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Administracijos direktorius Justas RUŠKYS

2021-ieji metai, nepaisant tebesitęsiančios pandemijos,2021-ieji metai, nepaisant tebesitęsiančios pandemijos,
Klaipėdos rajone pasižymėjo darbų gausa ir intensyvumu, oKlaipėdos rajone pasižymėjo darbų gausa ir intensyvumu, o
rajono gyventojams atnešė daugybę pokyčių, gerinančiųrajono gyventojams atnešė daugybę pokyčių, gerinančių
kasdienybę bei jų gyvenimo kokybę.kasdienybę bei jų gyvenimo kokybę.  

Praėjusiais metais pradėjome ir įgyvendinome daugybęPraėjusiais metais pradėjome ir įgyvendinome daugybę
infrastruktūros projektų: pradėtas Danės gatvės Trušeliuoseinfrastruktūros projektų: pradėtas Danės gatvės Trušeliuose
asfaltavimas, pastatyta Jakų mokykla, pradėjome statytiasfaltavimas, pastatyta Jakų mokykla, pradėjome statyti
Gargždų autobusų stotį, išasfaltavome ir suremontavomeGargždų autobusų stotį, išasfaltavome ir suremontavome
daugybę gatvių, nutiesėme naujų šaligatvių. Taip pat skyrėmedaugybę gatvių, nutiesėme naujų šaligatvių. Taip pat skyrėme
papildomą finansavimą seniūnijų infrastruktūrai bei ilgalaikiopapildomą finansavimą seniūnijų infrastruktūrai bei ilgalaikio
kelių asfaltavimo plano vykdymui, o tai lėmė, kad, pavyzdžiui,kelių asfaltavimo plano vykdymui, o tai lėmė, kad, pavyzdžiui,
Agluonėnų seniūnijoje jau dabar yra įgyvendintas planas ikiAgluonėnų seniūnijoje jau dabar yra įgyvendintas planas iki
2025 metų.2025 metų.

Nuosekliai dirbame, kad kuo daugiau rajono vaikų turėtų galimybę lankyti darželius.Nuosekliai dirbame, kad kuo daugiau rajono vaikų turėtų galimybę lankyti darželius.
Plečiame grupių tinklą, statydami priestatus, remontuojame darželius ir statomePlečiame grupių tinklą, statydami priestatus, remontuojame darželius ir statome
naujus. Praėjusiais metais patvirtinome didžiausią kompensaciją Lietuvoje tėvams,naujus. Praėjusiais metais patvirtinome didžiausią kompensaciją Lietuvoje tėvams,
kurie vaikus veda į privačius rajono darželius. Taip į Klaipėdos rajoną ne tikkurie vaikus veda į privačius rajono darželius. Taip į Klaipėdos rajoną ne tik
pritraukiame verslo, bet ir suteikiame galimybę vaikams gauti ikimokyklinį ugdymą.pritraukiame verslo, bet ir suteikiame galimybę vaikams gauti ikimokyklinį ugdymą.
Taip pat daug dėmesio skyrėme ir mokykliniam ugdymui – sparčiai augant gyventojųTaip pat daug dėmesio skyrėme ir mokykliniam ugdymui – sparčiai augant gyventojų
skaičiui Sendvario seniūnijoje, rudenį moksleivius pakvies nauja Jakų mokykla.skaičiui Sendvario seniūnijoje, rudenį moksleivius pakvies nauja Jakų mokykla.  

Praėjusiais metais didelis dėmesys buvo skirtas sveikatai. Kovodami su pandemija,Praėjusiais metais didelis dėmesys buvo skirtas sveikatai. Kovodami su pandemija,
aktyviai skatinome gyventojus skiepytis nuo koronaviruso įvairiausiomisaktyviai skatinome gyventojus skiepytis nuo koronaviruso įvairiausiomis
priemonėmis – nuo „gyvų eilių“ iki loterijų, vaizdo įrašų ar lankstinukų. Kovai su virusupriemonėmis – nuo „gyvų eilių“ iki loterijų, vaizdo įrašų ar lankstinukų. Kovai su virusu
pečius surėmė rajono sveikatos priežiūros įstaigos, Savivaldybės administracija irpečius surėmė rajono sveikatos priežiūros įstaigos, Savivaldybės administracija ir
bendruomenės.bendruomenės.

Teko įgyvendinti ir ne tokius populiarius, tačiau labai reikalingus sprendimus. VienasTeko įgyvendinti ir ne tokius populiarius, tačiau labai reikalingus sprendimus. Vienas
jų – centralizuoti biudžetinių įstaigų buhalteriją. Procesas reikalavo daug kantrybės irjų – centralizuoti biudžetinių įstaigų buhalteriją. Procesas reikalavo daug kantrybės ir
pasiruošimo, tačiau projektas jau įgyvendintas ir galime džiaugtis, kad įstaigųpasiruošimo, tačiau projektas jau įgyvendintas ir galime džiaugtis, kad įstaigų
buhalterija bus tvarkoma efektyviau.buhalterija bus tvarkoma efektyviau.

Kantrybės reikalauja ir dėl rangovų kaltės stringantys darbai. Endriejavo kultūrosKantrybės reikalauja ir dėl rangovų kaltės stringantys darbai. Endriejavo kultūros
namai ar Gobergiškės darželis – tai tik keli pavyzdžiai, kai gyventojams svarbūsnamai ar Gobergiškės darželis – tai tik keli pavyzdžiai, kai gyventojams svarbūs
projektai buvo laikinai sustabdyti. Tačiau, spręsdami ginčus su buvusiais rangovais,projektai buvo laikinai sustabdyti. Tačiau, spręsdami ginčus su buvusiais rangovais,
nestovėjome vietoje – ruošėme reikalingus dokumentus, kad iškart galėtume tęstinestovėjome vietoje – ruošėme reikalingus dokumentus, kad iškart galėtume tęsti
darbus ir ieškojome naujų rangovų. Šiandien jau galime lengviau atsikvėpti – darbaidarbus ir ieškojome naujų rangovų. Šiandien jau galime lengviau atsikvėpti – darbai
juda.juda.  

Daug pokyčių įgyvendinta, tačiau dar daug jų laukia. Noriu padėkoti visaiDaug pokyčių įgyvendinta, tačiau dar daug jų laukia. Noriu padėkoti visai
Administracijai, kuri nuoširdžiai ir atsakingai dirbo, taip pat bendruomenėms irAdministracijai, kuri nuoširdžiai ir atsakingai dirbo, taip pat bendruomenėms ir
gyventojams, kurie turi idėjų ir energijos jas įgyvendinti bei supranta, kad kartaisgyventojams, kurie turi idėjų ir energijos jas įgyvendinti bei supranta, kad kartais
tenka šiek tiek pakentėti dėl uždarytų kelių, dulkių, triukšmo, kad po to galėtumetenka šiek tiek pakentėti dėl uždarytų kelių, dulkių, triukšmo, kad po to galėtume
gyventi gražiau, švariau ir saugiau.gyventi gražiau, švariau ir saugiau.

Tikiuosi, kad pokyčius, kuriuos pavyko įgyvendinti per praėjusius metus, pajuto visiTikiuosi, kad pokyčius, kuriuos pavyko įgyvendinti per praėjusius metus, pajuto visi
rajono gyventojai. Viliuosi, kad sklandžiai ir sutelktai dirbant 2022-aisiais jų bus darrajono gyventojai. Viliuosi, kad sklandžiai ir sutelktai dirbant 2022-aisiais jų bus dar
daugiau.daugiau.



 2019 2020 2021
Įstojusiųjų į universitetines ir

neuniversitetines mokyklas abiturientų
dalis (nuo visų gavusių brandos atestatą),

proc.

66,6 62,0 70,7

Mokinių skaičius pagal ugdymo
programas 7128 7246 7350

Mokinių, lankančių neformaliojo ugdymo
įstaigas, dalis nuo visų besimokančiųjų

(proc.)
26,5 25,3 15,7

Mokinių, lankančių neformaliojo švietimo
programas mokykloje, įgyvendinant

bendruosius ugdymo planus, dalis, proc.
- 51,7 48,2

Mokinių, besimokančių pagal vidurinio
ugdymo programą, skaičius 442 362 400

Mokinių, besimokančių pagal pagrindinio
ugdymo programą, skaičius 2443 2518 2633

Mokinių, besimokančių pagal pradinio 
 ugdymo programą, skaičius 2070 2101 2090

Mokinių, besimokančių  pagal
priešmokyklinio ugdymo programą,

skaičius
513 516 541

Mokinių, besimokančių pagal
ikimokyklinio ugdymo programą, skaičius 1660 1749 1686

Pedagoginės psichologinės tarnybos
klientų skaičius (tėvai, globėjai, švietimo
pagalbos specialistai, vaikai) / suteiktų

konsultacijų skaičius (elgesio ar/ir emocijų,
bendravimo, mokymosi, krizės, patyčios ir

smurtas, klinikinės, asmenybės savęs
pažinimo ir augimo)

1280 /
1756

1613 /
2028

1195 /
1487

Į ugdymo įstaigas pavežamų mokinių
skaičius 2488 2658 2898

Mokinių, lankančių neformaliojo ugdymo
įstaigas, skaičius 1314 1253 808

Mokinių, dalyvaujančių respublikinėse
olimpiadose, konkursuose skaičius 2200 1100 1393

Pedagogų ir kitų suinteresuotų asmenų,
tobulinusių kvalifikaciją Švietimo centro

renginiuose, skaičius
14744 26426 14553

Švietimo centro organizuotų mokymų
skaičius 291 165 227

Mokinių, kurie mokosi pagal ikimokyklinio,
priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo

programas mokyklose, kurios priskiriamos 
I-II grupei, skaičius (proc.) (nuo visų

besimokančių mokinių skaičiaus rajono
švietimo įstaigose)

60 65 62,5

Renovuotų, suremontuotų, švietimo
įstaigų, turinčių juridinį statusą ir
priskiriamų I ar II grupei, skaičius

25 20 12

ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA

832832

pedagoginiaipedagoginiai
darbuotojaidarbuotojai

2424

ugdymo įstaigos,ugdymo įstaigos,
įskaitantįskaitant

neformaliojoneformaliojo
švietimo, PPT iršvietimo, PPT ir
Švietimo centrąŠvietimo centrą

įstaigųįstaigų
finansavimasfinansavimas

mln. eurųmln. eurų

25,425,4

16861686

ikimokyklinukaiikimokyklinukai

541541

priešmokyklinukaipriešmokyklinukai

51235123

mokiniaimokiniai

RAJONE MOKOSIRAJONE MOKOSI

PRIVAČIUS DARŽELIUSPRIVAČIUS DARŽELIUS
LANKOLANKO

375375

darželinukaidarželinukai kompensacijoms išleistakompensacijoms išleista
tūkst. eurųtūkst. eurų

401,2401,2

pavežami mokiniaipavežami mokiniai

26582658 299,2299,2

išleista tūkst. eurųišleista tūkst. eurų

Konkurencinio dialogoKonkurencinio dialogo
būdu vyksta Sendvariobūdu vyksta Sendvario
daugiafunkcio centrodaugiafunkcio centro
statybos viešos irstatybos viešos ir
privačios partnerystėsprivačios partnerystės
būdu pirkimas.būdu pirkimas.

Švietimo įstaigųŠvietimo įstaigų    patalpų, mokykliniųpatalpų, mokyklinių
autobusų remontui, buitinės,autobusų remontui, buitinės,

organizacinės technikos, mokymoorganizacinės technikos, mokymo
priemonių įsigijimuipriemonių įsigijimui

467,7 tūkst. eurų

20202020

20192019 826826 3535 24,424,4

17491749 516516 49814981

114114

24882488 250,1250,1

138,5138,5

20212021 828828 2424 27,227,2

16851685 526526 53125312

20202020

20192019

20212021

720720 1194,81194,8

20202020

20192019

20212021

MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMASMOKINIŲ PAVĖŽĖJIMAS

20202020

20192019

20212021 28982898 300300

20202020
20212021 497,9 tūkst. eurų

Pastatyta JakųPastatyta Jakų
mokykla.mokykla.

Plečiamos SendvarioPlečiamos Sendvario
mokyklos-mokyklos-
daugiafunkcio centrodaugiafunkcio centro
patalpos – kuriamospatalpos – kuriamos
naujos grupėsnaujos grupės
darželinukams.darželinukams.

Iki 250 eurų padidintaIki 250 eurų padidinta
dotacija tėvams, kuriųdotacija tėvams, kurių
vaikai lanko privačiusvaikai lanko privačius
darželius Klaipėdosdarželius Klaipėdos
rajone.rajone.  

DalyvaujamasisDalyvaujamasis
biudžetas mokyklose:biudžetas mokyklose:
įgyvendinta 14įgyvendinta 14
mokinių iniciatyvų užmokinių iniciatyvų už
19,8 tūkst. eurų.19,8 tūkst. eurų.  

4 rajono darželiuose4 rajono darželiuose
vaikai maitinamivaikai maitinami
ekologiškai.ekologiškai.



 2019 2020 2021

Tiesioginės užsienio investicijos 1 rajono
gyventojui, tūkst. eurų 4,7 3 *

Materialinės investicijos 1 rajono gyventojui,
tūkst. eurų 3,6 3,3 *

Verslumo lygis Klaipėdos rajono
savivaldybėje (veikiančios MVĮ, tenkančios

1000 gyventojų)
27,3 30,6 28,1

Smulkaus ir vidutinio verslo įmonės
(įkuriamų įmonių skaičiaus mažėjimas arba

didėjimas lyginant su praėjusias metais),
proc.

13 7,7 35,3

Projektų, finansuotų iš Smulkiojo ir vidutinio
verslo plėtros programos, skaičius 17 24 23

Projektų, finansuotų iš Klaipėdos rajono
žemės ūkio ir kaimo plėtros rėmimo

programos, skaičius
4 3 2

Žemės ūkio naudmenų plotas, tūkst. ha 57 57 57

Tvarkomi ir prižiūrimi melioracijos grioviai,
km 40,2 60 25,5

Svečių apgyvendinimo įstaigos, skaičius 97 87 102

Suteiktų nakvynių skaičius apgyvendinimo
įstaigose 54000 54000 *

Klaipėdos rajono turizmo informacijos
centro lankytojai, skaičius 10700 8199 9353

Klaipėdos rajono turizmo informacijos
centro internetinio tinklalapio lankytojai,

skaičius
89700 93981 89700

Surengta Minijos žemupio regata 1 1 1

Įgyvendintos turizmo rinkodaros priemonės,
skaičius 10 10 10

Dalyvauta turizmo parodose, skaičius 9 5 5

Sukurtų naujų turistinių maršrutų/takų/trasų
skaičius 0 2 2

Sukurti nauji ar sutvarkyti esami turistų
traukos objektai, vnt. 1 0 3

Įgyvendintos Gargždų karjerų teritorijoje
vystymo plano priemonės, vnt. 7 1 3

Patvirtinti detalieji ir specialieji planai,
skaičius 2 0 2

Parengtų rajono miestų ir miestelių bendrųjų
planų, skaičius 0 1 0

Suformuoti žemės sklypai, vnt. 11 4 6

Parengti susisiekimo sistemų ir inžinerinės
infrastruktūros vystymo specialieji planai,

skaičius
2 0 2

Atliktas teritorijų planavimo duomenų
banko pildymas nekilnojamo turto (sklypų)

registro žemėlapio duomenimis, vnt.
1 1 1

Parengtos Gargždų miesto ir rajono
architektūrinį ir urbanistinį įvaizdį
gerinančios priemonės, skaičius

1 2 -

Parengtos viešųjų urbanizuotų erdvių
vystymo koncepcijos, skaičius 3 0 -

EKONOMINIO KONKURENCINGUMO
DIDINIMO PROGRAMA

⃰ Lietuvos statistikos departamentas teikia tik 2020 metų duomenis, už 2021 m. duomenų nėra.

VERSLASVERSLAS

17331733

16031603

17661766

20202020

20192019

20212021

įmonių skaičiusįmonių skaičius
Smulkiojo versloSmulkiojo verslo

plėtros programa, Eurplėtros programa, Eur

2450024500

2000020000

3500035000

Ekonomikos ir finansinioEkonomikos ir finansinio
raštingumo ugdymo programojeraštingumo ugdymo programoje
„Lietuvos Junior Achievement“„Lietuvos Junior Achievement“
2020–2021 metais dalyvavo2020–2021 metais dalyvavo
daugiau nei daugiau nei 29002900 mokinių. mokinių.

Verslininkams organizuoti e.Verslininkams organizuoti e.
prekybos mokymai „prekybos mokymai „eBayeBay“ ir „“ ir „EtsyEtsy““
platformose.platformose.  

Juridiniams ir fiziniams asmenims,Juridiniams ir fiziniams asmenims,
remiantiems sporto, kultūros irremiantiems sporto, kultūros ir
mokslo veiklas Klaipėdos rajone –mokslo veiklas Klaipėdos rajone –
NT, žemės bei valstybinės žemėsNT, žemės bei valstybinės žemės
nuomos mokesčio lengvatos.nuomos mokesčio lengvatos.

MELIORACIJAMELIORACIJA
lėšos melioracijos statinių, polderiųlėšos melioracijos statinių, polderių

eksploatacijai, rekonstrukcijai ir remontuieksploatacijai, rekonstrukcijai ir remontui

20202020

20192019

20212021

2,1 mln. eurų2,1 mln. eurų

971,4 tūkst. eurų971,4 tūkst. eurų

458 tūkst. eurų458 tūkst. eurų

Įgyvendinta Šiūparių kadastroĮgyvendinta Šiūparių kadastro
vietovės dalies melioracijosvietovės dalies melioracijos
sistemų rekonstrukcija.sistemų rekonstrukcija.

Įgyvendinami Brukšvų siurblinės
bei tilto per griovį Brukšvų ir Jokšų
polderiuose rekonstrukcijos darbai.

TURIZMASTURIZMAS
Bendradarbiaujant su LietuvosBendradarbiaujant su Lietuvos
geležinkeliais, atidaryta naujageležinkeliais, atidaryta nauja
vasaros „Pajūrio ekspreso“ kryptisvasaros „Pajūrio ekspreso“ kryptis
Vilnius−Karklė−Vilnius.Vilnius−Karklė−Vilnius.  

Atidarytas ketvirtasis SveikatosAtidarytas ketvirtasis Sveikatos
takų maršrutas palei Kalotės ežerą,takų maršrutas palei Kalotės ežerą,
Šv. Jokūbo kelio atkarpa Priekulė–Šv. Jokūbo kelio atkarpa Priekulė–
Vanagai–Švėkšna.Vanagai–Švėkšna.

Vykdytas projektas „Baltų kelias“,Vykdytas projektas „Baltų kelias“,
kurio metu atnaujinta TICkurio metu atnaujinta TIC
ekspozicija, surinkta ir parengtaekspozicija, surinkta ir parengta
medžiaga apie kuršių gentį.medžiaga apie kuršių gentį.

ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS PROJEKTAIŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS PROJEKTAI
Parengtas Parengtas kelio Rimkai−Lėbartai−Dovilai projektas.kelio Rimkai−Lėbartai−Dovilai projektas.
Pradėti rengtiPradėti rengti Žaliojo slėnio jungties Klipščių k. su Žaliojo slėnio jungties Klipščių k. su
Klaipėdos miesto Vėjo g., Šilelių g., Jurgaičių g. projektai..Klaipėdos miesto Vėjo g., Šilelių g., Jurgaičių g. projektai..
Vykdomi pirkimaiVykdomi pirkimai dėl Maciuičių−Ežaičių kelio, Pievų ir F. dėl Maciuičių−Ežaičių kelio, Pievų ir F.
Šrėderio gatvių Priekulės sen. projektų.Šrėderio gatvių Priekulės sen. projektų.  



 2019 2020 2021

Surinktų perdirbimui antrinių žaliavų dalis,
nuo visų buityje susidariusių surinktų

atliekų, proc.
20 32 33

Prie vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo
prijungtų rajono gyventojų dalis, proc.

43 43 43

Gyventojų aprūpinimas centralizuotu
vandens tiekimu, proc.

52 52 48,3

Gyventojų aprūpinimas centralizuotu
nuotekų tvarkymu, proc.

45 45 43,7

Išleista nepakankamai išvalytų nuotekų
dalis nuo visų išleistų nuotekų, proc.

4 6 4

Požeminio geriamojo vandens kokybė
(vidutinė fluoridų koncentracija)*

0,65 0,69 0,69

Naujai paklotos ar suremontuotos vandens
tiekimo vamzdynų sistemos, km

40,7 - 43,6

Naujai paklotos ar suremontuotos nuotekų
surinkimo vamzdynų sistemos, km

55,3 - 32,4

Naujai paklotos ar suremontuotos
paviršinių nuotekų surinkimo vamzdynų

sistemos, km
- - 1

Oro kokybės monitoringo vietų skaičius 19 19 14

Turto vienetų dalis, kuriems teikiama
atliekų tvarkymo paslauga, proc.

99 97 99

Specialiųjų šilumos planų ir šilumos ūkio
optimizavimo studijos parengimas,

skaičius
0 2 0

Sutvarkytų maudyklų skaičius 2 3 2

Surinktų mišrių komunalinių atliekų kiekis
per metus, t

19196 18816 17170

Individualių rūšiavimo priemonių
komplektų skaičius

17700 18500 18500

Prižiūrėti žalieji plotai, ha 974 978 1078

APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA

*Rodiklis atvaizduoja situaciją ne visame Klaipėdos rajone, o AB
„Klaipėdos vanduo“ aptarnaujamoje teritorijoje

LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAILIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI

ĮrengtiĮrengti

Gargžduose Gargžduose Pušų g. atkarpojePušų g. atkarpoje
nuo Žvejų iki J. Basanavičiaus g.nuo Žvejų iki J. Basanavičiaus g.
Ginduliuose Ginduliuose Liepų, Ievų irLiepų, Ievų ir
Toplaukio gatvėse. Toplaukio gatvėse. PriekulėjePriekulėje
Klaipėdos ir Žalgirio gatvėse.Klaipėdos ir Žalgirio gatvėse.
Girkaliuose Girkaliuose Sodų gatvėje.Sodų gatvėje.
Jakuose Jakuose Pašto gatvėje.Pašto gatvėje.  

ATLIEKŲ TVARKYMASATLIEKŲ TVARKYMAS

Parengtas techninis darbo
projektas ir gautas statybos
leidimas įrengti tinklus
Kretingalės Gėlių ir Aušros
gatvėse. Taip bus sprendžiamas
Kretingalės darželio sėmimas. 

SuprojektuotiSuprojektuoti

Gautas statybos leidimas didelių
gabaritų atliekų surinkimo
aikštelės Kuodžių kaime
įrengimui.

Iš fizinių ir juridinių asmenų
surinkta ir saugiai pašalinta
daugiau nei 232 tonos asbesto
turinčių atliekų. 

GARGŽDŲ MIESTO PARKASGARGŽDŲ MIESTO PARKAS

Žaliųjų plotų ir gatviųŽaliųjų plotų ir gatvių
priežiūra seniūnijosepriežiūra seniūnijose

20202020

20192019

20212021

1 mln. eurų1 mln. eurų

882,7 tūkst. eurų882,7 tūkst. eurų

1,1 mln. eurų1,1 mln. eurų

Vykdomi vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros plėtros
specialiojo plano atnaujinimo
darbai.

Gyventojams buvo kompensuojamos
medžiojamųjų gyvūnų daromos
žalos prevencinės priemonės:
repelentų įsigijimas ir tepimas, tvorų
tvėrimas. Tam panaudota beveik 87
tūkst. eurų.

Įrengtos maudyklos Vėžaičių ir
Kretingalės seniūnijose. 

Atlikti maudyklų vandens kokybės
tyrimai bei rudens sezono triukšmo
monitoringas.

Baigtas pirmasis Gargždų parko
tvarkymo etapas. Pasirašyta
sutartis dėl antrojo etapo darbų.
Bus atnaujinti parko takai,
apšvietimas, atsiras nauja vaikų
žaidimo aikštelė, laiptai, bus
pastatytas tualetas ir amfiteatras.



 2019 2020 2021

Gyventojų, labai gerai ir gerai
vertinančių savo sveikatą, dalis,

proc.

45,1
(2018)

*vertin
ama
kas 4
metai

58,7

Vidutinė gyventojų trukmė, metai
(skaičiuojamas praėjusių 3 metų

vidurkis)
+0,4 0 -0,4

Gyventojų, informuotų sveikatos
stiprinimo klausimais, proc. nuo

bendro gyventojų skaičiaus
66,5 67 67

Paskiepytų vaikų procentas 95,7 96,1 92,6

Asmenų, gavusių trumpo gydymo
(DOTS) paslaugą skaičius

28 14 4

Laiku surinktų visuomenės
sveikatos stebėsenos rodiklių

procentas
100 100 100

Asmenų, dalyvavusių sveikatinimo
renginiuose, konsultacijose,

skaičius 1000 gyventojų
354,64 586,3 761,7

Parengtų informacinių leidinių,
straipsnių pavadinimų skaičius

2422 6149 1731

Finansuotų programų ir
priemonių skaičius

28 17 18

Jaunų žmonių, gavusių JPSP
paslaugas, skaičius

865 828 814

Asmenų, gavusių asmens
sveikatos priežiūros paslaugas,

skaičius
8562 8513 13042

Suteiktų konsultacijų skaičius 5132 1641 2021

Finansuotų savivaldybės biudžeto
lėšomis specialistų pareigybių

skaičius
7,25 4,25 4

Renovuotų ir modernizuotų
pastatų/jo dalių skaičius

0 2 2

SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA

Vykdomi remonto  darbai 9 sveikatos
kabinetuose mokyklose, perkamos
naujos priemonės. 

Gargždų ligoninėje atnaujinti liftai,
ant stogo įrengta saulės elektrinė.
Tam Savivaldybė skyrė 87 tūkst.
eurų. 

Savivaldybė prisideda prieSavivaldybė prisideda prie
Gargždų ligoninės VaikųGargždų ligoninės Vaikų
raidos sutrikimųraidos sutrikimų
ankstyvosiosankstyvosios
reabilitacijos tarnybosreabilitacijos tarnybos 3 3
etatų išlaikymo, iš daliesetatų išlaikymo, iš dalies
finansuoja paramą 4finansuoja paramą 4
jauniems jauniems Paupių pirminėsPaupių pirminės
sveikatos priežiūrossveikatos priežiūros
centrocentro specialistams. specialistams.

COVID-19COVID-19

Organizuoti skiepijimai
gyvos eilės principu. Taip pat  
Gyventojus skiepijo mobilios
komandos į rajono
gyvenvietes vykdavusios
skiepijimo autobusiuku. 

Vykdyta aktyvi informavimo
kampanija apie vakcinaciją
nuo COVID-19 ligos. 

Užtikrintas sklandus
mobilaus testavimo punkto
darbas. 

Vykdyta vakcinacijos loterija,
kurios metu pasiskiepiję
gyventojai galėjo laimėti
įvairius prizus: nuo skrydžio
oro balionu iki elektrinių
paspirtukų. 

Iki pradedant veikti vieningai
registravimosi sistemai,
norintys skiepytis galėjo
registruotis specialioje
Savivaldybės sukurtoje
apklausos anketoje. 

Užtikrinta galimybė skiepytis
visose rajono gydymo
įstaigose.



 2019 2020 2021

Šeimų, kurioms teikiama atvejo vadyba, skaičius 119 130 110

Šeimų, gaunančių kompleksines paslaugas, skaičius 339 287 106

Socialinę pašalpą gaunančių asmenų skaičius 1250 1229 1255

Kompensacijas gaunančių asmenų skaičius 1516 1340 1071

Paramos maisto produktais ir higienos prekėmis
gavėjų skaičius

2622 2644 2784

Gyventojų, dalyvavusių socialinės reabilitacijos
projektuose, skaičius

- 232 214

Nemokamą maitinimą gaunančių mokinių dalis nuo
bendro mokinių skaičiaus, proc.

12 32 36

Neįgaliesiems pritaikyti būstai, skaičiai 8 7 3

Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos
peržiūrėtų atvejų skaičius

96 56 112

Dienos socialinės globos paslaugų įstaigose gavėjų
skaičius

100 94 94

Dienos socialinės globos paslaugų asmenų namuose
gavėjų skaičius

94 93 92

Senyvo amžiaus asmenų bei asmenų su negalia,
apgyvendintų globos institucijose per metus, skaičius

61 57 49

Techninės pagalbos priemonėmis aprūpintų asmenų
skaičius

277 251 263

Vaikų, gaunančių trumpalaikės ir ilgalaikės globos
paslaugas, skaičius

28 26 18

Socialinių paslaugų nevyriausybinių organizacijų
stacionariose įstaigose gavėjų skaičius

8 11 33

Socialinių paslaugų valstybės ir savivaldybės
pavaldumo stacionariose įstaigose gavėjų skaičius

148 161 63

Neįgalių gyventojų, dalyvavusių socialinės
reabilitacijos projektuose, skaičius

230 261 193

Naujai teikiamų socialinių paslaugų skaičius 2 1 1

Modernizuotų pastatų ir/arba įrengtų kitų paslaugų
teikimo vietų skaičius

1 0 0

Asmenų, aprūpintų socialiniu būstu, nuo visų
registruotų eilėje socialiniam būstui gauti, dalis (proc.)

6 4 0

Darbdavių įstaigų, įmonių, dalyvaujančių užimtumo
programoje, skaičius

8 6 5

Įsteigta darbo vietų, vykdant Užimtumo darbų
programą, skaičius

32 23 12

Unikalių jaunuolių, dalyvavusių Gargždų atviro
jaunimo centro veiklose bei pasinaudojusių jaunimo

darbuotojų teikiamomis paslaugomis, skaičius
754 1100 1550

Ilgalaikę (ne mažiau nei 3 mėnesius) savanorišką
veiklą atliekančių jaunų žmonių skaičius

akredituotose savanorius priimančiose organizacijose
26 40 30

Jaunų žmonių, kuriems mobilaus darbo metu
suteikiamos paslaugos bei palaikomas reguliarus

kontaktas, skaičius
80 156 179

Nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų
įgyvendinamų projektų, kuriuos finansuoja

Savivaldybė, skaičius
42 38 33

Nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų
įgyvendinamų projektų, kuriuos dalinai finansuoja

Savivaldybė, skaičius
4 6 6

Religinių bendruomenių, gaunančių finansavimą ir
vykdančių veiklas, skaičius

13 13 13

SOCIALINĖS APSAUGOS IR NVO
POLITIKOS PROGRAMA

SOCIALINĖ APSAUGA,SOCIALINĖ APSAUGA,
NVONVO

Vykdomas Priekulės vaikų
dienos centro patalpų
remontas, perkami baldai ir
reikalinga įranga. 

Įgyvendinamas projektas
„Priekulės socialinių paslaugų
centro infrastruktūros plėtra“.
Vyksta projektavimo darbai,
perkamas autobusiukas
neįgaliesiems. Projekto
įgyvendinimas leis teikti
dienos socialinės globos
paslaugas didesniam skaičiui
neįgaliųjų, bus
modernizuotas dviejų aukštų
pastatas. 

Ant V. Gaigalaičio globos
namų stogo įrengta saulės
baterija elektros gamybai. 

Bendruomenių vykdomųBendruomenių vykdomų
projektų dalinis finansavimasprojektų dalinis finansavimas

20202020

20192019

20212021

tūkst. eurųtūkst. eurų projektaiprojektai

5555

35,335,3

94,794,7

33

44

66

JAUNIMAS (14−29 METŲ)JAUNIMAS (14−29 METŲ)

20202020

20192019

20212021

jaunų žmoniųjaunų žmonių
skaičiusskaičius

lėšos jaunimolėšos jaunimo
veiklomsveikloms

1099810998

1086210862

1138111381

2790027900

3340033400

3840038400

20202020
20212021

dirbędirbę
nepilnamečiainepilnamečiai

juos priėmęjuos priėmę
darbdaviaidarbdaviai

Jaunimo užimtumo vasarą ir
integracijos į darbo rinką
programą

2020

6161

1313

3333



 2019 2020 2021

Mirtingumas Klaipėdos rajono keliuose,
atvejai

5 5 4

Vietinės reikšmės kelių dalis su pagerinta
kelių danga, proc.

18 18 19

Kelių eismo įvykių skaičius 45 79 59

Prižiūrimi rajono keliai ir gatvės, km 1125 1071 1083

Inventorizuoti vietinės reikšmės keliai ir
gatvės, km

- 5 7

Rekonstruotos gatvės, km 4 4 5

Rekonstruoti Klaipėdos rajono
savivaldybės keliai, km

- 6,5 5

Rekonstruoti, nutiesti nauji pėsčiųjų takai,
km

1 1,5 3

Rekonstruoti, nutiesti nauji dviračių takai,
km

2 1 3

Įrengti nauji kelio ženklai, skaičius 300 200 200

Nužymėti vandens keliai, km 7,3 7,3 7,3

Naujai apšviestos gatvės gyvenvietėse,
skaičius

5 2 5

Savivaldybės organizuojamais maršrutais
pervežami keleiviai, skaičius per metus

636000 625000 640000

Subsidijuojamų keleivinio transporto
maršrutų skaičius

6 7 7

Sutvarkytos ir praplėstos kapinės, skaičius 8 8 8

SUSISIEKIMO IR INŽINERINĖS
INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PROGRAMA

Kelių ir gatvių priežiūrai,
remontui, tiesimui panaudota
7,8 mln. eurų. 

Seniūnijose kelių priežiūros,
paprastojo remonto, žvyravimo,
greideriavimo darbų atlikta už
beveik 1 mln. eurų. 

Tvarkomos Priekulės viešosios
erdvės: įrengtos komunikacijos,
šviestuvai. Erdvės pritaikomos
sportui, poilsiui, įrengta nauja
šunų išvedžiojimo aikštelė. 

Sutvarkytos Vėžaičių viešosios
erdvės. Atnaujinta daugiau nei
38 tūkst. kv. m teritorija.
Aktyvaus ir pasyvaus poilsio
zonose tarp Liepų ir Gargždų
gatvių pastatyti suoliukai,
šiukšliadėžės, dviračių stovai.
Sutvarkyta parko teritorija.
Įrengti laiptai iš aukštutinio
dvaro parko į Skinijos upelio
slėnį, kur pastatyta pakyla-
scena. Atnaujinta ir Turgaus
aikštė.

Pradėtas įgyvendinti projektas „Drevernos
viešųjų erdvių pritaikymas žvejų
bendruomenės ir turistų poreikiams“.

Sutvarkytos viešos erdvės
Gargžduose palei Kvietinių g.
nuo Klaipėdos g. iki Parko g.

Parengti viso rajono apšvietimo
plėtros ir modernizavimo
projektai.

BENDRADARBIAVIMAS SU LAKD

Pasirašyta sutartis dėl Tilto g. Gargžduose asfaltavimo
ir dviračių bei pėsčiųjų tako iki Gargždų piliakalnio
įrengimo. 
Rengiamas Klaipėdos g. Kretingalėje kapitalinio
remonto projektas.  
Rengiamas Ežero ir Rasytės gatvių Slengiuose
kapitalinio remonto, įrengiant takus, apšvietimą ir
inžinerines eismo saugumo priemones, projektas.
Parengtas Kretingos pl. Gargžduose kapitalinio
remonto projektas.
Parengtas Laisvės g. Veiviržėnuose remonto
projektas, įrengiant takus.
Savivaldybės prisidėjimas prie projektų – beveik 1 mln.
eurų. 

Papildomos lėšos seniūnijų
infrastruktūrai: Gargždų ir
Sendvario seniūnijoms po 150
tūkst. eurų.

Ilgalaikio susisiekimo
infrastruktūros objektų
vystymo planui iki 2025 metų –
papildomai  300 tūkst. eurų.



 2019 2020 2021

Savivaldybės biudžeto dalis, tenkanti
kultūros sričiai, proc.

6,8 8,6 6,25

Kultūros centrų skaičius 6 6 6

Kultūros centrų skyrių skaičius 15 15 9

Kultūros įstaigų kolektyvų skaičius 65 68 59

Kultūros įstaigų kolektyvų narių skaičius 1130 950 709

J. Lankučio viešosios bibliotekos ir filialų
skaičius

26 26 23

Bibliotekos lankytojų skaičius 210300 142200 132684

Kultūrinių renginių skaičius per metus 1300 274 600

Kultūrinių renginių lankytojų skaičius 211000 38270 13700

Projektų, finansuotų iš Gyventojų
informacinio skatinimo programos,

skaičius
17 12 12

Kultūros darbuotojų skaičius, kuriems
planuojama kelti kvalifikaciją

43 43 43

Muziejaus lankytojų skaičius 12350 7866 14099

Edukacinių užsiėmimų skaičius 210 190 540

Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius 3620 3021 7560

Modernizuotų kultūros įstaigų skaičius 1 1 1

Savivaldybės biudžeto dalis, tenkanti
etninei kultūrai, proc. (nuo skirtų kultūros

sričiai)
5,5 5,7 5,03

Etnoprojektų, finansuotų iš Savivaldybės
biudžeto, skaičius

29 25 9

Lietuvos tautodailininkų sąjungos narių
skaičius rajone

43 44 38

Folkloro, liaudies meno kolektyvų skaičius 16 16 18

Išsaugotų/sutvarkytų kultūros paveldo
objektų skaičius

74 14 6

Reikalingų tvarkyti objektų skaičius 58 53 61

Tvarkytų objektų skaičius (kaupiamasis
principas)

- 49 41

Tvarkytų neveikiančių kapinių skaičius 64 8 2

Tvarkytų kultūros vertybių skaičius 3 1 2

Parengtų kultūros paveldo objektų
tvarkybos projektų skaičius

4 0 1

Tvarkytų religinio paveldo objektų
skaičius

5 2 2

Tvarkytų mažosios architektūros religinio
paveldo objektų skaičius

2 3 0

Parengtų religinio paveldo tvarkybos
projektų skaičius

1 0 0

KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO IR
KULTŪROS PASLAUGŲ PLĖTROS

PROGRAMA

Atidarytas atnaujintas
Kretingalės kultūros centro
Plikių skyrius.

Gautas statybos leidimas
Gargždų kultūros centro
pastato modernizavimui. 

Pasirašyta sutartis dėl Gargždų
pėsčiųjų viaduko kapitalinio
remonto darbų.

Atlikti Gargždų žydų žudynių ir
užkasimo vietos sutvarkymo
darbai. Atnaujintas granitinio
paminklo betoninis pamatas,
atraminė sienelė, teritorija
aptverta metaline tvorele,
sutvarkytas pėsčiųjų takas,
želdiniai. 

Patvirtintas Kultūros paveldo
objektų, esančių Klaipėdos
rajono savivaldybes teritorijoje,
ir kultūros paveldo statinių,
esančių Priekulės miesto
istorinėje dalyje, išsaugojimo
darbų finansavimo tvarkos
aprašas. 50 tūkst. eurų skirta 3
paraiškoms: Veiviržėnų Šv.
apaštalo evangelisto Mato
parapijai už bažnyčios fasadų
ir stogo dažymo darbus, UAB
„Gargždų būstas“ už pastato
Turgaus g. 8, Priekulės m.,
stogo keitimo (remonto)
darbus ir Gargždų Šv.
arkangelo Mykolo parapijai už
koplyčios tvarkybos darbų
(remonto) projekto parengimą.

Sutvarkytas koplyčios-mauzoliejaus
Stragnuose sklypas: įrengta
automobilių stovėjimo aikštelė ir
priėjimo / privažiavimo takas. 

Atlikti Priekulės miesto
istorinės dalies vertingosios
savybės – hidranto (vandens
pompos) prie pastato
Klaipėdos g. 13, Priekulės m.,
tvarkybos (remonto) darbai

Etninės kultūros plėtros programa

20202020

20192019

20212021

14,614,6

14,214,2

1515

2525

2929

99
lėšos, tūkst. eurųlėšos, tūkst. eurų projektaiprojektai



 2019 2020 2021

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie kasdien, ne
pamokų metu, sportuoja apie 60 min. ir

ilgiau, dalis (proc.)*
- 15* -

Suaugusiųjų, kurie užsiima energinga fizine
veikla bent po 30 min. 5 dienas per savaitę ar

dažniau, dalis (proc.)*
- - -

Sportininkų, dalyvavusių šalies ir
tarptautinėse rungtynėse, skaičius

457 245 197

Šalies ir tarptautinėse rungtynėse laimėtų
medalių skaičius

27 56 60

Surengtų rajoninių pirmenybių skaičius 32 9 8

Rajoninių pirmenybių dalyvių skaičius 2619 1028 650

Respublikinių varžybų, kuriose dalyvavo
Klaipėdos rajono sportininkai, skaičius

17 34 120

Asmenų, dalyvavusių fizinio aktyvumo
veiklose, skaičius

412 428 1950

Skatinant sporto klubų veiklą, finansuotų ir
įgyvendintų projektų skaičius

17 17 16

Sporto klubų veiklose dalyvavusių asmenų
skaičius

605 613 814

Gyvenamųjų vietovių, kuriose įrengti ir
atnaujinti sporto objektai, skaičius

11 11 20

Įrengtų lauko ir vidaus treniruoklių aikštelių
Klaipėdos rajono seniūnijose skaičius

17 11 5

Sporto inventoriumi aprūpintų lauko sporto
aikštelių skaičius, vnt.

- - 22

Įrengtų vaikų žaidimo aikštelių Klaipėdos
rajono savivaldybės seniūnijose skaičius

- - 2

Atnaujintų universalių aikštelių dangų
Klaipėdos rajone skaičius, vnt.

- - 1

 KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTROS
PROGRAMA

*Rodiklis skaičiuojamas kas 4 metai

Sportininkų, reprezentuojančių
Klaipėdos rajono savivaldybę
aukšto meistriškumo sporto
varžybose, finansavimo programa

20202020

20192019

20212021
293,3293,3

216216

389,9389,9

1717

1717

1616

lėšos,lėšos,  
tūkst. eurųtūkst. eurų

sportininkai,sportininkai,
komandoskomandos

Jaunųjų futbolininkų ugdymo
programa

20202020

20192019

20212021

lėšos,lėšos,  
tūkst. eurųtūkst. eurų

ugdomiugdomi
vaikaivaikai

240,8240,8

228228

243,5243,5

400400

400400

400400

Įgyvendintas pirmasis futbolo
stovyklavietės prie Gargždų
karjero statybos etapas. Jau
įrengtos 3 futbolo aikštės,
tinklinio aikštelės, mobilūs
pastatai, inžineriniai tinklai,
pontoninis lieptas, sutvarkyta
dalis aplinkos.

Gautas statybos leidimas Gargždų
daugiafunkciam sporto centrui. 

Visame rajone atnaujinta arba
naujai įrengta net 14 vaikų
žaidimo aikštelių.

Klaipėdos rajono sporto objektai
(krepšinio, futbolo, tinklinio,
treniruoklių, vaikų žaidimo aikštelės,
dviračių takai) sužymėti kiemobroliai.lt
žemėlapyje.

Atnaujinta krepšinio aikštelė,
įrengiant universalią sporto
aikštelę Gargžduose. 

Atnaujinti Gargždų miesto stadiono
bėgimo takai.

Vaikų žaidimo, sporto aikštelių,
lauko ir vidaus treniruoklių
įrengimui ir priežiūrai Klaipėdos
rajono savivaldybės seniūnijose −
200 tūkst. eurų. 



 2019 2020 2021

Gyventojų, patenkintų Savivaldybės
darbu, procentas (internetinė apklausa)

66,3 55 67

Nusikalstamumo lygio kaita Klaipėdos
rajone procentais (didėjimas/mažėjimas

lyginant su praėjusiais metais)
-3 +5 -6,1

Klaipėdos rajono plėtros strateginio plano
priemonių vykdymas, procentas

90 90 60*

Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti
valstybinėms (perduotoms

savivaldybėms) funkcijoms, panaudojimo
procentas

99,9 99 98,6

Finansinių skolų santykis su savivaldybės
biudžetu, procentas

12,5 10 9,4

Sėkmingai pateiktų paraiškų, gavusių
finansavimą, ES fondų paramai gauti,

procentas
75 57,1 42,9

Savivaldybės skola metų pabaigoje, mln.
Eur

6,8 6,7 7,3

Per metus grąžintos paskolos, mln. Eur 1 1,1 1,1

Projektų, gavusių finansavimą iš
Tarptautinių projektų programos, skaičius

11 0 0

Naujų tarptautinio bendradarbiavimo
sutarčių (ketinimų protokolų) skaičius

1 0 0

Projektų, gavusių finansavimą iš
gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai

aplinkai gerinti, programos, skaičius
- - 10

Nekilnojamojo turto įsigijimas viešųjų
poreikių tenkinimui, skaičius

1 1 5

Savivaldybės suremontuotų statinių,
Administracijos direktoriaus įsakymais,

skaičius
5 10 10

Paremtų Klaipėdos rajono daugiabučių
namų savininkų bendrijų skaičius

4 8 6

 SAVIVALDYBĖS VALDYMO IR
PAGRINDINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO

PROGRAMA

*2021 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. T11-170 patvirtintas Klaipėdos
rajono strateginis plėtros planas iki 2030 m., pakeitęs Klaipėdos
rajono plėtros strateginį planą iki 2020 m., todėl priemonių
vykdymas mažesnis.

Patvirtinti svarbiausi strateginiai
Klaipėdos rajono dokumentai iki
2030 m.: Strateginis plėtros
planas, Kultūros strategija ir
Turizmo plėtros planas. 

Vykdomi Gargždų autobusų
stoties darbai. 

Išorės finansavimui gauti
pateiktos 7 paraiškos.
Finansavimą gavo 3 paraiškos:
gerovės konsultantų modelio
įdiegimas; šeimų lankymo,
teikiant ankstyvosios
intervencijos paslaugas, modelio
diegimas, teisės aktų projektų
lyginamųjų variantų rengimo
proceso tobulinimas. 

Pasirašyta Piliečių chartija. Tai
Savivaldybės ir gyventojų
susitarimas, kuriame apibrėžti
esminiai gyventojų aptarnavimo
principai, orientuoti į jo kokybės
gerinimą, paslaugos kokybės
standartus, geranorišką
bendravimą.

Toliau diegiama LEAN metodika,
kurios tikslas – procesų tobulinimas,
efektyvumo didinimas.

Parengta Drevernos–Svencelės
tvarios plėtros koncepcija.

GYVENTOJŲ INICIATYVOSGYVENTOJŲ INICIATYVOS

Įgyvendintas Dalyvaujamasis
biudžetas ir konkursas „Tavo
idėja“. Savivaldybė gyventojų
iniciatyvų įgyvendinimui skyrė
didžiausią sumą Lietuvoje – 300
tūkst. eurų. 
2021 m. pastatytas geriamo
vandens fontanėlis; sutvarkyta
laisvalaikio zona prie mažo
tvenkinio Gargžduose; poilsio,
turizmo ir sportinei veiklai
pritaikytas Dovilų karjeras;
įrengta poilsio, sporto ir
laisvalaikio vieta Mazūriškiuose;
pastatytas daugiafunkcis
treniruoklis Venckuose; pradėtas
Kapstato ežero pakrantės
tvarkymas. 

Projektuojamas Savivaldybės
administracijos pastatas. 



SVARBIAUSI DARBAI SENIŪNIJOSE

AGLUONĖNŲ SENIŪNIJAAGLUONĖNŲ SENIŪNIJA

Atnaujinta asfalto danga Juodikių irAtnaujinta asfalto danga Juodikių ir
Agluonos gatvėse.Agluonos gatvėse.  
Suremontuotas ir atnaujintasSuremontuotas ir atnaujintas
apšvietimas Atgimimo g.apšvietimas Atgimimo g.

JUDRĖNŲ SENIŪNIJAJUDRĖNŲ SENIŪNIJA

Judrėnuose pagerintas gatviųJudrėnuose pagerintas gatvių
apšvietimas, gatvių ir kelių būklė.apšvietimas, gatvių ir kelių būklė.
Įrengta šildymo sistema socialiniameĮrengta šildymo sistema socialiniame
būste.būste.

DAUPARŲ–KVIETINIŲ SENIŪNIJADAUPARŲ–KVIETINIŲ SENIŪNIJA

Išasfaltuota Liepų g. GobergiškėsIšasfaltuota Liepų g. Gobergiškės
kaime, atnaujinta dalis šios gatvėskaime, atnaujinta dalis šios gatvės
šaligatvių.šaligatvių.
Naujas apšvietimas įrengtas VingioNaujas apšvietimas įrengtas Vingio
g. Dauparuose, Durpyno ir Gėlynų g.g. Dauparuose, Durpyno ir Gėlynų g.
Jonušuose, Minijos g. Kvietiniuose.Jonušuose, Minijos g. Kvietiniuose.

DOVILŲ SENIŪNIJADOVILŲ SENIŪNIJA

Įrengtas apšvietimas DoviluoseĮrengtas apšvietimas Doviluose
Gargždų g. dalyje nuo Klaipėdos g.Gargždų g. dalyje nuo Klaipėdos g.
iki Parko g., Taip pat Parko, Dovilų iriki Parko g., Taip pat Parko, Dovilų ir
J. Basanavičiaus g. Kulių k. ikiJ. Basanavičiaus g. Kulių k. iki
Gargždų m. ribos.Gargždų m. ribos.  

ENDRIEJAVO SENIŪNIJAENDRIEJAVO SENIŪNIJA

Išasfaltuota Anužių g. Žadeikiuose.Išasfaltuota Anužių g. Žadeikiuose.
Prie Žvaginių piliakalnioPrie Žvaginių piliakalnio    pastatytaspastatytas
informacinis stendas Ablingos kaimoinformacinis stendas Ablingos kaimo
tragedijai atminti.tragedijai atminti.  

GARGŽDŲ SENIŪNIJAGARGŽDŲ SENIŪNIJA
Išasfaltuotos Kvietinių, Vasario 16-Išasfaltuotos Kvietinių, Vasario 16-
osios g., J. Basanavičiaus g. atkarpaosios g., J. Basanavičiaus g. atkarpa
link sodų nuo Pušų g. iki įvažiavimo įlink sodų nuo Pušų g. iki įvažiavimo į
„Gargždelės“ sodininkų bendriją.„Gargždelės“ sodininkų bendriją.
Sutvarkyti šalia šių gatvių esantysSutvarkyti šalia šių gatvių esantys
šaligatviai.šaligatviai.  

Sutvarkyti šaligatviai ties Klaipėdos g. 42 namu,Sutvarkyti šaligatviai ties Klaipėdos g. 42 namu,
Žemaitės g. ties Vaikų biblioteka, Birutės g.Žemaitės g. ties Vaikų biblioteka, Birutės g.
šaligatvio dalis nuo sankryžos su J.šaligatvio dalis nuo sankryžos su J.
Basanavičiaus g. iki Pušyno tako, dalisBasanavičiaus g. iki Pušyno tako, dalis
Melioratorių g. šaligatvio nuo Dariaus ir GirėnoMelioratorių g. šaligatvio nuo Dariaus ir Girėno
g. Atnaujinti takai iki vaikų žaidimo aikštelęg. Atnaujinti takai iki vaikų žaidimo aikštelę
Pušų gatvėje. Paklotas nPušų gatvėje. Paklotas naujas šaligatvis Žiburiųaujas šaligatvis Žiburių
gatvėje.gatvėje.  
Melioratorių g. įrengtos automobilių stovėjimoMelioratorių g. įrengtos automobilių stovėjimo
aikštelės.aikštelės.
Tiesiamas pėsčiųjų-dviračių takas paleiTiesiamas pėsčiųjų-dviračių takas palei
Kretingos Plento g.Kretingos Plento g.
Apšviesta Kretingos Plento gatvė.Apšviesta Kretingos Plento gatvė.

KRETINGALĖS SENIŪNIJAKRETINGALĖS SENIŪNIJA

Išasfaltuota Grauminės g. Plikiuose.Išasfaltuota Grauminės g. Plikiuose.    
Įrengti lietaus nuotekų tinklai Sodų g.Įrengti lietaus nuotekų tinklai Sodų g.
Girkaliuose.Girkaliuose.
Prie Kalotės ežero įrengtas naujasPrie Kalotės ežero įrengtas naujas
pontoninis lieptas.pontoninis lieptas.

PRIEKULĖS SENIŪNIJAPRIEKULĖS SENIŪNIJA

Išasfaltuotos Slyvų g. Kuodžių kaime,Išasfaltuotos Slyvų g. Kuodžių kaime,
Vingio g. Priekulėje. RekonstruotosVingio g. Priekulėje. Rekonstruotos
pagrindinės Priekulės Klaipėdos irpagrindinės Priekulės Klaipėdos ir
Žalgirio gatvės, šalia jų nutiestiŽalgirio gatvės, šalia jų nutiesti
šaligatviai. Parengtas Vaškių g.šaligatviai. Parengtas Vaškių g.
kapitalinio remonto projektas.kapitalinio remonto projektas.
Apšviestos Klaipėdos ir Žalgirio gatvėsApšviestos Klaipėdos ir Žalgirio gatvės
Priekulėje.Priekulėje.

SENDVARIO SENIŪNIJASENDVARIO SENIŪNIJA

Išasfaltuotos Mėtų g. Jakuose,Išasfaltuotos Mėtų g. Jakuose,
Baukštininkų g. Klemiškės II kaime,Baukštininkų g. Klemiškės II kaime,
Aušros g. Sudmantų kaime, Agilos g.Aušros g. Sudmantų kaime, Agilos g.
Trušelių kaime, Kalnelio g.Trušelių kaime, Kalnelio g.
Ginduliuose. Pradėtas Danės g.Ginduliuose. Pradėtas Danės g.
Trušeliuose asfaltavimas.Trušeliuose asfaltavimas.

Rekonstruojama Pašto g. Jakuose. Įrengtas LiepųRekonstruojama Pašto g. Jakuose. Įrengtas Liepų
g. šaligatvis Ginduliuose.g. šaligatvis Ginduliuose.
Išspręsta Liepų ir Toplaukio gatvėse GinduliuoseIšspręsta Liepų ir Toplaukio gatvėse Ginduliuose
paviršinių nuotekų sėmimo problema.paviršinių nuotekų sėmimo problema.

Apšviestos Jurgaičių bei Šilelių gatvėsApšviestos Jurgaičių bei Šilelių gatvės
Mazūriškiuose, Naujoji gatvė Purmaliuose,Mazūriškiuose, Naujoji gatvė Purmaliuose,
Žiobrių g. Žemgrindžiuose. Pradėtas apšvietimoŽiobrių g. Žemgrindžiuose. Pradėtas apšvietimo
įrengimas Liepų g. Ginduliuose.įrengimas Liepų g. Ginduliuose.  

VEIVIRŽĖNŲ SENIŪNIJAVEIVIRŽĖNŲ SENIŪNIJA

Išasfaltuotos Šermukšnių, Skomantų irIšasfaltuotos Šermukšnių, Skomantų ir
Ažpurvių gatvės Pėžaičiuose beiAžpurvių gatvės Pėžaičiuose bei
Mokyklos g. įvažiavimas Veiviržėnuose.Mokyklos g. įvažiavimas Veiviržėnuose.
Parengtas Laisvės g. VeiviržėnuoseParengtas Laisvės g. Veiviržėnuose
projektas. Atnaujintas pėsčiųjų tiltelisprojektas. Atnaujintas pėsčiųjų tiltelis
Upės g.Upės g.  
Kapinėse pastatytas naujas 18 vietųKapinėse pastatytas naujas 18 vietų
kolumbariumas.kolumbariumas.  

Išasfaltuota Liepų g. atkarpa nuoIšasfaltuota Liepų g. atkarpa nuo
Šiaurės vartų iki Vėžaičių kultūrosŠiaurės vartų iki Vėžaičių kultūros
centro pastato. Atnaujintas percentro pastato. Atnaujintas per
Vėžaičių dvaro parko Skinijos upelioVėžaičių dvaro parko Skinijos upelio
slėnį einantis pėsčiųjų takas.slėnį einantis pėsčiųjų takas.

VĖŽAIČIŲ SENIŪNIJAVĖŽAIČIŲ SENIŪNIJA

Atnaujintas Liepų g. Vėžaičiuose apšvietimas,Atnaujintas Liepų g. Vėžaičiuose apšvietimas,
apšviesta Mokyklos g.apšviesta Mokyklos g.  
Įrengti lietaus kanalizacijos tinklai Antkopčio g.Įrengti lietaus kanalizacijos tinklai Antkopčio g.
Antkopčio kaime.Antkopčio kaime.  
Sutvarkytos Vėžaičių tvenkinio prieigos, įkurtaSutvarkytos Vėžaičių tvenkinio prieigos, įkurta
rekreacinė zona.rekreacinė zona.


