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ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 9-OJO ŠAUKIMO TARYBOS
PRISIIMTŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2019–2023 m.

VYKDYMO ATASKAITA

Šilutės rajono savivaldybės taryba kryptingai įgyvendino Savivaldybės 2015–2024 m. 
strateginiame plane numatytus uždavinius. Tarybos koalicinė dauguma nuosekliai vykdė 
prisiimtus įsipareigojimus rinkėjams pagal patvirtintą Šilutės rajono savivaldybės tarybos 
koalicinės  veiklos  2019–2023  m.  metų  programą.
Per pastaruosius ketverius metus Šilutės kraštas neatpažįstamai pasikeitė: sutvarkytos ar 
tvarkomos gatvės, pėsčiųjų takai, parkai, rekonstruotos aikštės ir pastatai, sutvarkyti 
inžineriniai tinklai, komunalinių atliekų rūšiuojamasis surinkimas. Modernizuotos 
švietimo įstaigos, sudarytos palankios sąlygos ir sportuoti, ir gyventi aktyvų kultūrinį 
gyvenimą. Mažieji miesto gyventojai labai pamėgo Šeimų skverą ir Šyšos kilpos parką. 
Rekonstruotame Šilutės kultūros ir pramogų centro pastate pasitinka estetiškai patrau-
klios patalpos ir erdvės. Darbuotojus, repetuojančius kolektyvus, žiūrovus pasitinka 
moderni ir šiuolaikiška didžioji bei kamerinio dramos teatro salės. Tikimės, kad vaikai ir 
jaunimas pamėgs robotikos centrą, susidomės elektronika. Gyventojų ir svečių mielai 
lankomas sutvarkytas Hugo Šojaus dvaras, jo pastatai ir parkas, H. Zudermano skveras. 
Sutvarkyta Šilokarčemos kvartalo infrastruktūra pagerino miesto centrinės viešosios 
erdvės estetinį vaizdą bei miesto įvaizdį, padidino miesto investicinį patrauklumą. Šiuo 
metu kompleksiškai tvarkomas Šilutės miesto parkas, Šyšos senvagės sala, įgyvendinama 
daugybė kitų  projektų.
Mums, vietos politikams, labai svarbu, jog Šilutės krašto žmonės mylėtų savo namus ir čia 
pildytų  savo s vajones,  veikla,  darbu  garsintų  ir  gražintų  savo  kraštą.
Šilutės  rajono  savivaldybės  biudžetas  padidėjo  28,8  proc. – nuo  55 592 855  Eur  (2019 m.) 
iki  71 620 653  Eur  (2022 m.).
Savivaldybėje  2019–2022 m. buvo įgyvendinamas 71 projektas, kurių  bendra  suma  apie  
70  mln.  Eur.
Susipažinkime  išsamiau  su  atliktais  darbais.
Pagarbiai

Gerbiami gyventojai,

Šilutės rajono savivaldybės meras    
Vytautas Laurinaitis
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Pavaldžių socialinių įstaigų darbuotojai kasmet Kalėdų proga skatinami priemokomis. Lietuvos socialinių darbuotojų dienos 
proga geriausiems darbuotojams pareiškiamos Mero padėkos, renkamas Metų socialinis darbuotojas, kuriam nuo 2021 m. 
skiriama 3 MMA dydžio premija. Tradicija tapo Vietos savivaldos dienos paminėjimas ir aktyviausių bendruomenės narių 
pagerbimas  Mero  padėkomis.

Vykdant  projektą  „Paslaugų  teikimo  ir  asmenų  aptarnavimo  kokybės  gerinimas  Šilutės  rajono  savivaldybėje“:
1. Savivaldybės  administracija  ir  jai  pavaldžios  35  įstaigos  naudoja  veiklą  optimizuojantį  Lean  metodą;
2. Savivaldybės  pastato  I  aukšte  įrengtas  informacinis  ekranas; 
3. Patobulinta  interesantų  eilių  valdymo  sistema,  įrengtas  klientų  aptarnavimo  kabinetas.
Projekto  biudžetas – 198 287,72 Eur (ES – 168 544,56 Eur,SB – 29 743,16 Eur).

Bendradarbiaujant su savivaldybės bei šalies žiniasklaidos priemonėmis viešinama informacija apie vykdomus ar jau įvykdytus 
projektus, taip užtikrinant vykdomų darbų žinomumą. Taip pat aktyviai naudojamasi ne tik savivaldybės interneto svetaine, bet ir 
socialiniu  tinklu  „Facebook“ –   viešinama  informacija  pasiekia  platesnę   auditoriją.
Per  metus  vidutiniškai  parengiama:
1.  Informacinių  straipsnių  Šilutės  rajono  savivaldybės  interneto  svetainėje, „Facebook“ paskyroje – per  1000;
2.  Įvairių  sveikinimų – per  30;
3.   Atsakymų  į  žiniasklaidos  paklausimus – apie  50.
Nuosekliai  bendradarbiaujama su savaitraščiu „Savivaldybių žinios“, dienraščiu „Vakarų ekspresas“, portalais manokraštas.lt,                         
regionunaujienos.lt – jiems  paruošiama  apie  50  publikacijų.
Kiekvienais metais parengiami ir išleidžiami sieniniai kalendoriai, kalėdiniai atvirukai, organizuojamos fotografijų ar piešinių 
parodos  Savivaldybės  administracijos  pastate.
Savivaldybės interneto svetainėje nuolat atnaujinama ir koordinuojama aktuali visų Administracijos struktūrinių padalinių 
informacija.

2019–2022 m. nevyriausybinių  visuomeninių  organizacijų  projektams  įgyvendinti iš  savivaldybės  biudžeto  skirta  550,4  tūkst. 
Eur. Finansuojamos kultūros, sporto, jaunimo, bendruomenių veiklos, religinių bendruomenių rėmimo programos, kuriomis 
siekiama skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą tenkinant viešuosius jų poreikius, stiprinti jų narių 
sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą. Organizuoti 6 savivaldybės  nevyriausybinių  organizacijų  tarybos  
posėdžiai.

Seniūnijose organizuojamos seniūnaičių sueigos, išplėstinės seniūnaičių sueigos, susirinkimai, taip sudarant sąlygas 
seniūnaičiams, bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant bendruomenių 
narių  viešųjų  poreikių  tenkinimo  sprendimus.  Per  ataskaitinį  laikotarpį  įvyko  200  seniūnaičių  sueigų.

Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas  strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašas. Strateginis veiklos planas 
nuolat tikslinamas, atsižvelgiant į biudžetą. Reguliariai vyksta projektų pristatymai, išklausomos gyventojų pastabos, siūlymai
 ir  pageidavimai,  Šilutės  rajono  savivaldybės  vadovai  pristato  atliktus  darbus,  įgyvendintus  tikslus,  kitas  veiklos  ataskaitas.

2019 m. inicijuotas ir įgyvendintas Savivaldybės administraci-
jos struktūros optimizavimas. Savivaldybės administracijoje 
panaikinti šie poskyriai: Socialinės paramos skyriaus Socialinių 
paslaugų poskyris, Centralizuotos buhalterijos Aptarnaujamų 
įstaigų poskyris, Ūkio skyriaus Turto poskyris, Komunikacijos 
skyriaus Dokumentų valdymo poskyris. Reorganizuotas Perso-
nalo ir teisės skyrius: prie jo prijungtas atskiru struktūriniu pa-
daliniu buvęs Civilinės metrikacijos skyrius. Savivaldybės 
administracijos struktūroje neliko ir atskiro struktūrinio pada-
linio Kultūros skyriaus, kuris performuotas į Švietimo ir kultūr-
os  skyriaus  Kultūros  poskyrį.
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EKONOMIKA
2019 m. buvo įgyvendinami 42 projektai, kurių bendra suma 20 
mln. 128 tūkst. Eur, pateikta 11 paraiškų už 8 mln. 373 tūkst. Eur 
(2018 m. – 36  vykdomi  projektai  už  13  mln.  903  tūkst. Eur,  
pateikta  15  paraiškų už  7  mln.  754  tūkst. Eur).

2020 m.  buvo  įgyvendinami  42  projektai,  kurių  bendra  suma 
26 mln.  38  tūkst.  Eur, pateikta 14 paraiškų už 7 mln. 25 tūkst. Eur 
(2019 m. –  42  vykdomi  projektai  už  20 mln.  128 tūkst.  Eur,
pateikta 11 paraiškų už 8 mln. 373 tūkst. Eur).                             .

2021–2022  m.  buvo  įgyvendinami  46  projektai,  kurių  bendra 
suma  27   mln.   190   tūkst.   Eur,   pateiktos   9   paraiškos   už 
 1  mln.  786  Eur. 

2019  m.  finansuotos  3  smulkiojo  ir  vidutinio  verslo  paraiškos, 
2020 m. – 7 paraiškos, 2021 m. – 3 paraiškos. 2022 m. patvirtintas naujas Šilutės rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio 
verslo  rėmimo  tvarkos  aprašas.                                             .

2019–2022 m., įgyvendinant Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programą, finansuota per 40 verslo paraiškų, skirta 
100  tūkst. Eur.

Savivaldybė s tarybos  sprendimais  nustatytas  minimalus  nekilnojamojo  turto  mokesčio  tarifas:
2019 m. –  0,3  proc.,
2020 m. –  0,5  proc.,
2021 m. –  0,5  proc.,
2022 m. –  0,5  proc.
3 proc. nekilnojamojo turto mokesčio tarifas taikomas nekilnojamajam turtui, kuris naudojamas ne pagal paskirtį arba yra 
apleistas ir nenaudojamas, ir 3 proc. nekilnojamojo turto tarifas kitos paskirties statiniams  (atsinaujinančios  energijos  (vėjo,  
saulės  ir kt.)  jėgainės).

Didelis dėmesys skirtas savivaldybei pavaldžių įmonių kontrolei ir jų teikiamų paslaugų kainų optimizavimui. Savivaldybės 
tarybos sprendimais nustatomos ir tikslinamos šilumos tiekimo ir geriamojo vandens  tiekimo  bei  nuotekų  tvarkymo  kainos.

Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje nuo 2022-09-01 keleiviai vežami nemokamai (vežėjai UAB „Šilutės autobusų parkas“, 
UAB „Kintas“).

Asociacija „Lamatos žemė“ 2014–2023 m. finansavimo laikotarpiu kaimo vietovėse plėtojo verslo projektus, aktyvino kaimo 
bendruomenes ir viešino informaciją apie šio laikotarpio finansavimo galimybes.
Įgyvendinti trys projektai: „Socialinio verslo modelio diegimas Šilutės rajono Švėkšnos, Gardamo ir Žemaičių Naumiesčio 
seniūnijose“, „Socialinio verslo modelio diegimas Šilutės rajono Vainuto, Katyčių ir Usėnų seniūnijose“, „Socialinio verslo 
modelio diegimas Šilutės rajono Kintų, Saugų ir Rusnės seniūnijose“. Įsigyti 6 žolės pjovimo traktoriukai. Įdarbinti 6 žmonės
po 0,5  etato.  Kiekvieno  projekto  suma  59166,94  Eur,  finansuojama  95  proc.

Užbaigti ir inicijuoti nauji Pamario krašto turizmo aktyvinimo projektai. Pagal Pietų Baltijos teritorinio bendradarbiavimo 
programą rengiami projektai: „Aktyvumas – visiems“ („Active for all“), kurio tiks-las – turizmo  infrastruktūros  pritaikymas 
neįgaliesiems;  „Baltijos muziejai: tinklo sukūrimas tarp muziejų ir kultūros organizacijų Pietų Baltijos regione“ („Baltic Resilient 
Museums: Building a network of resilient museums and cultural organisations across the South Baltic region“), projekto 
biudžetas  40 000 Eur  (39 250 –  ES  lėšos,  750  Eur – SB).

Užbaigtas projektas „Pamario švyturių kelias“. Projekto metu sukurta vaizdo medžiaga, pristatanti Pamario kraštą, virtualus 
turas,  fotografijos.  Projekto  biudžetas – 252 861,10  Eur (ES – 214 931,93  Eur,  SB – 37 929,17  Eur).
„Laisva, skanu, unikalu –  žuvies keliu“, projektas įgyvendintas kartu su Klaipėdos regiono savivaldybėmis, sukurtas projektą 
pristatantis  filmukas.  Projekto  biudžetas – 123 916,00  Eur (ES – 105 328,60  Eur,  SB – 18587,40  Eur).



Projektas „Pažink vakarų krantą“ įgyvendintas kartu su Klaipėdos regiono savivaldybėmis. Projekto biudžetas – 313 115,66 
Eur  (ES – 266 148,31  Eur,  SB – 46 967,35  Eur).

Projektas „Klaipėdos regiono turizmo infrastruktūros sistemos sukūrimas ir įdiegimas“ įgyvendintas kartu su Klaipėdos regiono 
savivaldybėmis.
2020 m.  visoje  Šilutės  rajono  savivaldybėje  įrengti:
• 28  turizmo  objektus  žymintys  kelio  ženklai;
• 24  krypties rodyklės pėstiesiems  (8  iš  jų  įrengtos  Šilutės  mieste);
•Juknaičių ir Ventės miesteliuose įrengti du informaciniai stendai – kolonos su išsamiais aprašymais apie Juknaičių ir Kintų 
seniūnijose  lankomus  objektus; 
• 9 seniūnijose įrengti informaciniai stendai, žymintys seniūnijų lankomus objektus bei jų vietą žemėlapyje. Kintų ir Švėkšnos 
seniūnijose  įrengti  stendai  su seniūnijų  turistiniais  objektais,  žemėlapiu  bei  krypties  rodyklėmis;
•Prie  įvažiavimo  į  Šilutės  miestą  sumontuoti trys  Šilutės  miesto  lankomus  objektus  pristatantys  stendai;
•Du  stendai  pasitinka į Šilutės rajono savivaldybę įvažiuojančius gyventojus bei svečius. Šiuos stendus rasite keliuose 
Šilutė–Šilalė bei Šilutė–Pagėgiai. Šiuose stenduose pristatoma dešimt visą Šilutės rajono savivaldybę reprezentuojančių
 turistinių  objektų.

Klaipėdos regiono savivaldybių projekto biudžetas – 681 458,82 Eur, iš jų 100 000,00 Eur – Šilutės r. sav. (ES – 85 000,00 Eur, 
SB – 15 000,00  Eur).

Baigiamas įgyvendinti projektas „Pažink Pamario kraštą keliaudamas paukščių keliu“. Projekto įgyvendinimo metu viešinami 
gamtos paveldo objektai, esantys Šilutės rajono bei Neringos savivaldybėse, vykdomos e. rinkodaros priemonės (interneto 
svetainės atnaujinimas, žaidimo sukūrimas, reklama socialiniuose tinkluose ir pan.), siekiant didinti turistų srautus ir skatinti 
ornitologinį  turizmą.  Projekto  biudžetas – 233 636,80  Eur (ES – 198 591,28  Eur,  SB – 35 045,52  Eur).

Užbaigtas Šilokarčemos kvartalo kompleksinio sutvarkymo projektas. Projekto biudžetas 4 181 252,95  (3 176 933,56 Eur – ES 
lėšos,  1 004 319,39  Eur – SB  lėšos). 

Sutvarkytos  šios  viešosios  miesto  erdvės:
1. Šilutės  rajono  savivaldybės  aikštė, 
2. H.  Zudermano  skveras, 
3. Šeimos  skveras,  esantis  prie  pastato  Lietuvininkų  g.  36. 
Bendra  projekto  suma 549 896,63 Eur  (SB lėšos – 161 444, ES lėšos – 388 452 Eur).

Rekonstruotos M. Jankaus, Miško, Lauko, Pramonės, Cintjoniškių, Ramučių, Rasos, Jovarų, Sporto, Poilsio, Nemuno, J. Zauerveino, 
K. Griniaus gatvės. Rekonstruoti Tilžės ir Lietuvininkų gatvių pėsčiųjų ir dviračių takai. Vykdomi K. Kalinausko gatvės 
kapitalinio  remonto  darbai  (darbų  pabaiga  2023  m.). 

Sutvarkyta automobilių stovėjimo aikštelė šalia Cintjoniškių g. 18 dau-giabučio namo. Aikštelių, esančių tarp Knygnešių,
H. Zudermano, Žalgirio ir Vytauto gatvių, rekonstravimo pradžia 2023 m. Taikos g. 9 ir Laisvės al. automobilių stovėjimo aikšte-
lės  bus  tvarkomos,  kai  bus  baigtos  rekonstruoti  Knygnešių  kvartalo  aikštelės.

Sutvarkytas  daugiabučių  namų  kvartalas,  esantis  tarp  Parko  g.,  Lietuvininkų  g.  ir  Liepų  g.

Įgyvendinamas projektas „Šilutės miesto istorinio parko infrastruktūros sutvarkymas, sukuriant sąlygas aktyviam poilsiui, 
sveikatingumo renginiams“. Rekonstruojami pėsčiųjų ir dviračių takai, įrengiama pasyvaus laisvalaikio zona: lauko treniruokliai, 
sveikatingumo takas, augintinių vedžiojimo aikštelė, bendruomenės aikštės, vaikų žaidimo aikštelės, viešieji tualetai. 
Rekonstruojamas tiltas ir pralaida per Šyšos upę bei statomas naujas tiltas į salą. Projekto pabaiga – 2023-07-31 Bendra projekto 
suma  2444762,23  Eur (SB  lėšos –183357,17  Eur,  ES  lėšos – 2261405,06  Eur).

VIEŠOJI INFRASTRUKTŪRA



Įgyvendintas projektas „Šilutės rajono švietimo, ugdymo ir kultūros pastatų modernizavimas, pasinaudojant EUROPEAN ENERGY 
EFFICIENCY FUND technine pagalba“. Projekto tikslas – parengti energetinius auditus, investicinį projektą bei techninę 
specifikaciją renovacijos darbams pirkti. Planuojami renovuoti pastatai:
Šilutės  lopšelis-darželis  „Ąžuoliukas“,
Šilutės  lopšelis-darželis  „Gintarėlis“,
Švėkšnos  lopšelis-darželis,
Usėnų  pagrindinė  mokykla,
Vilkyčių  pagrindinė  mokykla,
Saugų  Jurgio  Mikšo  pagrindinė  mokykla,
Kintų  pagrindinė  mokykla,
Šilutės  Pamario  progimnazija,
Šilutės  rajono  savivaldybės  administracijos  pastatas,
Šilutės  ligoninė  ir  Šilutės  pirminės  sveikatos  priežiūros  centras. 
Projekto  dokumentų  rengimo  biudžetas  195 000, 00  Eur (ES  lėšos). 
Šiuo  metu  vyksta  renovacijos  darbų  viešasis  pirkimas,  jo  vertė   15 033 779,00  Eur.

Rekonstruota  automobilių  stovėjimo  aikštelė  prie  Savivaldybės  administracijos  pastato.

Įrengta 10 naujų žaidimų aikštelių: 6 Šilutės miesto darželiuose, 2 Žemaičių Naumiesčio darželyje, 1 Rusnės darželyje, 
1  Švėkšnos  darželyje.

Renovuoti buvę našlaičių globos namai (buvęs vaikų sanatorijos „Eglutė“ pastatas).
Pagal Europos Sąjungos kaimynystės programos projekto „Kultūros paveldo
objektų pritaikymas turistiniams ir kultūriniams poreikiams“ buvo atliekamas 
paprastasis remontas. Projekto biudžetas – 435 973,97 Eur (ES – 392 376,57 Eur, 
SB – 43 597,40 Eur). Rangos darbai baigti, vertė 555 847,80 eurų su PVM.

Atlikta buitinių nuotekų tinklų rekonstrukcija Cintjoniškių, H. Šojaus, 
Dariaus ir Girėno, Tulpių ir Rusnės gatvėse. Iš viso rekonstruota 4,8 km tinklų.
 Nuotekų tinklai tapo sandarūs, nėra gruntinio vandens infiltracijos, neteršiama 
aplinka, sumažėjo elektros sąnaudos. 

Panaudojant Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšas 2019 m.  išasfaltuotas
 pagrindinis sodų bendrijos „Rasa“ takas (0,83 km, vertė – 136 730,00 Eur  su PVM). 

2020 m.  išasfaltuotas  pagrindinis  sodų  bendrijos  „Gintaras“  takas  (0,35  km,  vertė – 54 000,00 Eur  su  PVM).

Nutiesti nauji buitinių nuotekų tinklai (apie 3,4 km) Šilutėje, „Pavasario“ sodų bendrijoje. 66 būstams sudarytos sąlygos gauti 
nuotekų  surinkimo  paslaugas.  

Nutiesti nauji vandentiekio tinklai (apie 3,1 km) Šilutėje, Stadiono g., „Aušros“ ir „Draugystės“ sodų bendrijose. Gyventojams 
sudarytos  sąlygos  gauti  vandens  tiekimą.

Atlikti vandens tiekimo ir buitinių nuotekų tinklų inžineriniai tyrinėjimai, parengtos inventorinės bylos ir įregistruotas turtas
 (apie  47  km  tinklų).

Atliktas vandentiekio tinklų remontas, Šyšos g., M. Jankaus g., Sodų g., iš viso rekonstruota 0,6 km tinklų. Gyventojams suteiktos 
kokybiškos  vandens  tiekimo  paslaugos.

Nutiesti nauji vandentiekio tinklai iš Šilutės miesto į Šlažų k. (0,6 km), Šilutės m. Rūtų g., M. Hofmano g., Plonaičio g., Stadiono g.
(0,4  km).  Gyventojams  sudarytos  sąlygos  gauti  vandens  tiekimą.

Įrengti  buitinių  nuotekų  tinklai  ir  nuotekų  siurblinė  daugiabučiam namui  Šilutėje,  Klaipėdos  g.  33.

Renovuoti buvę našlaičių globos namai (buvęs vaikų sanatorijos „Eglutė“ pastatas).
Pagal Europos Sąjungos kaimynystės programos projekto „Kultūros paveldo
objektų pritaikymas turistiniams ir kultūriniams poreikiams“ buvo atliekamas 
paprastasis remontas. Projekto biudžetas – 435 973,97 Eur (ES – 392 376,57 Eur, 
SB – 43 597,40  Eur).  Rangos  darbai  baigti,  vertė  555 847,80 Eur  su  PVM.

Atlikta buitinių nuotekų tinklų rekonstrukcija Cintjoniškių, H. Šojaus,           .
Dariaus ir Girėno, Tulpių ir Rusnės gatvėse. Iš viso rekonstruota 4,8 km tinklų.
Nuotekų tinklai tapo sandarūs, nėra gruntinio vandens infiltracijos, neteršiama 
aplinka,  sumažėjo  elektros  sąnaudos. 

Panaudojant Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšas 2019 m.  išasfaltuotas
pagrindinis sodų bendrijos „Aušra“ takas (0,83 km, vertė – 136 730,00 Eur su PVM). 
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SENIŪNIJOSE ĮGYVENDINTI PROJEKTAI
Kintuose įgyvendinamas projektas „Baltija visiems“. Šilutės rajono savivaldybės 
administracija parengė neįgaliųjų mokymo programas, nupirko mokymams skirtos 
įrangos: gelbėjimo katerių, mokomųjų jachtų, burlenčių, jėgos aitvarų ir kitos 
technikos už 165 000 .  Veiklai vykdyti pasitelkti buriuotojų klubai. Bendra  Eur
projekto  suma  338027,70  Eur  (SB  lėšos – 50731,15   ES  lėšos – 287476,55  Eur)., 

Tvarkomas Švėkšnos sinagogos pastatas. Šiuo metu atliekami vidaus remonto
darbai. vykdyta  dalis  projekto,  atlikta  darbų  už  129  tūkst. .Į  Eur

Atlikti naujų vandentiekio tinklų statybos, esamų tinklų rekonstrukcijos darbai – 
mažinami vandens nuostoliai, gyventojai gauna geresnės kokybės paslaugas. Buvo 
nutiesti  nauji  vandentiekio  tinklai  Pagrynių  k.  (apie  3,0  km). 

Atlikta buitinių nuotekų tinklų rekonstrukcija Grabupių k. Iš viso rekonstruota 860 m 
tinklų. Nuotekų tinklai tapo sandarūs, nėra gruntinio vandens infiltracijos, neteršia-
ma  aplinka,  sumažėjo  elektros  sąnaudos.

Nutiesti nauji buitinių nuotekų tinklai ir rekonstruoti seni tinklai Laučiuose (iš viso
 apie  6,2  km).  Sudarytos  sąlygos  gauti  nuotekų  surinkimo  paslaugas.

Buvo atlikta buitinių nuotekų tinklų rekonstrukcija Rusnės mstl. Iš viso rekonstruota 
3,6 km tinklų. Nuotekų tinklai tapo sandarūs, nėra gruntinio vandens infiltracijos, 
neteršiama  aplinka.  Sumažės  elektros  sąnaudos.

Pastatyti nauji geriamojo vandens kokybės gerinimo įrenginiai. Visi Katyčių, Vainuto, 
Degučių,  Žemaičių  Naumiesčio  ir  Švėkšnos  gyventojai  gauna  kokybišką  vandenį.

Buvo atlikta buitinių nuotekų tinklų rekonstrukcija Vainuto mstl. Iš viso rekonstruota 
1,3 km tinklų. Nuotekų tinklai tapo sandarūs, nėra gruntinio vandens infiltracijos, 
neteršiama  aplinka.  Sumažės  elektros  sąnaudos.

Baigiami  gatvių  apšvietimo  modernizavimo  projektai:
1. Šilutės m. ir trijų aplinkinių kaimų apšvietimo projektas baigtas, perkami darbai, 
bendra  vertė  apie 1,5 mln. Eur  su  PVM;
2. Vykdomi Šilutės miesto gatvių apšvietimo montavimo darbai, vertė apie 950 tūkst. 
Eur  su  PVM;
3. Atliekama  Šilutės  r.  sav.  seniūnijų  apšvietimo  projektų  ekspertizė.
2019–2022 m. išasfaltuotos gatvės: Žemaičių Naumiesčio sen. – kelias Žemaičių Naumiestis–Sugintai, Degučių k. Pirklių g., 
Naujakurių g., Gardamo mstl. Tenenio g., Šaulių g., Bažnyčios g., Žakainių k. Daubų ir Žaliosios g.;  Juknaičių mstl. Jakštelių g., Rūtų 
g., Pašyšių k. Šyšos g.; Švėkšnos mstl. Parko g., Žemaitės g., Sodo g., Dariaus ir Girėno g., J. Maciejausko g., Vilkų Kampo k., kelias 
Šauliai–Vilkų Kampas; Usėnų k. Pirties g., Topolio g., Sodų g., Žemaitkiemio k. Gamtos g., Kavolių k. Medeinos g.; Kintų
mstl. Aušros g., Pamario g., Ventės k. Žvejų g.; Katyčių mstl. Gluosnių g., Pievų g., Sirenos g.; Vainuto mstl. Griaužinės g., Bikavėnų k. 
Vyturio ir Kranto g.; Saugų sen. Vilkyčių k. Žolynų g., Žemaitkiemio k. Bažnyčios g.; Rusnės mstl. Šilutės g.                          .

Asfaltuojamas kelio Ramučiai–Gardamas 11,38–16,50 km kelio ruožas, Povilai–Minijos kaimas asfaltuojamas visas kelias, 
Verdainė–Pašyšiai  išasfaltuotas  7,20–9,997  km  ruožas.

Savivaldybės teritorijoje buvo renovuojami 75 daugiabučiai namai. 2021–2022 m. renovacijai buvo paruošti dar 4 daugiabučių 
namų  atnaujinimo  (modernizavimo)  investiciniai  planai  bei  pastatų  energinio  naudingumo  sertifikatai.

Baigti įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai keliuose Šilutė–Traksėdžiai, Šilutė–Žemaičių Naumiestis ir Ramučių gatvėje; kelyje 
Šilutė–Rusnė  pėsčiųjų  ir  dviračių  takas  įrengtas  atkarpoje  nuo  K.  Griniaus  tilto  iki  Rusnės.  

Įrengti  autobusų  laukimo  paviljonai  Klaipėdos  g.,  prie  Traksėdžių  gyvenvietės,  kitose  savivaldybės  seniūnijose.
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Išlaikytas optimalus švietimo įstaigų tinklas, uždaryti skyriai, kuriuose buvo 
nepakankamas mokinių skaičius, sumažėjo jungtinių  1–4  klasių komplektų,  neliko  
jungtinių  5–8  klasių  komplektų.

Įgyvendinti švietimo įstaigų modernizavimo projektai: „Šilutės r. Saugų Jurgio Mikšo 
pagrindinės mokyklos patalpų pritaikymas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
grupėms“ projekto biudžetas 326 885,42 Eur (ES – 302 369,00 Eur), „Šilutės lopšelio-
darželio „Ąžuoliukas“ infrastruktūros modernizavimas“, projekto biudžetas 133 
776,24 Eur (ES – 123 743,02 Eur). „Edukacinių erdvių sukūrimas  Šilutės r. Vainuto 
gimnazijoje“  projekto  biudžetas  308 974,00  Eur  (ES – 285 800,95  Eur).

ŠVIETIMAS

Rengiami švietimo įstaigų modernizavimo projektai: modernizuoti Pamario progimnazijos, Kintų, Saugų Jurgio Mikšo, Vilkyčių
ir Usėnų pagrindinių mokyklų, Švėkšnos vaikų lopšelio-darželio, vaikų lopšelių-darželių „Gintarėlis“ ir  „Ąžuoliukas“ pastatai.

Skatinama Trečiojo amžiaus universiteto veikla, programas finansavo Šilutės rajono savivaldybė: 2019 m. skirta 5800 Eur, 
2020 m. – 6000 Eur, 2021 m. – 6000 Eur, 2022 m. – 8000 Eur.  2022 metais universiteto veikloje dalyvavo 162 studentai. Pagal 
Trečiojo amžiaus universiteto veiklos planą numatyta toliau plėtoti senjorų mokymosi galimybes, įgyvendinti neformaliojo 
švietimo programas ir projektus, skirtus suaugusiųjų saviraiškai plėtoti. Šiuo metu universitete yra mišrus choras „Šilas“, šokių 
kolektyvas „Aukštumala“, literatų sambūris „Vėdrynas“, anglų kalbos, rankdarbių, kūrybinės saviraiškos būreliai, sporto klube  
„Atėnė“  vyksta  kalanetikos  užsiėmimai  senjorams.                                                                                                                                           . 

Atnaujintos arba naujai įrengtos visų Šilutės miesto lopšelių-darželių tvoros, Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio, 
Švėkšnos  lopšelio-darželio,  Šilutės „Žibų“  pradinės  mokyklos  ir  Šilutės  Pamario  progimnazijos  tvoros.

Atnaujintas Šilutės miesto stadionas – įrengta dirbtinė žolės danga ir aptverta teritorija, vertė – 537 tūkst. Eur su PVM. Taip pat 
vykdomas Šilutės miesto stadiono tribūnų ir namelių remonto bei apšvietimo įrengimo rangos darbų pirkimas, kuriam numa-
toma  apie  500  tūkst.  Eur  su  PVM.
Skirta  lėšų  mokyklų  mokymo  priemonėms  ir  inventoriui  atnaujinti:
2019  m. – 175 814  Eur;
2020  m. – 203 279  Eur;
2021  m. – 206 887  Eur;
2022  m. – 279 203  Eur.

Pradėtos  6  naujų  mokyklinių  autobusų  pirkimo  procedūros.

2019 m. vykdomas ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas projektas „Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Šilutės rajono 
savivaldybėje“. Jam skirta 114 215 Eur. Įrengtos patalpos, įsigyti baldai, priemonės naujai įkurtiems Vilkyčių, Vainuto, Juknaičių 
vaikų dienos centrams bei išplėstos Šilutės vaikų dienos centro patalpos. 2020 m. toks centras įkurtas Usėnuose, 2022 m. – 
Švėkšnoje. Šių centrų veikla dalinai  finansuojama  iš  valstybės  ir  savivaldybės  biudžetų.

Įsteigtas  Šilutės  meno  mokyklos  dailės  skyrius  Žemaičių  Naumiesčio  seniūnijoje.

Šeimos  ir  H.  Zudermano  skveruose,  H.  Šojaus  parke  bei  kitose  viešosiose  vietose
įrengtos  vaizdo  stebėjimo  kameros.
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JAUNIMO POLITIKA

2021 m. įkurtas Šilutės atviras jaunimo centras,  teikiantis socialines, pedagogines, 
psichologines paslaugas 14–29 metų asmenims bei sudarantis sąlygas jaunimo 
užimtumo, neformaliojo ugdymo, lavinimo ir saviraiškos poreikiams tenkinti, 
socializuotis. eikia Kintų atvira jaunimo erdvė, kuri užtikrina Kintų jaunimo    V
užimtumą  ir neformalias  veiklas. 

Šilutės rajono savivaldybėje veikia dvi programos, skatinančios jaunimą, pasiekusį aukštų akademinių ir sportinių rezultatų bei 
siejantį savo ateitį su Šilute. Pirmoji – nuo 2019 metų veikianti Studentų rėmimo programa, pagal kurią Šilutės rajono 
savivaldybei reikalingas specialybes studijuojantys asmenys skatinami sugrįžti dirbti į Šilutę: arba 100 proc. kompensuojamas 
studijų kainos mokestis, arba skiriama 200 Eur mėnesinė stipendija. Programa 2019–2021 m. pasinaudojo 25 studentai, 2022 m. 
vėl paskelbtas konkursas, sulaukęs didžiulio susidomėjimo. Gavę paramą jaunuoliai įsipareigoja dirbti Šilutės rajono 
savivaldybės įstaigose tiek metų, kiek jiems bus teikiama parama. 2019 m. šiai programai įgyvendinti skirtas 9639 Eur, 2020 m. –
 18 840  Eur,  2021  m. – 27 331  Eur  finansavimas. 

Veikia Šilutės rajono savivaldybės sportininkų skatinimo tvarka, kurios tikslas skatinti aukštų rezultatų pasiekusius geriau-
sius savivaldybės sportininkus ir jų trenerius. Kiekvienų metų pabaigoje jiems įteikiamos padėkos ir piniginiai prizai.
2019  m.  skirta  8 200  Eur,  2020  m. – 10 300  Eur,  2021  m. – 9 410  Eur.

Plėtodamos savo veiklą, rengdamos susirinkimus jaunimo organizacijos gali naudotis Šilutės atviro jaunimo centro, esančio 
Liepų g. 16, patalpomis bei inventoriumi. 2019–2022 m. Šilutės rajono savivaldybės lėšomis buvo finansuota 40 jaunimo 
organizacijų ar su jaunimu dirbančių organizacijų projektų. 2019 m. 12 projektų buvo skirta 8 700 Eur, 2020 m. 11 projektų
 buvo skirta 10 560 Eur, 2021 m. finansuoti 9 projektai, kuriems buvo skirtas 12 504 Eur finansavimas, 2022  m.  8  projektai  gavo
 14 000  Eur  finansavimą.

Pagal savo dydį Šilutės rajono savivaldybė yra viena iš Jaunimo savanoriškos tarnybos (JST) programos lyderių, Jaunimo 
reikalų agentūra ją įvertino kaip ypač sėkmingai ir kokybiškai vykdančią programą. 2019 m. iš savivaldybės biudžeto lėšų 
JST programai įgyvendinti skirta 3 000 Eur (10 jaunuolių), 2020 m. – 5 000 Eur (37 jaunuoliams), 2021 m. – 8 351 Eur
(36  jaunuoliams),  2022  m. –8 700  Eur  (34  jaunuoliams).  Yra  14  akredituotų  JST  savanorius  priimančių  organizacijų. 

Šilutės rajono savivaldybėje veikia Jaunimo reikalų taryba, kurios net 6 atstovai yra savivaldybės teritorijoje veikiančių 
jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų nariai. Posėdžiuose diskutuojama jaunimui aktualiais klausimais, teikiami
pasiūlymai  Šilutės  rajono  savivaldybės  tarybai  dėl  jaunimo  politikos  įgyvendinimo  gerinimo  Šilutės  rajono  savivaldybėje. 

Baigti Šilutės kultūros namų pastato rekonstravimo darbai. Rangos darbų  ir  įrangos  
vertė – 7,11  mln. Eur  su  PVM.

2022 metais, lyginant su 2019 m., mėgėjų meno kolektyvų finansavimas didėjo dau-
giau  nei  10  proc.

Kultūros strateginių renginių finansavimas didėjo 49,6 proc.: 2019 m. strateginiams 
renginiams  buvo  skirta  65 400 Eur,  o  2022  m. – 97 860  Eur.

Baigiamas įgyvendinti projektas, kurio metu įsigyta apšvietimo, vaizdo, garso, 
kompiuterinė, ekspozicinė ir saugyklos įranga, sumontuoti ekspoziciniai baldai, šiuo 
metu vyksta instaliacijos įrangos montavimas ir technologijų diegimas. Bendra 
projekto  suma  452832,00  Eur  (SB  lėšos –  67927,00  Eur,  ES  lėšos – 384907,00  Eur).

KULTŪRA

Šilutės rajono savivaldybei kofinansuojant Lietuvos kultūros tarybos finansuojamus projektus sukurtos 5 edukacinės programos,
 5  interaktyvios  priemonės  lankytojams,  4 turistiniai  maršrutai,  1  internetinė  svetainė  ir  1  ekspozicija.  
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SPORTAS

Baigti  Šilutės  miesto daugiafunkcio  sporto komplekso, esančio Rusnės g. 10A,  Šilutėje,  
rekonstravimo  darbai,  vertė  7,043  mln.  Eur  su  PVM.

Atnaujintas Šilutės miesto stadionas – įrengta dirbtinė žolės danga ir aptverta  
teritorija,  vertė  537  tūkst.  eurų  su  PVM.                                                                                                     .

Rengiama irklavimo bazės rekonstravimo projekto techninė dokumentacija.

Sudarytos  galimybės  gyventojams  naudotis mokyklų sporto salėmis (grafikai  skel-
biami  viešai).  

Šiuo metu Šilutės rajono savivaldybėje veikia 5 seniūnijų sporto klubai.

SOCIALINĖ APSAUGA

Siekiant atsisakyti institucinės vaikų globos, buvo steigiamos bendruomeninės šeimynos. Iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų 
2019 m. buvo įgyvendinamas projektas „Bendruomeninių vaikų globos namų tinklo plėtra Šilutės rajono savivaldybėje“. Šiam 
projektui skirta 265 000 Eur. Iš šių lėšų buvo įsigytos patalpos ir įkurtos 3 ben-druomeninės  šeimynos  Švėkšnoje,  Pagryniuose  ir  
Naujakuriuose.

2019 m. nupirkti 6 socialiniai būstai, vienas būstas pritaikytas asmeniui su judėjimo negalia. 2020 m. nupirkti 8 socialiniai būstai, 
2021 m. – 2  būstai,  2022 m. – 4 būstai (ES – 678 061,63  Eur,  SB – 119 657,94  Eur).

 2  socialiniai  ir  42 būstai  pritaikyti  neįgaliesiems. 

2021 m. balandžio mėn.  Saugų vaikų globos namų patalpose atidarytas Šilutės 
socialinės globos namų Saugų padalinys. Pritaikymo darbams skirta 633 000 Eur, 
inventoriui pirkti – 174 000 Eur. Paslaugas šiame padalinyje gauna 38 paslaugų 
gavėjai. Viena vieta   skirta laikino  atokvėpio  paslaugai  teikti,  ja  pasinaudojo  2  
klientai.

Plečiamos laikinojo apgyvendinimo patalpos Šilutėje. 2022 m.rugsėjo mėn. skirta 
80 000 Eur patalpoms Tulpių g. 14, Šilutėje, pritaikyti.                              .

Šilutės miesto Lietuvininkų, Tilžės, Sodų, Miško, Knygnešių, H. Zudermano, P. Jakšto, 
M. Jankaus, Sodų, Cintjoniškių, Ramučių, Gluosnių gatvėse įrengtos silpnaregių 
vedimo linijos. Įrengti gatvės bortai, kurie pritaikyti žmonėms, turintiems judėjimo 
negalią.

Turizmo informacinė infrastruktūra pritaikoma neįgaliesiems: projektas „Turizmo 
informacinės infrastruktūros sukūrimas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams 
pietvakarinėje Klaipėdos regiono dalyje“ įgyvendinamas kartu su Klaipėdos regiono 
savivaldybėmis. Šilutės rajono savivaldybės seniūnijose įrengta 12 taktilinių stendų 
bei 1 bareljefinė plokštė, žyminti lankytinus objektus Šilutės rajono savivaldybės  
seniūnijose.  Projekto  biudžetas – 237 635,29  Eur (ES – 201 989,99   Eur,  SB –  645,29  
Eur ).

Plečiamos laikinojo apgyvendinimo patalpos Šilutėje. 2022 m.rugsėjo mėn. skirta 
80 000  Eur patalpoms Tulpių g. 14, Šilutėje,  pritaikyti.
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Tobulinta komunalinių atliekų apmokestinimo tvarka. Vietinė rinkliava už komu-
nalines atliekas apskaičiuojama vadovaujantis nuostatais ir patvirtintomis 
taisyklėmis pagal naujai įdiegtas programas. Nuo 2019-01-01 buvo pradėtas 
skaičiuoti  mokestis pagal naudojamų komunalinių atliekų konteinerių skaičių, tūrį 
(dydį) ir ištuštinimo dažnį. Gyvenamosios paskirties, individualių garažų ir sodų 
paskirties objektams, kurių savininkai naudojasi  kolektyviniais konteineriais, – pagal 
objektų paskirtį ir objektų skaičių. Kitų objektų, kurių savininkai naudojasi 
kolektyviniais  konteineriais, – pagal  nekilnojamojo  turto  objektų  paskirtį  ir  plotą. 

2019 m. mišrių komunalinių atliekų konteineriai buvo sunumeruoti ir sužymėti 
specialiais  žymekliais.  Įrengta  81  pusiau  požeminė  konteinerių  aikštelė. 

Užtikrinant aptarnavimo kokybę buvo papildyti pinigų grąžinimo tvarkos nuostatai 
(įsigaliojo nuo 2020-01-01): kai vežėjas laiku neišveža atliekų, nesilaiko numatyto 
grafiko; kai neužtikrinama galimybė per 15 d. naudotis mišrių komunalinių atliekų 
konteineriu. Taikomos  lengvatos  pensinio  amžiaus  nedirbantiems  asmenims. 

Šilutės mieste 2021 m. įrengta 1 elektromobilių įkrovimo stotelė bei 2022 m. pa-
tvirtintas Šilutės rajono savivaldybėje iki 2030 metų numatomų įrengti viešųjų ir 
pusiau  viešųjų  elektromo bilių  įkrovimo  prieigų  planas.
2019–2020  m.  8 viešosios  įstaigos  įsirengė  fotovoltines  elektrines;
2022  m. 13  viešųjų įstaigų  pradėtos projektuoti fotovoltinės elektrinės bus įren-
gtos  iki  2023  m.  birželio  1  d. 

Kartu su AB Vidaus vandens kelių direkcija inicijuotas Pakalnės ir Rusnaitės upių 
žiočių išvalymas. Dėl minėtų upių valymo bei apžvalgos bokšto statybos Rusnės 
seniūnija 2022-11-23 organizavo piketą Vilniuje, kur dalyvavo ne tik Rusnės ben-
druomenė, bet ir Šilutės rajono savivaldybės vadovai, kiti neabejingi Šilutės 
bendruomenės  nariai.

Įgyvendintas  projektas „Šyšos upės senvagės II dalies ir Pievų g. demontuojamų 
garažų užterštų teritorijų sutvarkymas Šilutės mieste“ (Šyšos upės senvagė išvalyta). 
Projekto  biudžetas  960 323,78  Eur  (iš  jų  912 307,59  Eur  ES  lėšos).

APLINKOSAUGA IR ŽEMĖS ŪKIS

Įgyvendintas Lietuvos ir Latvijos programos projektas „Viešųjų miesto teritorijų atkūrimas Šilutėje ir Saldus“ („Public
urbanareas regeneration in Silute and Saldus“), kurio metu sutvarkyta 0,97 ha Šyšos senvagės teritorijos dalis, suprojektuota
Tilžės ir Žemaičių Naumiesčio  pėsčiųjų ir dviračių tako dalis (500 m). Bendras Šilutės ir Saldus projekto biudžetas – 623 401,33
Eur  (Šilutės  r.  sav.  projekto  dalis – 319 451,33  Eur,  iš  jų  ES – 27 1534,23  Eur, SB – 47 917,70  Eur).

Iš valstybės investicijų programos lėšų žiemos ir vasaros polderiuose įgyvendinta 11 projektų, kurių bendra vertė 8,65 mln. Eur,
 iš ES SF lėšų įgyvendinti 5 projektai, bendra vertė – 0,626 mln. Eur, iš ES fondų potvynių rizikai valdyti įgyvendintas 1 projektas ir 
2023 m. bus baigtas įgyvendinti dar 1 projektas. Visų projektų bendra vertė – 9,07 mln. Eur. Pagal Vandentvarkos priemonę iš ES 
fondų skiriamų lėšų įgyvendinti 6 projektai, bendra vertė 2,10 mln. Eur. Šiuo metu įgyvendinami dar 3 projektai, kurių bendra vertė 
2,22  mln.  Eur.  2022  m.  pateiktos  2  paraiškos,  kurių  bendra  vertė  1,5  mln.  Eur.

Žemės ūkio, Aplinkos, Finansų ministerijoms, Vyriausybei ir Seimo nariams buvo pateikti  pagrįsti dokumentai dėl didesnio lėšų 
poreikio  melioracijos  įrenginiams  remontuoti  ir  atnaujinti.

Savivaldybės  vandens  keliai  yra  perduoti  AB  Vidaus  vandens  kelių  direkcijai.

2019  m.  vietinės  reikšmės  kelių  su  žvyro  danga  priežiūrai  ir  remontui  skirta 346,2  tūkst. Eur, 2020 m. – 486,0   tūkst. Eur, 2021  m. – 
328,1  tūkst.  Eur,  2022  m. – 558,6  tūkst.  Eur. 

Kaimo reikalų skyriaus ir seniūnijų žemės ūkio specialistai dalyvauja Žemės ūkio rūmų renginiuose, kuriuose aptariami 
probleminiai  žemės  ūkio  klausimai.



•   ŠILUTĖS  RAJONO  SAVIVALDYBĖS  9-OJO  ŠAUKIMO  TARYBOS  PRISIIMTŲ 2019–2023 m. ĮSIPAREIGOJIMŲ  VYKDYMO  ATASKAITA    •

BENDRADARBIAVIMAS
Savivaldybė stiprino bendradarbiavimą tarp savivaldos ir policijos, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, krašto apsaugos, 
pasienio apsaugos tarnybų. Buvo vykdomi susitikimai, skelbiama iš šių institucijų gaunama informacija interneto svetainėje
ir socialinio tinklo paskyroje. Šiuo metu yra pasirašyta per 40 bendradarbiavimo sutarčių, tarp jų – su policija, pasienio
apsaugos  tarnyba  ir  Lietuvos  kariuomenės  Karinių  jūrų  pajėgomis.

Savivaldybė yra pasirašiusi partnerystės sutartis su šiomis mokslo įstaigomis: Lietuvos mokslų akademija, Mykolo Romerio, 
Klaipėdos, Lietuvos sveikatos mokslų universitetais, Lietuvos dailės akademija, Lietuvos verslo ir Klaipėdos valstybine 
kolegijomis. Vyksta abipusis bendradarbiavimas: Administracijos specialistai dalyvauja mokslo įstaigų organizuojamuose 
renginiuose,  o  aukštųjų  mokyklų  dėstytojai  ir  studentai  yra  kviečiami  į  Savivaldybę.

           www.silute.lt
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SB – Savivaldybės  biudžeto lėšos;  ES – Europos Sąjungos lėšos;  VS – Valstybės  lėšos


