Kretingos rajono savivaldybės tarybos
2022-09-29 sprendimo Nr.
3 priedas
KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ PROGRAMOS (NR. 04) APRAŠYMAS
Biudžetiniai metai

2022-ieji metai

Asignavimų valdytojai, kodai

Kretingos rajono savivaldybės administracija

Programos pavadinimas

Strateginio planavimo ir investicijų programa Nr. 04

Programos parengimo
argumentai

Programa skirta planuoti rajono investicinius projektus, kurie didina
rajono ekonominį potencialą, žinomumą, vykdyti į turizmą
orientuotus projektus ir plėtoti turizmo paslaugas.

1.
1.1

Prioritetas
Tikslas

1.1.4

Uždavinys

1.1.4.4

Priemonė

Viešųjų paslaugų kokybės gerinimas
Gerinti sveikatinimo veiklą ir sąlygas
Gerinti kūno kultūros ir sporto paslaugų kokybę ir didinti jų
įvairovę
Sporto komplekso pastatymas

2015 metais pradėta Kretingos sporto komplekso statyba, finansuojama Valstybės kapitalo investicijų
programos, Savivaldybės biudžeto ir skolintomis lėšomis. Pagal pasirašytą rangos darbų sutartį darbai
turi būti baigti iki 2023 m. gegužės mėn. Lėšos planuojamos darbams vykdyti bei baldams, įrangai
įsigyti.
1.1.4.7 Priemonė
Motobolo aikštės tvarkymas
2022 m. planuojama:
- įrengti stadiono apsauginius atitvarus (kamuolių gaudykles);
- parengti motobolo sporto bazės infrastruktūros atnaujinimo techninį projektą. Darbus vykdyti
pagal galimybes 2023-2024 m.
1.1.4.8 Priemonė
Kretingos miesto stadiono tvarkymas
Įgyvendinamas sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamas sporto projektas Nr. SP2021-1-027
„Kretingos miesto stadiono rekonstravimas, pritaikant jį bendruomenės poreikiams. Planuojamos
savivaldybės biudžeto ir valstybės biudžeto lėšos projekto įgyvendinimui 2022-2023 m.
1.1.4.9 Priemonė
Sporto aikštynų atnaujinimas
Numatomas projekto Nr. SP2020-1-51 „Sporto aikštyno prie Pranciškonų gimnazijos modernizavimas
pritaikant jį bendruomenės poreikiams“ finansavimas. Taip pat planuojama rengti techninį projektą S.
Daukanto progimnazijos sporto aikštyno sutvarkymui. Finansavimas darbam skirtas vadovaujantis
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. V-606
„Dėl švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programos įgyvendinimo“.
Preliminariai planuojamos lėšos (Eur)
Objektai/veiklos
Projekto „Sporto aikštyno prie Pranciškonų
gimnazijos
modernizavimas
pritaikant
jį
bendruomenės poreikiams“ vykdymas
S. Daukanto
sutvarkymas

progimnazijos

sporto

aikštyno

Finansavimo
šaltiniai

2022 m.

2023 m.

L

488 500

-

P
VA
B
VA

350 000
331 500
15 000

50 000
250 000

Gerinti ugdymo paslaugų kokybę ir modernizuoti ugdymo (-si)
aplinką
1.2.1
Uždavinys
Gerinti ugdymo paslaugų kokybę
Kretingos
Jurgio
Pabrėžos
universitetinės
gimnazijos
1.2.3.12 Priemonė
modernizavimas
Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos investicijų 9 prioriteto
„Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę „Mokyklų tinklo
efektyvumo didinimas“. Numatomos investicijos į biochemijos (biotechnologijų), chemijos, fizikos ir
užsienio kalbų mokymosi sąlygų gerinimą bei investicijos į aktų salę. Planuojama, kad projektas bus
baigtas 2022 metais.
1.2.4
Uždavinys
Ugdymo (-si) įstaigų rekonstravimas
Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Kretingos
1.2.4.4 Priemonė
lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“
1.2

Tikslas

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3CPVA-R-705 priemonę „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“. Projekto
įgyvendinimo metu rekonstruojant esamą pastatą pastatant priestatą bus įrengtos dvi naujos grupės
ikimokyklinio ugdymo poreikiui patenkinti – viena lopšelio ir viena darželio grupė, iš viso 35 naujos
vietos. Planuojama, kad projektas bus baigtas 2022 metais.
Ikimokyklinio ugdymo sąlygų gerinimas Kretingos lopšelyjedarželyje „Žilvitis“
Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3CPVA-R-705 priemonę „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“.
Numatyta atlikti remonto darbus dviejose lopšelio grupėse pirmame aukšte bei įsigyti būtinus baldus,
įrangą. Planuojama, kad projektas bus baigtas 2022 metais.
1.2.4.17 Priemonė

1.2.4.44 Priemonė
Švietimo įstaigų ugdomosios aplinkos gerinimas
Šioje priemonėje planuojamas rajono švietimo įstaigų kapitalinis remontas pagal eiliškumą (eiliškumas
gali kisti priklausomai nuo priemonei numatyto finansavimo bei projekto rengimo trukmės). Numatyti
darbai:
1. Kretingos Marijono Daujoto progimnazijoje įrengti liftą neįgaliesiems bei pritaikyti sanitarinį
mazgą trečiame pastato aukšte pagal neįgaliųjų reikalavimus. 2022 m. numatoma skelbti pirkimą
rangovo parinkimui ir vykdyti darbus.
2. Vykdyti Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ tvarkymo darbus.
3. Skelbti projektavimo paslaugų pirkimą dėl Kretingos lopšelio-darželio „Pasaka“
ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Eglutė“ tvarkymo darbų techninės dokumentacijos
parengimo. Įvertinus galimybes numatyti įrengti papildomas grupes.
4. Atlikti Kretingos Simono Daukanto progimnazijos sporto salės kapitalinį remontą.
5. Atlikti Vydmantų gimnazijos aktų salės kapitalinį remontą.
6. Parengti trūkstamą dokumentaciją ir skelbti pirkimą rangovo parinkimui, tvarkymo darbus
Kretingos r. Vydmantų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje (nuo 2020-09-01
reorganizuotas lopšelis-darželis „Pasagėlė“) atlikti pagal galimybes 2023-2024 m.
Preliminarus lėšų poreikis/paskirstymas (Eur)
Objektai/veiklos
2022 m.
Kretingos M. Daujoto progimnazijos lifto
įrengimas ir sanitarinio mazgo
pritaikymas neįgaliesiems
Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“
tvarkymo darbai

2023 m.

2024 m.

Iš viso

340 000

-

-

340,0 tūkst. Eur

300 000

400 000

700 000

1,4 mln. Eur

Kretingos lopšelio-darželio "Pasaka"
ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Eglutė“
tvarkymo darbai
Kretingos S. Daukanto progimnazijos
sporto salės kapitalinis remontas
Vydmantų gimnazijos aktų salės
kapitalinis remontas

Kretingos r. Vydmantų gimnazijos
ikimokyklinio ugdymo skyriaus
tvarkymo darbai

30 000

400 000

970 000

1,4 mln.. Eur

350 000

-

-

350,0 tūkst. Eur

100 000

-

-

100,0 tūkst. Eur

10 000

750 000

750 000

1,5 mln. Eur

Vėlesniais metais numatoma pradėti:
- rengti Jokūbavo A. Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro vidaus patalpų perplanavimo ir
remonto projektą, darbus finansuoti pagal galimybes;
- parengti Kretingos lopšelio-darželio „Žilvitis“ pastato ir aplinkos modernizavimo projektą bei
pačius darbus finansuoti pagal galimybes;
- parengti Kretingos lopšelio-darželio „Pasaka“ pastato ir aplinkos modernizavimo projektą bei
pačius darbus finansuoti vėlesniais metais.
1.3
Tikslas
1.3.1
Uždavinys
1.3.1.32 Priemonė

Vykdyti ir plėsti socialines paslaugas, gerinti socialinę aplinką
Teikti ir gerinti socialinę paramą, socialinę aplinką
Kompleksinių paslaugų Kretingos rajono šeimoms teikimas

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr.
08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“. Projektą įgyvendina Kretingos rajono
savivaldybės administracija kartu su projekto partneriais – Kretingos socialinių paslaugų centru (teikia
asmeninio asistento paslaugas) ir viešąja įstaiga Šv. Antano dienos centru (atlieka Bendruomeninių
šeimos namų funkcijas ir teikia projekte numatytas paslaugas). Projekte numatytos paslaugos:
pozityvios tėvystės mokymai, psichosocialinė pagalba, šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės
paslaugos, mediacija bei asmeninio asistento paslaugos.
2.
Prioritetas
Kretingos rajono konkurencingumo, patrauklumo ir žinomumo
didinimas
2.3
Tikslas
Skatinti Kretingos rajono ekonominį augimą
2.3.1
Uždavinys
Skatinti verslumą ir palankią investicinę aplinką
2.3.1.3 Priemonė
Paramos verslui skyrimas
Planuojama skirti finansavimą naujai besikuriantiems verslo subjektams, taip prisidedant prie
užimtumo ir investicinio patrauklumo didinimo Kretingos rajone. Priemonės lėšomis taip pat
numatoma finansuoti savivaldybės administracijos patiriamų verslumui skatinti būtinų išlaidų
padengimą (pvz., renginių organizavimą ir pan.).
2.3.1.4 Priemonė
Verslo plėtros sąlygų gerinimas
Planuojamos lėšos verslo sąlygoms gerinti – parengti Lapyno ar kitą teritoriją verslo plėtrai.
2.4
Tikslas
Didinti savivaldybės turistinį patrauklumą
2.4.1
Uždavinys
Plėsti turizmo sektoriaus infrastruktūrą
2.4.1.10 Priemonė
Klaipėdos regiono pasiekiamumo didinimas
Finansavimas skiriamas Klaipėdos regiono pasiekiamumo programai, kuri įgyvendinama kartu su
kitomis Klaipėdos regiono savivaldybėmis.
2.4.1.12 Priemonė

Turizmo paslaugų plėtros ir viešinimo priemonių įgyvendinimas

Priemonė įgyvendinama kasmet: lėšos skiriamos turizmo leidinių leidybai ir suvenyrų gamybai,
turizmo rinkodaros priemonių įgyvendinimui, renginių skirtų turizmui skatinti organizavimui,
dalyvavimui verslo misijose, miestų šventėse ir parodose. Taip pat numatytos lėšos dviračių dalijimosi
paslaugai užtikrinti.
2.4.2
Uždavinys
Įgyti kurortinės teritorijos statusą
2.4.2.1 Priemonė
Teritorijos pritaikymas kurortui
Planuojama atnaujinti Kretingos rajono apibrėžtos teritorijos kurortinės vietovės studiją. Siekiama
nustatyti atitiktį Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 350 „Dėl
reikalavimų kurorto ir kurortinės teritorijos statusui suteikti tvarko aprašo patvirtinimo“ (aktuali
redakcija nuo 2021-12-18) patvirtinto tvarkos aprašo reikalavimam ir numatyti veiksmus kurortinės
teritorijos statuso įgijimui.
3.
Prioritetas
Tvarus, tolygus ir efektyvus Kretingos rajono vystymas
3.1
Tikslas
Vystyti rajono infrastruktūrą
3.1.4
Uždavinys
Didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą
3.1.4.21 Priemonė
Kretingos rajono savivaldybės kraštovaizdžio būklės gerinimas
Priemonėje planuojamos lėšos pastato, esančio Vilniaus g. 18, Kretinga, teritorijos sutvarkymui: 2022
m. išpirkti privačius butus bei pradėti pastato griovimo procedūras. Taip pat planuojamos lėšos
bešeimininkių pastatų rajone griovimui, įgyvendinant dalinai ES lėšomis finansuojamą projektą
„Kretingos rajono savivaldybės kraštovaizdžio būklės gerinimas“ Nr. 05.5.1-APVA-R-019-31-0006.
Preliminariai planuojamos lėšos (Eur):
Objektai/veiklos
Vilniaus g. 18 butų išpirkimui
pasirengimui pastatą nugriauti
Bešeimininkių
(projektas)

pastatų

Finansavimo
Suma
šaltiniai
ir B
115 760

VB
griovimui VB
E

20 240
1800
9700

3.1.5
Uždavinys
Modernizuoti vietos ūkį
3.1.5.53 Priemonė
Atsinaujinančių išteklių naudojimo plėtra
Lėšos planuojamos projekto „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės,
savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos
poreikiams“ Nr. KK-AM-SVV01-0176 įgyvendinimui.
3.1.6
Uždavinys
Gerinti viešąją infrastruktūrą
3.1.6.2 Priemonė
Savivaldybės pastatų ir patalpų rekonstrukcija, remontas
2022 m. planuojama pabaigti Darbėnų seniūnijos administracinio pastato modernizavimo darbus bei
atlikti remonto darbus Kartenos seniūnijoje. Taip pat įsigyti administracinės paskirties pastato Vilniaus
g. 8, Kretinga modernizavimo techninį projektą ir mokslo paskirties pastato J. Pabrėžos g. 8, Kretingos
m., rekonstravimo ir paskirties keitimo į administracinės paskirties pastatą techninį projektą. Darbus
(pagal galimybes) vykdyti 2023-2024 m.
Preliminariai planuojamos lėšos (Eur)
Objektai/veiklos
Darbėnų seniūnijos
modernizavimas

administracinio

pastato

Kartenos seniūnijos
modernizavimas

administracinio pastato

Finansavimo
šaltiniai

2022 m.

2023 m.

2024 m.

B

8000

-

-

P

7200

-

-

B

120 000

-

-

Salantų, Imbarės seniūnijų administracinio
pastato modernizavimas
Vydmantų seniūnijos administracinio pastato
modernizavimas
Administracinės paskirties pastato Vilniaus g. 8,
Kretinga modernizavimas
Mokslo paskirties pastato J. Pabrėžos g. 8,
Kretingos m., rekonstravimas ir paskirties
keitimas į administracinės paskirties pastatą

-

B

72 000

-

B

-

260 000

B

106 000

500 000

400 000

B

42 000

300 000

200 000

-

Gyvenviečių iki 1000 gyventojų viešosios infrastruktūros ir
gyvenamosios aplinkos sutvarkymas
Priemonėje suplanuoti projektai, kurie įgyvendinami gyvenvietėse iki 1000 gyventojų ir finansuojami
pagal Lietuvos kaimo plėtros programos priemones. 2021-2022 m. apšvietimas bus įrengiamas:
- Ilgojoje ir Saulėtekio g., Laukmežės k., Kretingos r.;
- Beržų al., Kluonalių k., Kretingos r.
Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai
3.1.6.4 Priemonė
infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų įgyvendinimas
3.1.6.3

Priemonė

Planuojamos lėšos pagal tarybos patvirtintą Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir
viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų ir idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašą.
3.1.6.5 Priemonė
Rotušės aikštės ir jos prieigų tvarkymas
Priemonėje 2022 m. suplanuota parengti aikštės ir jos prieigų tvarkymo projektinius pasiūlymus,
pradėti rengti techninį projektą, o darbus priklausomai nuo jų apimties pradėti finansuoti vėlesniais
metais.
3.1.7
Uždavinys
Skatinti darnų judumą
3.1.7.1 Priemonė
Darnaus judumo plano parengimas ir įgyvendinimas
Lėšos planuojamos darnaus judumo plano parengimui.
4.
Prioritetas
Kretingos rajono savivaldos gerinimas
4.1
Tikslas
Sukurti sąlygas geresnei darbo kokybei
Gerinti Savivaldybės, seniūnijų pastatų ir patalpų būklę, atlikti
4.1.1
Uždavinys
inventorizaciją
Savivaldybei priklausančių pastatų ir patalpų paskirties keitimo
4.1.1.8 Priemonė
projektų parengimas
Priemonės lėšos naudojamos apmokėti už suteiktas paslaugas
4.1.1.9 Priemonė
Statybą leidžiančių ir užbaigimo dokumentų išdavimas
Priemonės lėšos naudojamos apmokėti už savivaldybės statybą leidžiančių ir užbaigimo dokumentų
išdavimą.
4.1.3
Uždavinys
Gerinti valdymo struktūrą ir užtikrinti sistemingą mokymą (-si)
Paslaugų teikimo gyventojams kokybės gerinimas Klaipėdos
4.1.3.8 Priemonė
regiono savivaldybėse
Projektas įgyvendinimas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3ESFA-R-920 priemonę „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“. Projekto
partneriai Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono savivaldybės.
2022 m. planuojamos lėšos vieno langelio įrengimui Kretingos rajono savivaldybės patalpose bei GIS
sistemos plėtrai.
4.2
Tikslas
Planuoti ir koordinuoti Savivaldybės finansinę veiklą
4.2.1
Uždavinys
Organizuoti planavimą ir finansavimo pritraukimą
Projektų įgyvendinimui būtinų ir / arba netinkamų išlaidų
4.2.1.8 Priemonė
finansavimas

Priemonėje numatomos lėšos apmokėti už projektų investicijų draudimus, paraiškų ir kitos
dokumentacijos rengimo paslaugas, nenumatytus, bet būtinus atlikti, kitus su projektais susijusius
darbus.
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
4.2.1.13 Priemonė
rekonstravimas ir plėtra Kretingos rajone
Priemonėje suplanuotos savivaldybės prisidėjimo prie UAB „Kretingos vandenys“ pareiškėjo teisėmis
įgyvendinamo regioninio planavimo projekto pagal priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“, Nr. 05.3.2-APVA-R-014 lėšos.
2022 m. savivaldybės biudžeto lėšos taip pat planuojamos vandentiekio tinklų sužiedinimo darbams
(Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022-01-27 sprendimas Nr. T1-39) bei Tiekėjų g. esančių
vandentiekio tinklų rekonstrukcijai atlikti.
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas.
Įgyvendinus šią programą, bus siekiama pritraukti finansavimą, tvarkoma įvairios paskirties
infrastruktūra, didinamas rajono žinomumas.
Galimi programos vykdymo ir finansavimo šaltiniai.
Kretingos rajono savivaldybės biudžetas, Europos Sąjungos ir Valstybės biudžeto lėšos,
Valstybės kapitalo investicijų programos lėšos, kitos lėšos.
Susiję Lietuvos Respublikos ir Savivaldybės teisės aktai.
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų
investicijų programa, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa.
______________________________

1

5
1144

4

Sporto komplekso pastatymas

08

188715222

8
B
L
SB(P)

Iš viso priemonei :
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Švietimo įstaigų ugdomosios aplinkos gerinimas
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Iš viso priemonei :
Iš viso uždaviniui:
Iš viso tikslui:
04
Iš viso prioritetui:
4218

4

2

1

Projektų įgyvendinimui būtinų ir / arba netinkamų išlaidų
finansavimas

B

42113

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Kretingos rajone

05

188715222

B
L
VB

Iš viso priemonei :
Iš viso uždaviniui:
Iš viso tikslui:
Iš viso prioritetui:
Iš viso programai:
IŠ VISO:

11

0,0
490 478,0
1 210 600,0
1 701 078,0
3 624 278,0
3 624 278,0
414 160,0
415 840,0
300 000,0
0,0
1 130 000,0
1 413 700,0
1 488 400,0
5 200 678,0

35 000,0

35 000,0

L

Iš viso priemonei :

10

9
21 000,0
0,0
913 500,0
934 500,0
1 211 200,0
1 220 280,0
22 300,0
0,0
0,0
89 300,0
111 600,0
471 700,0
656 394,0
2 198 380,0

35 000,0
0,0
193 500,0
193 500,0
228 500,0
228 500,0
821 057,0
3 810 267,0
3 810 267,0

12 000,0
47 000,0
78 400,0
121 352,0
52 174,0
251 926,0
298 926,0
298 926,0
610 926,0
7 476 444,0
7 476 444,0

2024 m. išlaidų projektas

7

2023 m. išlaidų projektas

6

2022 m. patvirtinta taryboje

4

2022 m. išlaidų projektas

Uždavinys

3

2021 m. patvirtinta taryboje

Tikslas

2

Finansavimo šaltiniai

Prioritetas

1

Asignavimų valdytojo kodas

Programa

Priemonė

Funkcinės klasifikacijos kodas

2022–2024 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

1.

12

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

13
0,0
0,0
831 350,0
0,0
0,0
0,0
0,0
831 350,0
6 446 750,0 1 250 000,0
6 446 750,0 1 250 000,0
1 550 000,0
2 420 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 550 000,0 2 420 000,0
1 550 000,0 2 420 000,0
1 550 000,0 2 420 000,0
7 996 750,0 3 670 000,0

0,0

35 000,0

35 000,0

0,0

35 000,0
0,0

35 000,0
0,0

0,0
0,0
35 000,0
35 000,0
47 000,0
9 928 850,0
9 928 850,0

0,0
0,0
35 000,0
35 000,0
47 000,0
4 592 100,0
4 592 100,0

0,0

Programos lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

Savivaldybės biudžetas

E

Europos Sąjungos paramos lėšos

L
SB(P)

2

Grąžintos ES ir kitos finansavimo lėšos, skirtos projektų vykdymui
Apyvartinės lėšos

VA

Valstybės biudžeto lėšos, skirtos administracijai

VB

Valstybės biudžeto lėšos

3
576 867,0

4
2 017 260,0

1 232 900,0

680 700,0

177 000,0

219 100,0

0,0

Skolintos lėšos

IŠ VISO:

1 528 170,0

5
0,0

2024 m. išlaidų projektas

2023 m. išlaidų projektas

2022 m. patvirtinta taryboje

PROGRAMA (Nr.04)

2022 m. išlaidų projektas

Pavadinimas

1
B
EV

2021 m. patvirtinta taryboje

Finansavimo šaltinis

2. IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS

6
8 682 100,0

7
4 592 100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

831 350,0

0,0

1 164 700,0

1 867 800,0

0,0

0,0

0,0

269 600,0

350 400,0

0,0

250 000,0

0,0

389 200,0
3 810 267,0

813 014,0
7 476 444,0

0,0

165 400,0
9 928 850,0

0,0
4 592 100,0

