 8867/0015:42, plotas 0,1244 ha;
Šilutė, Lietuvininkų g. (skveras), kadastro
numeris 8867/0015:26, plotas 0,0928 ha;
Šilutė, Lietuvininkų g. (skveras prie evang
bažnyčios), kadastro numeris 8867/0013:81,
plotas 0,4582 ha;
Šilutė, Lietuvininkų g. 34 (miesto skveras),
kadastro numeris 8867/0015:178, plotas
0,2004 ha;
Šilutė, K. Kalinausko g. (skveras prie karių
kapinių), kadastro numeris 8867/0013:82,
plotas 0,1854 ha;
Šilutė, tarp Kęstučio g., Žalgirio g. (skveras),

Ūkio skyrius

Ūkio skyrius
Seniūnijos
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kadastro numeris 8867/0015:47, plotas
0,7934 ha;
Šilutė, Žalgirio g. (skveras, kūdra), kadastro
numeris 8867/0020:170, plotas 0,9421 ha;
Šilutė, Turgaus g., kadastro numeris
8867/0012:101, plotas 1,1166 ha;
Šilutė, Turgaus g. (prie Turgaus g. ir Šyšos
upės), kadastro numeris 8867/0012:102,
plotas 0,3240 ha;
Šilutė, Turgaus g. (prie Turgaus g. ir Šyšos
upės), kadastro numeris 8867/0012:103,
plotas 0,9010 ha;
Šilutė, Turgaus g. (prie Turgaus g. ir Šyšos
upės), kadastro numeris 8867/0012:105,
plotas 0,6196 ha;
Šilutė, Tilžės g. (skveras), kadastro numeris
8867/0017:174, plotas 0,1603 ha;
Šilutė, Laisvės al. (sklypas alėjai), kadastro
numeris 8867/0014:76, plotas 0,2042 ha;
Šilutės miesto istorinis parkas, kadastro
numeris 8867/0015:32, plotas 0,6790 ha;
Šilutė, miesto istorinis parkas, kadastro
numeris 8867/0020:206, plotas 0,5182 ha;
Šilutė, miesto istorinis parkas, kadastro
numeris 8867/0012:111, plotas 0,0503 ha;
Šilutė, miesto istorinis parkas, kadastro
numeris 8867/0020:199, plotas 0,0637 ha;
Šilutė, miesto istorinis parkas, kadastro
numeris 8867/0020:208, plotas 0,0972 ha;
Šilutė, miesto istorinis parkas, kadastro
numeris 8867/0020:194, plotas 0,2641 ha;
Šilutė, miesto istorinis parkas, kadastro
numeris 8867/0020:196, plotas 0,0305 ha;
Šilutė, miesto istorinis parkas, kadastro
numeris 8867/0020:198, plotas 0,2444 ha;
Šilutė, miesto istorinis parkas, kadastro
numeris 8867/0020:195, plotas 0,8522 ha;
Šilutė, miesto istorinis parkas, kadastro
numeris 8867/0020:200, plotas 0,0667 ha;
Šilutė, miesto istorinis parkas, kadastro
numeris 8867/0020:193, plotas 0,3675 ha;
Šilutė, miesto istorinis parkas, kadastro
numeris 8867/0017:182, plotas 1,4385 ha;
Šilutė, miesto istorinis parkas, kadastro
numeris 8867/0017:184, plotas 0,6897 ha;
Šilutė, miesto istorinis parkas, kadastro
numeris 8867/0016:61, plotas 0,2705 ha;
Šilutė, miesto istorinis parkas, kadastro
numeris 8867/0017:183, plotas 0,0197 ha;
Šilutė, miesto istorinis parkas, kadastro
numeris 8867/0020:202, plotas 0,0323 ha;
Šilutė, miesto istorinis parkas, kadastro
numeris 8867/0020:205, plotas 0,2205 ha;
Šilutė, miesto istorinis parkas, kadastro
numeris 8867/0016:54, plotas 0,0124 ha;

15

Šilutė, miesto istorinis parkas, kadastro
numeris 8867/0016:62, plotas 0,0234 ha;
Šilutė, miesto istorinis parkas, kadastro
numeris 8867/0020:203, plotas 0,1294 ha;
Šilutė, miesto istorinis parkas, kadastro
numeris 8867/0020:201, plotas 0,1012 ha;
Šilutė, miesto istorinis parkas, kadastro
numeris 8867/0012:113, plotas 0,0023 ha;
Šilutė, miesto istorinis parkas, kadastro
numeris 8867/0012:112, plotas 0,0184 ha;
Šilutė, miesto istorinis parkas, kadastro
numeris 8867/0020:197, plotas 1,7569 ha;
Šilutė, miesto istorinis parkas, kadastro
numeris 8867/0020:207, plotas 0,6555 ha;
Šilutė, Pylimo g. (skveras) , kadastro
numeris 8867/0016:41, plotas 1,3062 ha;
Šilutė, Senojo Ąžuolo g. (skveras), kadastro
numeris 8867/0020:180, plotas 4,1635 ha;
Šilutė, Pelkės g. 3 (skveras), kadastro
numeris 8867/0016:210, plotas 0,6212 ha;
Šilutė, Senvagės g., kadastro numeris
8867/0017:175, plotas 1,5983 ha;
Šilutė, Senvagės g., kadastro numeris,
8867/0017:83, plotas 0,7651 ha;
Šilutė, Gluosnių g. (skveras), kadastro
numeris 8867/0013:59, plotas 0,3657 ha;
Šilutė, Geležinkelio g. (skveras), kadastro
numeris 8867/0014:73, plotas 0,0415 ha;
Šilutė, Komunarų g. (Naujakurių kvartalo
skveras), kadastro numeris 8867/0007:32,
plotas 2,3137 ha;
Šilutė, Naujakuriai, kadastro numeris
8867/0004:158, plotas 0,6600 ha;
Šilutė, tarp Ramybės ir Pušų g.
(skveras)kadastro numeris 8867/0019:193,
plotas 0,7014 ha;
Šilutė, Pušų g. (skveras), kadastro numeris
8867/0019:173, plotas 0,4600 ha;
Šilutė, Pušų g. (skveras), kadastro numeris
8867/0019:188, plotas 0,1658 ha;
Šilutė, tarp Ramybės ir Barzdūnų g.,
kadastro numeris 8867/0019:195, plotas
0,1661 ha;
Šilutė, Rytų g. (skveras), kadastro numeris
8867/0019:192, plotas 0,1259 ha;
Šilutė, Sotvaro g. (skveras), kadastro
numeris 8867/0003:68, plotas 0,1249 ha;
Šilutės r. sav., Gardamas (skveras), kadastro
numeris 8850/0007:191, plotas 0,3281 ha;
Šilutės r. sav., Gardamas (skveras), kadastro
numeris 8850/0007:192, plotas 0,1923 ha
Šilutės r. ;sav., Gardamo sen., Ramučių k.
(skveras), kadastro numeris 8850/0009:224,
plotas 0,0834 ha;
Šilutės r. sav., Gardamo sen., Šylių k.
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(skveras), kadastro numeris 8870/0005:145,
plotas 0,2813 ha;
Šilutės r. sav., Juknaičių sen., Juknaičių k.
(Juknaičių parkas), kadastro numeris
8820/0001:207, plotas 8,6753 ha;
Šilutės r. sav., Juknaičių sen., Juknaičių k.
(skveras), kadastro numeris 8820/0001:223,
plotas 0,4328 ha;
Šilutės r. sav., Juknaičių sen., Pašyšių k.
(skveras), kadastro numeris 8844/0005:243,
plotas 0,5320 ha;
Šilutės r. sav., Juknaičių sen., Pašyšių k.
(skveras), kadastro numeris 8844/0005:244,
plotas 0,3048 ha;
Šilutės r. sav., Juknaičių sen., Pašyšių k.
(skveras), kadastro numeris 8844/0003:267,
plotas 1,1960 ha;
Šilutės r. sav., Juknaičių sen., Pašyšių k.
(skveras), kadastro numeris 8844/0003:270,
plotas 1,5808 ha;
Šilutės r. sav., Katyčiai (skveras), kadastro
numeris 8822/0003:97, plotas 0,6591 ha;
Šilutės r. sav., Katyčiai (skveras prie Šyšos
upės), kadastro numeris 8822/0003:98,
plotas 0,1024 ha;
Šilutės r. sav., Katyčiai (skveras), kadastro
numeris 8822/0003:99, plotas 0,0157 ha;
Šilutės r. sav., Katyčiai (skveras), kadastro
numeris 8822/0002:276, plotas 0,5554 ha;
Šilutės r. sav., Katyčiai (skveras), kadastro
numeris 8822/0003:95, plotas 2,2577 ha;
Šilutės r. sav., Katyčiai (skveras), kadastro
numeris 8822/0002:114, plotas 0,4715 ha;
Šilutės r. sav., Katyčiai (skveras), kadastro
numeris 8822/0003:96, plotas 0,1039 ha;
Šilutės r. sav., Katyčiai (skveras), kadastro
numeris 8822/0002:145, plotas 0,1150 ha;
Šilutės r. sav., Katyčiai (skveras), kadastro
numeris 8822/0003:97, plotas 0,6591 ha;
Šilutės r. sav., Katyčiai (skveras), kadastro
numeris 8822/0002:115, plotas 0,4640 ha;
Šilutės r. sav., Katyčiai (skveras), kadastro
numeris 8822/0002:276, plotas 0,5554 ha;
Šilutės r. sav., Katyčiai (skveras), kadastro
numeris 8822/0003:98, plotas 0,1024 ha;
Šilutės r. sav., Katyčiai (skveras), kadastro
numeris 8822/0003:99, plotas 0,0157 ha
Šilutės r. sav., Katyčiai, (rekreacijai)
kadastro numeris 8822/0003:440, plotas
0,9177 ha;
Šilutės r. sav., Katyčiai, Paparčių g. (skveras
prie Katyčių evangelikų liuteronų bažnyčios
statinių komplekso evangelikų liuteronų
bažnyčia), kadastro numeris 8822/0008:80,
plotas 0,3233 ha;
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Šilutės r. sav., Kintai (skveras), kadastro
numeris 8827/0002:1076, plotas 0,7245 ha;
Šilutės r. sav., Rusnė. (Rusnės parkas),
kadastro numeris 8854/0003:294, plotas
2,7042 ha;
Šilutės r. sav., Rusnė, Neringos g. (skveras),
kadastro numeris 8854/0003:573, plotas
0,1799 ha;
Šilutės r. sav., Rusnė, Neringos g. (skveras,
aikštelė), kadastro numeris 8854/0003:587,
plotas 0,3844 ha;
Šilutės r. sav., Rusnė, (skveras prie Pakalnės
upės), kadastro numeris 8854/0003:577,
plotas 0,1153 ha;
Šilutės r. sav., Rusnė, Nemuno g. (skveras
prie Nemuno upės), kadastro numeris
8854/0003:581, plotas 2,2371 ha;
Šilutės r. sav., Rusnė, Skirvytėlės g.
(skveras), kadastro numeris 8854/0003:582,
plotas 0,6641 ha;
Šilutės r. sav., Rusnė, Kuršmarių g.
(skveras), kadastro numeris 8854/0003:578,
plotas 0,4306 ha;
Šilutės r. sav., Rusnė, Šaktarpio g. (Pakalnės
ir Vorusnės upių santakoje), kadastro
numeris 8854/0003:583, plotas 0,7192 ha;
Šilutės r. sav., Rusnė (skveras tarp Neringos
g. ir Pakalnės upės), kadastro numeris
8854/0003:594, plotas 0,2772 ha;
Šilutės r. sav., Rusnė (skveras tarp Neringos
g. ir Pakalnės upės), kadastro numeris
8854/0003:590, plotas 0,0537 ha;
Šilutės r. sav., Rusnė (skveras tarp Neringos
g. ir Pakalnės upės), kadastro numeris
8854/0003:593, plotas 0,4768 ha;
Šilutės r. sav., Saugų sen., Vilkyčių k.
(Vilkyčių parkas), kadastro numeris
8884/0001:217, plotas 7,6548 ha;
Šilutės r. sav., Šilutės sen., Grabupių k.
(skveras, aikštelė), kadastro numeris
8817/0002:248, plotas 0,1383 ha;
Šilutės r. sav., Šilutės sen., Grabupių k.
(skveras), kadastro numeris 8817/0002:78,
plotas 0,3373 ha;
Šilutės r. sav., Šilutės sen., Pagrynių k.,
Šilutės g. (žalia zona), kadastro numeris
840/0002:1007, plotas 0,8799 ha;
Šilutės r. sav., Švėkšnos sen., Inkaklių k.
(skveras), kadastro numeris 8814/0001:303,
plotas 0,2210 ha;
Šilutės r. sav., Žemaičių Naumiestis, Žaliojo
Kalno g., kadastro numeris 8890/0001:453,
plotas 1,4159 ha;
Šilutės r. sav., Žemaičių Naumiestis, Žaliojo
Kalno g., kadastro numeris 8890/0001:454,
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plotas 1,1203 ha;
Šilutės r. sav., Žemaičių Naumiestis
(skveras), kadastro numeris 8890/0001:392,
plotas 1,4705 ha;
Šilutės r. sav., Žemaičių Naumiestis
(skveras), kadastro numeris 8890/0001:393,
plotas 0,2215 ha;
Šilutės r. sav., Žemaičių Naumiestis
(piliakalnis), kadastro numeris
8890/0001:365, plotas 0,1246 ha;
Šilutės r. sav., Žemaičių Naumiestis
(skveras), kadastro numeris8890/0001:419,
plotas 1,9749 ha;
Šilutės r. sav., Žemaičių Naumiestis,
Klaipėdos g. (skveras, aikštelė), kadastro
numeris 8890/0001:420, plotas 0,1345 ha;
Šilutės r. sav., Žemaičių Naumiestis, tarp
Klaipėdos g. ir Laisvės g. (skveras) kadastro
numeris 8890/0001:421, plotas 0,0487 ha;
Šilutės r. sav., Žemaičių Naumiestis, Akacijų
g.
(skveras),
kadastro
numeris
8890/0001:416, plotas 0,0999 ha;
Šilutės r. sav., Žemaičių Naumiestis,
Ramybės g. (skveras prie Dariaus ir Girėno
g.), kadastro numeris 8890/0001:418, plotas
0,1519 ha;
Šilutės r. sav., Žemaičių Naumiesčio sen.,
Brokorių k. (piliakalnis), kadastro numeris
8812/0002:480, plotas 0,1391 ha;
Šilutės r. sav., Žemaičių Naumiesčio sen.,
Ciparių k. (skveras prie Žemaičių
Naumiesčio tvenkinio), kadastro numeris
8812/0002:509, plotas 0,3128 ha;
Šilutės r. sav., Žemaičių Naumiesčio sen.,
Juodžių k. (piliakalnis) kadastro numeris
8810/0002:30, plotas 1,9711 ha
PĖSČIŲJŲ IR
DVIRAČIŲ TAKŲ
ĮRENGIMAS

Iš Kelių priežiūros ir plėtros programos Ūkio skyrius
lėšų 2015 m. -2021 metais suremontuoti,
rekonstruoti pėsčiųjų ir pėsčiųjų dviračių
takai:
Rusnės mstl. pėsčiųjų takas jungiantis
Šilutės gatvę su Neringos gatvę kapitalinis
remontas, tako ilgis 400 m.
Šilutės miesto S. Dariaus ir S. Girėno
gatvė (Nr. 1S94) rekonstravimas, tako ilgis
1031 m
Rusnės miestelio pėsčiųjų ir dviračių tako
jungiančio Neringos gatvę su K.
Donelaičio gatve kapitalinis remontas,
tako ilgis 560 m.
Šilutės miesto Klaipėdos gatvės pėsčiųjų
ir dviračių tako rekonstravimas, tako ilgis
807 m.
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Šilutės sen., Laučių kaimo pėsčiųjų tako ir
tilto per Šusties upę nauja statyba, tako
ilgis 807 m.
Šilutės miesto Naujakurių mikrorajono
Jovarų ir Rasos gatvių rekonstravimas,
tako ilgis 869 m.
Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 193
Kvėdarna–Švėkšna–Saugos ruožui nuo
25,413 iki 26,570 km, kuriam Švėkšnos
miestelyje suteiktas Vilkėno gatvės
pavadinimas, tako ilgis 1050 m.
Šilutės miesto Cintjoniškių gatvės ruožas,
kuris jungiasi su valstybinės reikšmės
rajoniniu keliu Nr. 4209 Šilutė–
Ramučiai–Gardamas, tako ilgis 989 m.
Šilutės miesto Lietuvininkų ir Tilžės g.
pėsčiųjų ir dviračių takas prie valstybinės
reikšmės krašto kelio Nr. 165, tako ilgis
1829 m.
Šilutės miesto Klaipėdos gatvės pėsčiųjų
ir dviračių takas prie valstybinės reikšmės
rajoninio Nr. 4262, tako ilgis 1829 m.
Valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr.
4209 Šilutė-Ramučiai-Gardamas. Ruožai
0,580 iki 1,374 (Šilutės mieste suteikti
Pramonės,
Cintjoniškių
gatvių
pavadinimai) ir nuo 1,404 iki 3,01 km
(Šilutės mieste suteiktas Ramučių g.
pavadinimas), tako ilgis 1373 m.
Šilutės miesto Nemuno gatvės kapitalinis
remontas, tako ilgis 1060 m.
Šilutės miesto Sodų gatvės kapitalinis
remontas, tako ilgis 366 m.
DAUGIABUČIŲ
NAMŲ
RENOVACIJA

Daugiabučių namų atnaujinimas,
užtikrinant racionalų energijos išteklių
naudojimą pagal Savivaldybės
renovacijos Programą. Atnaujintas ar
modernizuojamas 61 daugiabutis namas:
1. Lietuvininkų g. 14A, Šilutė, priduotas
2015-01-19;
2. Cintjoniškių g.5A, Šilutė, priduotas 201509-03;
3. Gluosnių g. 7, Šilutė, priduotas 2015-0824;
4. Cintjoniškių g. 5, Šilutė, priduotas 201506-29;
5. Šiloko g. 4, Juknaičiai, priduotas 2015-1221;
6. Taikos g. 10, Šilutė, priduotas 2015-0918;
7. Knygnešių g. 5, Šilutė, priduotas 2015-0330;
8. Pramonės g. 9, Šilutė, priduotas 2016-01-

Viešųjų paslaugų skyrius
UAB „Šilutės šilumos
tinklai“
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9. Liepų g. 19, Šilutė, priduotas 2016-02-09;
10. Laisvės al. 4, Šilutė, priduotas 2016-0720;
11. H. Šojaus g. 12, Šilutė, priduotas 201706-30;
12. Šiloko g. 7, Juknaičiai, priduotas 201711-15;
13. Laisvės al. 10, Šilutė, priduotas 2016-1209;
14. Lietuvininkų g. 4,Šilutė, priduotas 201608-17;
15. Taikos g. 9, Šilutė, priduotas 2016-1017;
16. Dariaus ir Girėno g. 6, Šilutė, priduotas
2016-12-06;
17. Žalgirio g. 3, Šilutė, priduotas 2016-0512;
18. Gluosnių g. 3, Šilutė, priduotas 2016-0901;
19. Jaunimo al. 1, Šilutė, priduotas 2016-1230;
20. Vengrų g. 1, Juknaičiai, priduotas 201807-23;
21. Turgaus g. 7, Šilutė. Priduotas
valstybinei statybos užbaigimo komisijai
2021-11-19;
22. Šiloko 9, Juknaičiai, priduotas 2020-0114;
23. Lauko g. 6, Šilutė, priduotas 2018-12-14;
24. Cintjoniškių g. 12, Šilutė, priduotas
2018-10-02;
25. Gluosnių g. 5, Šilutė, priduotas 2019-0108;
26. Cintjoniškių g. 14A, Šilutė, priduotas
2018-11-05;
27. Gluosnių g. 9A, Šilutė, priduotas 201812-14;
28. Lietuvininkų g. 2A, Šilutė. Pridavimas
valstybinei statybos užbaigimo komisijai
numatomas 2022 m. I ketvirtį;
29. Cintjoniškių g. 2, Šilutė. Priduotas
valstybinei statybos užbaigimo komisijai
2021-02-02;
30. Gluosnių g. 5A, Šilutė. Priduotas
valstybinei statybos užbaigimo komisijai
2021-01-07;
31. Gluosnių g. 9, Šilutė. Priduotas
valstybinei statybos užbaigimo komisijai
2021-01-25;
32. Laisvės al. 2, Šilutė. Priduotas
valstybinei statybos užbaigimo komisijai
2021-02-02;
33. Laisvės al. 3, Šilutė. Pridavimas
valstybinei statybos užbaigimo komisijai
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numatomas 2022 m. I ketvirtį;
34. Laisvės al. 7, Šilutė. Pridavimas
valstybinei statybos užbaigimo komisijai
numatomas 2022 m. I ketvirtį;
35. Gluosnių g. 13, Šilutė. Priduotas
valstybinei statybos užbaigimo komisijai
2021-02-23;
36. Knygnešių g. 11, Šilutė. Priduotas
valstybinei statybos užbaigimo komisijai
2021-07-20;
37. Dariaus ir Girėno g. 22, Šilutė. Vyksta
statybos rangos darbai;
38. Cintjoniškių g. 7C, Šilutė. Vyksta
statybos rangos darbai;
39. Kęstučio g. 8, Šilutė. Vyksta statybos
rangos darbai;
40. Knygnešių g. 6, Šilutė. Vyksta statybos
rangos darbai;
41. Taikos g. 11, Šilutė. Vyksta statybos
rangos darbai;
42. Šilojų g. 23, Traksėdžiai. Paskelbtas
konkursas rangos darbams;
43. Jaunimo al. 1, Šilutė. Paskelbtas
konkursas rangos darbams;
44. Turgaus g. 9, Šilutė. Parengtas
investicinis projektas;
45. Kaštonų g. 1, Juknaičiai. Pasirašyta
rangos darbų sutartis;
46. Dariaus ir Girėno g. 4, Šilutė. Paskelbtas
konkursas rangos darbams;
47. Ventės g. 2, Šilutė. Paskelbtas konkursas
rangos darbams;
48. Turgaus g. 8, Šilutė. Parengtas
investicinis projektas;
49. Lietuvininkų g. 16A, Šilutė. Rengiamas
TDP;
50. Klaipėdos g. 1A, Šilutė. Paskelbtas
konkursas rangos darbams;
51. Knygnešių g. 7, Šilutė. Paskelbtas
konkursas rangos darbams;
52. Žalgirio g. 13, Šilutė. Paskelbtas
konkursas rangos darbams;
53. Cintjoniškių g. 10, Šilutė. Paskelbtas
konkursas rangos darbams;
54. Šilojų skg. 2, Traksėdžiai. Paskelbtas
konkursas rangos darbams;
55. Melioratorių al. 4, Šilutė. Pasirašyta
rangos darbų sutartis;
56. Beržų g. 4, Juknaičių k., Šilutės r. sav.
Parengtas investicinis projektas;
57. Knygnešių g. 8, Šilutė. Parengtas
investicinis projektas;
58. Vilų g. 15, Šilutė. Parengtas investicinis
projektas;
59. Vilų g. 4, Šilutė. Parengtas investicinis
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projektas;
60. Liepų g. 9, Šilutė. Parengtas investicinis
projektas;
61. V. Kudirkos g. 23A, Šilutė. Parengtas
investicinis projektas.
Informacija rengiama
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