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Tauragės rajono savivaldybės  administracijos                                          2012-01-12   Nr.  SD – 10 

Direktoriui  
 

 

2011 metų ataskaita   

Priešgaisrinių tarnybų organizavimas. 

 

 2011 metais Priešgaisrinėje tarnyboje buvo 68 etatai: 

 

 viršininkas – 1 etatas; 

 civilinės saugos vyr. specialistas – 1 etatas; 

 vyr. finansininkė – 1 etatas; 

 specialistė – 1 etatas; 

 vairuotojas – 35 etatai; 

 ugniagesys – 28 etatai, 

 sandėlininkas  – 1 etatas.   

 

 Per praėjusius metus Priešgaisrinės tarnybos ugniagesiai gesinti gaisrų, gelbėjimo ir kitiems 

darbams buvo kviečiami 243 kartus. Iš jų;  

į gaisrus  Tauragės rajono teritorijoje –  182 kartus, 

į  gaisrus kitų rajonų teritorijoje – 29 kartus: 

į  gaisrus Šilalės rajono teritorijoje – 7 kartus, 

į  gaisrus Šilutės rajono teritorijoje – 3 kartus, 

į  gaisrus Pagėgių savivaldybės teritorijoje – 7 kartus, 

į  gaisrus Raseinių rajono teritorijoje – 3 kartus, 

į gaisrus Jurbarko rajono teritorijoje – 9 kartus, 

avarijos, pagalba ir kiti išvažiavimai – 32 kartus. 

 Vykstant gesinti gaisrų į Šilalės, Šilutės, Jurbarko, Raseinių rajonų bei Pagėgių savivaldybės 

teritorijas  kurui išleista 3492,10 Lt. 

2011 metais, ženkliai sumažinus finansavimą nebuvo dalyvauta kai kuriuose mokymuose ar 

pratybose, neįsigijome naujų gaisrų gesinimo priemonių ar inventoriaus, darbuotojams teko eiti 

nemokamų atostogų po 22 – 24 darbo dienas. 
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 Palaikomi draugiški santykiai su Vokietijos Rydštato, Lenkijos Belchatovo, Prancūzijos 

Aubergenville miestų ugniagesiais. 

Šiuo metu turimas gaisrų gesinimo technikos parkas yra techniškai tvarkingas, nors 

automobilių metų vidurkis nuo jų pagaminimo datos yra 30 – 41  metų. 

 

Civilinės saugos organizavimas. 

1. Pagrindinės priemonės.  

2011 m. buvo vykdomos civilinės saugos priemonės, numatytos Tauragės rajono savivaldybės 

civilinės saugos 2011 m. darbo plane. Buvo parengtas Tauragės rajono savivaldybės ekstremaliųjų 

situacijų valdymo plano projektas. 2011 m. tikrinta Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros 

centro ir Sartininkų pagrindinės mokyklos civilinės saugos būklė. Trūkumų nerasta. 

2. Operatyvinis parengimas.  

  2011 m. Savivaldybės teritoritorijoje veikiančios įmonės pagal savo planus vykdė 

mokomąsias civilinės ir priešgaisrinės saugos pratybas. Pratybų metu buvo imituotos 

ekstremaliosios situacijos įmonėse, darbuotojai saugiai evakuoti iš patalpų. Specialiųjų tarnybų ir 

įmonių specialistai demonstravo bei lavino savo veiksmus, likviduojant pasekmes. 2011-05-30 

Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisija ir operacijų centras, savivaldybės ugniagesių 

komandos bei kitos specialiosios pajėgos dalyvavo Tauragės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo 

valdybos organizuotose civilinės saugos pratybose „Avarija geležinkelyje“. 

3. Ekstremaliųjų situacijų valdymo sistema. 

3.1. Ekstremaliųjų situacijų valdymo planų sudarymas.  

Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje veikiančios įmonės, kurioms teisės aktai numato 

turėti parengtus ekstremaliųjų situacijų valdymo planus, buvo konsultuojamos šių planų rengimo 

klausimais. Suteikus metodinę informaciją, patikrinti parengtų planų projektai buvo derinami teisės 

aktų nustatyta tvarka. 

3.2. Valdymo organai.  

Ekstremaliųjų situacijų komisijos nuostatai patvirtinti Tauragės rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2010-10-11 įsakymu Nr. 5-917 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės 

ekstremaliųjų situacijų komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo”. 2011-11-17 buvo patikslinta 

ekstremaliųjų situacijų komisijos sudėtis. Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatai 

patvirtinti Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-10-11 įsakymu Nr. 5-918 
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„Dėl Tauragės rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sudėties ir nuostatų 

patvirtinimo”. Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sudėtis patikslinta 2011-12-12. 

3.3. Perspėjimo ir informavimo sistema.  

 Remiantis Tauragės rajono savivaldybės administracijos ir AB „TEO LT” sutartimi, sudaryta 

2007–12–10, gyventojai apie ekstremaliosios situacijos grėsmę informuojami aparatūros P–164 

pagalba. Rajono savivaldybės teritorijoje viso yra 17 elektros sirenų, iš jų 10 valdomos rankiniu 

būdu ir 7 - centralizuotu būdu. Šios aparatūros įrenginių techninis patikrinimas atliktas 2011-04-27 

ir 2011-10-19. Paskutinio patikrinimo metu dėl įtampos ir ryšių gedimų neįsijungė 2 elektros 

sirenos.  

 Nuo 2012 m. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM planuoja 

gyventojų informavimą apie ekstremaliąsias situacijas vykdyti pritaikant šalies judriojo telefono 

ryšio tinklų infrastruktūrą.  

3.4. Ryšiai. 

 Rajono savivaldybės ESOC narių iškvietimas organizuojamas panaudojant mobiliojo ir 

laidinio telefono ryšio priemones, esant būtinybei, numatytas iškvietimas per pasiuntinius. 

Specialiosios tarnybos radijo ryšį palaiko mobiliųjų telefonų bei „Kenwood” ir „Motorola” radijo 

stočių pagalba. Spec. tarnybos ekstremaliųjų situacijų metų gali naudoti vieningą civilinės saugos 

kanalą.     

3.5. Sąveika su KAM struktūromis.  

 2005-08-08 savivaldybės administracijoje suderintas sąveikos ekstremaliųjų situacijų metu 

planas tarp LDK Kęstučio MPB ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM 

Tauragės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos. Plane numatytas reguliariosios kariuomenės 

pasitelkimas gelbėjimo darbams didelės nelaimės atveju savivaldybės teritorijoje bei už jos ribų 

taikos metu. 2009 m. sausio 8 d. patvirtintas civilinių struktūrų sąveikos su LDK Kęstučio MPB 

taikos metu planas. 2011 m. civilinės saugos struktūrų sąveika su KAM pajėgomis buvo vykdoma, 

vadovaujantis šiais galiojančiais dokumentais. 

 2011 m. J. Vitkaus inžinerinio bataliono kariai buvo iškviesti sprogmenų išminavimo ir 

sunaikinimo darbams atlikti:  

-  2011-04-10 Ližių k. Tauragės sen. II pasaulinio karo rankinė granata F-1; 

-  2011-04-22 Trakšeliškių k. Mažonų sen. II pasaulinio karo sprogmuo; 

-  2011-04-30 Juodpetrių k. Tauragės sen. 50 cm ilgio II pasaulinio karo sprogmuo; 
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-  2011-05-18 Ridikiškės k. Mažonų sen. II pasaulinio karo sprogmuo; 

-  2011-05-22 Skaudvilės mstl. Skaudvilės sen. 80 cm ilgio artilerijos sviedinys; 

-  2011-06-28 Rekstukų k. Mažonų sen. 88 mm prieštankinė granata; 

-  2011-07-19 Tauragės m. Tauragės m. sen. Jūros upėje II pasaulinio karo sprogmuo; 

-  2011-08-15 Strazdo g. 21, Tauragės m. Tauragės m. sen. II pasaulinio karo rankinė granata; 

-  2011-08-25 Vytauto g. 77, Tauragės m. Tauragės m. sen. II pasaulinio karo aviacinė bomba 

(vykdyta dalinė gyventojų evakuacija); 

-  2011-09-06 Šilinės k. Tauragės sen. II pasaulinio karo sprogmuo (granata); 

-  2011-09-13 Vytauto g. 61, Tauragės m. Tauragės m. sen. 30 cm ilgio II pasaulinio karo 

sprogmuo; 

-  2011-09-30 Žilučių k. Lauksargių sen. II pasaulinio karo sprogmuo; 

-  2011-10-04 Putinų g. 2, Tauragės m. Tauragės m. sen. minosvaidžio minos 2 vnt; 

-  2011-12-11 Ližių k. Tauragės sen. II pasaulinio karo sprogmuo. 

4. Radiacinio lygios stebėjimo sistemos būklė.  

 Radiacijos lygis rajone nuo 2009 m. rugsėjo mėn. nestebimas.  

5. Civilinės saugos pajėgos. 

5.1. Pastovios parengties pajėgos:  

 Tauragės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos – 3 ekipažai, Tauragės rajono 

savivaldybės priešgaisrinės tarnybos – 7 ekipažai, Tauragės apskrities vyriausiojo policijos 

komisariato – 7 ekipažai, Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Greitosios 

medicinos pagalbos – 4 ekipažai. 
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5.2. Specialiosios pajėgos:  

 UAB „Tauragės vandenys” – 2 brigados, AB „Lesto“ Tauragės tinklo eksploatavimo grupė – 

5 brigados, AB „Suskystintos dujos” avarinė tarnyba – 1 brigada, Tauragės valstybinė maisto ir 

veterinarinė tarnyba – 2 brigados, UAB Tauragės šilumos tinklai – 1 brigada. 

6. Ekstremalieji atvejai.  

 2011 m. rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras telkė dėmesį į gaisrų 

prevenciją sodybose ir atvirose vietovėse, žmonių gelbėjimą potvynio metu, gyvūnų užkrečiamų 

ligų prevenciją savivaldybės teritorijoje, talkino gelbėjant turtą gyventojų užlietose sodybose bei 

statiniuose. Buvo paruoštos priemonės ir telkiamas dėmesys į Tauragės ir Lauksargių seniūnijų 

užliejamus plotus, kuriuose pastovus pavojus sodybų užtvindymui.    

 2011 metais rajone miškų ir pievų gaisrų pavojaus buvo išvengta. Rajono savivaldybėje 

esančios specialiosios tarnybos vykdė ir kitus ekstremaliuosius gelbėjimo darbus. Buvo gesinami 

dėl įvairių priežasčių kilę gaisrai buityje ir įmonėse, gelbėjami autoavarijų metu sužaloti ar 

transporto priemonėse įstrigę žmonės, likviduojamos išsiliejusios pavojingos cheminės medžiagos.  

 Savivaldybės civilinės saugos pajėgos yra pasiruošusios imtis atitinkamų priemonių prieš bet 

kokio pobūdžio stichines nelaimes.   

7. Civilinės saugos mokymas.  

Vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Ugniagesių 

gelbėtojų mokyklos Civilinės saugos mokymo centro klausytojų komplektavimo planu, į 

Ugniagesių mokyklos Civilinės saugos mokymo centro civilinės saugos kursus 2011 metais buvo 

siųsta 16 klausytojų. 

 Pagal Savivaldybės civilinės saugos 2011 m. mokymo paraišką ESOC nariai, ūkio subjektų 

vadovai, atsakingi asmenys išklausė kursus PAGD Tauragės apskrities priešgaisrinėje gelbėjimo 

valdyboje. 

8. Civilinės saugos priemonių valstybės rezervas. 

Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-12-01 įsakymu Nr. 5-1268 

„Dėl komisijos sudarymo atlikti metinę valstybės rezervo civilinės saugos priemonių 

inventorizaciją” sudaryta komisija 2011-12-01 – 2011-12-07 atliko valstybės rezervo civilinės 

saugos priemonių metinę inventorizaciją. Komisija nustatė, jog faktiniai duomenys atitinka 

buhalteriniams duomenims.  
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 Pagal sutartį su Lietuvos viešosios policijos rinktine „Vytis“, 2011 m. CS priemonės 

patalpose buvo saugomos apsauginės priešgaisrinės signalizacijos sistemos ir mobiliųjų policijos 

ekipažų pagalba.  

9. Sutartys. 

 2011 m. tarp Tauragės rajono savivaldybės, Šilutės rajono savivaldybės, Šilalės rajono 

savivaldybės, Jurbarko rajono savivaldybės ir Pagėgių savivaldybės buvo sudaryta tarpusavio 

pagalbos sutartis-planas, kuriame numatytos civilinės saugos pajėgos ir priemonės, įvykus 

ekstremaliajai situacijai ar įvykiui kaimyninėje savivaldybėje.  

10. ESK, ESOC posėdžiai.   

2011-01-06 įvyko Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdis dėl skubių darbų ir 

tarnybų veiksmų žiemos sąlygomis aptarimo.  

2011-02-24 Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdis „Gręsianti ekstremalioji 

situacija, nutrūkus vandens tiekimui Tauragės mieste“ buvo kviečiamas įvykus gaisrui UAB 

„Tauragės vandenys“ elektros transformatorinėje pastotyje. 

2011-05-30 CS pratybų metu Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdyje buvo 

imituojamas ekstremaliosios situacijos valdymas, jeigu įvyktų avarija geležinkelio ruože.  

2011-11-23 įvyko Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdis dėl pasiruošimo 

šaltajam metų sezonui. Šiame posėdyje buvo aptartas rajono tarnybų  pasiruošimas žiemos sezonui. 

Tauragės rajono savivaldybės atsakingų tarnybų atstovai informavo ekstremaliųjų situacijų 

komisijos narius, apie atliktus šilumos energijos tiekimo sistemos paruošimo darbus, turimas kuro 

atsargas, suformuotas budinčias tarnybas ir priemones kelių priežiūrai bei avarijų atvejams bei 

išsakė esančias darbo organizavimo problemas. 
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11. ESK, ESOC darbo vietos organizavimas.  

 Posėdžiai vyko Savivaldybės administracijos patalpose, adresu Respublikos g. 2, Tauragė. 

Rajono savivaldybės civilinės saugos mokymams, stalo pratyboms yra įrengtos patalpos adresu 

Kudirkos g. 9, Tauragė. 

 

 

 

 

 
 

Tauragės rajono savivaldybės PT viršininkas                                           Gintaras Ramanauskas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė  

 

PT  civilinės saugos vyr. specialistas 

Vidmantas Paliakas 
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    TAURAGĖS RAJONO__SAVIVALDYBĖ     

   

INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINIŲ TARNYBŲ ORGANIZAVIMO  

FUNKCIJOS ATLIKIMĄ PER ___2011___ METUS 

 

Tauragės rajono 

savivaldybės 

priešgaisrinės tarnybos 

ugniagesių komanda 

Išvykimai (vnt.) 

Savivaldybės 

priešgaisrinės 

tarnybos 

užgesinta gaisrų 

 (vnt.) 

Išgelbėta 

žmonių 

gaisre 

(vnt.) 

Automobilio panaudojimas  

iš viso 

į gaisro vietą 

gyvenamajame 

sektoriuje 

į gaisro 

vietą 

atviroje 

teritorijoje 

į gelbėjimo 

darbus 

į kitus 

darbus* 

markė, valstybinis 

numeris, gamybos 

metai 

rida per 

metus  

(km) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Žygaičių UK 21   - - 21  
ZIL131AC40131137 

ZJU 069,   1971 
472 

Kęsčių UK 35   3 7 25  

MAGIRUS-DEUTZ 

FM170 D 11, 

AGZ 293,   1974 

850 

Taurų UK 71   2 3 66  

MERSEDES BENZ 

1113, DJK 750, 

1975 

1459 

Sungailiškių UK 24   1 7 16  
ZIL 130 AC 40, 

ZJU 216,   1982 
411 

Batakių UK 20   - - 20  
ZIL 131 PMZ137. 

ZJU 081,    1971 
563 

Gaurės UK 36   1 4 31  

MAGIRUS- DEUTZ 

170 D 11, DJJ673, 

1974 

1102 

Skaudvilės UK 36   - 4 32  
ZIL 130 AC 40, 

ZJU 077,    
735 

* žuvusiųjų transportavimas, vandens išsiurbimas, techninė pagalba, ūkio darbai 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Savivaldybių atsiskaitymo už Vidaus 

reikalų ministerijos kuruojamų valstybinių 

(perduotų savivaldybėms) funkcijų 

atlikimą tvarkos aprašo  

3 priedas 

 

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ 

INFORMACIJA APIE CIVILINĖS SAUGOS ORGANIZAVIMO FUNKCIJOS ATLIKIMĄ 

PER 2011 METUS 

 

Eil. 

Nr. 
Veiklos sritis Priemonės pavadinimas 

Vykdymo būklė (įvykdyta, 

neįvykdyta) 
Neįvykdymo priežastys 

1 2 3 4 5 
1. Ekstremaliųjų situacijų prevencija patikslinti energetikos įmonių parengties ekstremaliajai 

energetikos padėčiai planus 

įvykdyta  

patikslinti gyvybiškai svarbių objektų sąrašą įvykdyta  

organizuoti konkrečias priemones, gerinančias 

visuomenės informuotumą 

įvykdyta  

remiantis rizikos analize ir civilinės saugos parengties 

įvertinimu,  tikslinti savivaldybės, įstaigų ir ūkio subjektų 

civilinės saugos parengties ekstremaliosioms situacijoms 

planus, ESK ir ESOC nuostatus bei jų darbui reikalingus 

dokumentus bei duomenis,  pajėgų ir išteklių žinynus 

įvykdyta  

2. Pasirengimas valdyti ekstremaliąias 

situacijas 

kontroliuoti savivaldybėje esančių CS pajėgų ir 

priemonių sutelkimą, teikti ūkio subjektams metodinę ar 

kitą pagalbą 

įvykdyta  

patikrinti seniūnijų civilinės saugos veiklos organizavimą 

ir CS būklę 

įvykdyta  

nustatyti visuotinės svarbos infrastruktūros objektus, 

planuoti priemones dėl jų veiklos tęstinumo ekstremalios 

situacijos metu 

įvykdyta  

3. Pasirengimas įgyvendinti savivaldybėje 

civilinės saugos funkcijas ekstremaliosios 

situacijos metu 

pasirengimas galimam pavasariniam potvyniui įvykdyta  

ūkio subjektų, specialiųjų tarnybų, kitų valstybės 

priežiūros ir kontrolės bei savivaldybės institucijų 

pasirengimas gamtiniams gaisrams, prevencinių 

priemonių organizavimo sausringuoju metų laikotarpiu, 

bei priemonių prieš sausos žolės deginimą 

įvykdyta  

pasirengimas šaltajam metų periodui įvykdyta  



 
4. Perspėjimo sistemų eksploatavimas ir 

techninė priežiūra 

atlikti savivaldybės gyventojų perspėjimo ir informavimo 

sistemos aparatūros periodinės techninės priežiūros 

darbus ir patikrinimą 

įvykdyta  

atlikti savivaldybės gyventojų perspėjimo ir informavimo 

sistemos techninį patikrinimą įjungiant elektros sirenas 

įvykdyta  

5. Valstybės rezervo civilinės saugos priemonių 

atsargų atsakingojo saugotojo funkcijų 

vykdymas 

atlikti turimų valstybės rezervo civilinės saugos 

priemonių techninės įrangos ir prietaisų TP 

įvykdyta  

vesti išlaidų, susijusių su civilinės saugos priemonių 

valstybės rezervo saugojimu savivaldybėje apskaitą, 

pateikti reikalingų lėšų poreikį 2011 m. PAGD 

įvykdyta  

 

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS CIVILINĖ SAUGA 

INFORMACIJA APIE CIVILINĖS SAUGOS ORGANIZAVIMO FUNKCIJOS ATLIKIMĄ PER 2011 METUS 

 

Patvirtinta  Faktiškai 

skirti 

valstybės 

biudžeto 

asignavimai 

(tūkst. litų) 

Savivaldybei skirtų valstybės biudžeto asignavimų panaudojimas                                        
(tūkst. litų) 

pareigybės 

pavadinimas 

pareigybės 

kategorija 

(koeficientas) 

etatų 

skaičiu

s (vnt.) 

pareigybės 

pavadinimas 

pareigybės 

kategorija 

(koeficient

as) 

darbuotojų 

skaičius 

(vnt.) 

Iš viso 

Iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

perspėjimo 

sistemų 

eksploatavimui 

ir techninei 

priežiūrai 

valstybės rezervo 

civilinės saugos 

priemonių atsargų 

atsakingojo 

saugotojo funkcijų 

vykdymui 

kitoms 

išlaidoms 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Civilinės saugos vyr. 

specialistas 

13.6 

1 
vyr. specialistas 13.6 

1   X X X X 

Sandėlininkas 9.0 1 Tarnautojas 9.0 1   X X X X 

Iš viso: 
   

 2 38,6 38,6 34,7 0,5 1,8 1,6 

Biudžeto lėšos 
Iš savivaldybės  Skirtos papildomai 

  8,6 8,6 8,6    

 

 

              Viršininkas _______________ Gintaras Ramanauskas 
                    (Pareigos)  (Parašas) (Vardas ir pavardė) 

 

              Vykdytojas             Lylė Samoškienė, 867976967, lilijasamoskiene@yahoo.com 

                    (Pareigos)           (vardas, pavardė, tel., el. p. adresas) 



 

Savivaldybių atsiskaitymo už Vidaus 

reikalų ministerijos kuruojamų valstybinių 

(perduotų savivaldybėms) funkcijų 

atlikimą tvarkos aprašo  

4 priedas 

 

 

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ 

INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINIŲ TARNYBŲ ORGANIZAVIMO FUNKCIJOS ATLIKIMĄ PER 2011 

METUS 
 

Patvirtinta Faktiškai 
Savivaldybei skirti 

valstybės biudžeto 

asignavimai (tūkst. 

litų)  

Savivaldybei skirtų valstybės biudžeto 

asignavimų panaudojimas (tūkst. litų) 

pareigybės 

pavadinimas 

pareigybės 

kategorija 

(koeficientas) 

etatų 

skaičius 

(vnt.) 

pareigybės 

pavadinimas 

pareigybės 

kategorija 

(koeficientas) 

darbuotojų 

skaičius 

(vnt.) 

Iš viso 

Iš jų 

darbo 

užmokesčiui 

Prekių ir 

paslaugų 

naudojimui 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Tarnybos viršininkas 16.0 1 Tarnybos viršininkas 16.0 1 X X X X 

Vyr. finansininkė 14.4 1 Vyr. finansininkė 14.4 1 X X X X 

Vyr. vairuotojas 7.5 7 Vyr. vairuotojas 7.5 6 X X X X 

Vairuotojas  7.0 28 Vairuotojas  7.0 24 X X X X 

Ugniagesys  7.0 28 Ugniagesys  7.0 24 X X X X 

Specialistė 8.6 1 Specialistė 8.6 1     

Iš viso: 
 66   66 1106,2 1106,2 996,2 110,0 

Biudžeto lėšos Iš savivaldybės  Skirtos papildomai   16,5 16,5 16,5 0 

 

 

              Viršininkas _______________ Gintaras Ramanauskas 
                    (Pareigos)  (Parašas) (Vardas ir pavardė) 

 

              Vykdytojas             Lylė Samoškienė, 867976967, lilijasamoskiene@yahoo.com 

                    (Pareigos)           (vardas, pavardė, tel., el. p. adresas) 

 


