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Biudžetiniai metai

2019 metai

Asignavimų valdytojas (-ai),
kodas

Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių
reikalų departamento Švietimo, kultūros ir ugdymo skyrius,
288740810,
Raseinių rajono kultūros centras, 188200418,
Raseinių krašto istorijos muziejus, 190151266,
Raseinių meno mokykla, 190115569,
Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka, 190119813,
Ariogalos miesto seniūnija, 288740810,
Ariogalos seniūnija, 288740810,
Betygalos seniūnija, 288740810,
Girkalnio seniūnija, 288740810,
Kalnujų seniūnija, 288740810,
Nemakščių seniūnija, 288740810,
Pagojukų seniūnija, 288740810,
Paliepių seniūnija, 288740810,
Raseinių miesto seniūnija, 288740810,
Raseinių seniūnija, 288740810,
Šiluvos seniūnija 288740810,
Viduklės seniūnija, 288740810.
Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių
reikalų departamento Švietimo, kultūros ir ugdymo skyrius,
288740810,
Raseinių rajono kultūros centras, 188200418,
Raseinių krašto istorijos muziejus, 190151266,
Raseinių meno mokykla, 190115569,
Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka, 190119813,
Ariogalos miesto seniūnija, 288740810,
Ariogalos seniūnija, 288740810,
Betygalos seniūnija, 288740810,
Girkalnio seniūnija, 288740810,
Kalnujų seniūnija, 288740810,
Nemakščių seniūnija, 288740810,
Pagojukų seniūnija, 288740810,
Paliepių seniūnija, 288740810,
Raseinių miesto seniūnija, 288740810,
Raseinių seniūnija, 288740810,
Šiluvos seniūnija, 288740810,
Viduklės seniūnija, 288740810.

Vykdytojas (-ai), kodas

Programos pavadinimas

Kultūros renginių organizavimo ir kultūros
veiklos programa

Programos parengimo
argumentai

Programa parengta atsižvelgiant į regioninės
kultūros politikos įgyvendinimo nuostatas, t.y.

Kodas

05

Ilgalaikis prioritetas (pagal
strateginį plėtros planą)
Šia programa
įgyvendinamas strateginis
tikslas:

siekiant savivaldybės institucijų ir joms
pavaldžių kultūros įstaigų, nevyriausybinių,
tame tarpe ir jaunimo, organizacijų veiklos
koordinavimo, partnerystės bei tolygios ir
kryptingos kultūros plėtros rajone, kultūros
vaidmens
stiprinimo
rajono
žmonių
socialiniame ir ekonominiame gyvenime.
Regiono kultūra – sudedamoji nacionalinės
kultūros dalis, formuojama ir plėtojama
stengiantis atspindėti regiono etninį, kalbinį,
istorinį, kultūrinį savitumą ir tradicijas, todėl
šios
programos
tikslai,
uždaviniai,
įgyvendinimo priemonės ir rezultatai užtikrins
regioninės kultūros politikos įgyvendinimą,
apims rajono kultūros plėtros reikmes, bus
siejami su kultūros paslaugų teikimu rajono
gyventojams. Įgyvendinant programą bus
formuojamas teigiamas Raseinių rajono
įvaizdis, gyventojai laisvalaikį galės skirti
turiningai veiklai, kils mėgėjų kolektyvų
meninis lygis, bus užtikrintas etninių kultūros
tradicijų perimamumas ir tęstinumas, jaunimo
organizacijų veikla ir plėtra, reprezentuojamas
Raseinių kraštas, telkiami krašto žmonės
nekilnojamojo ir kilnojamojo kultūros paveldo
pažinimui ir puoselėjimui ir kt.
Gyvenimo kokybė ir saugumas
Sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant
kokybiškas švietimo, kultūros, sporto, sveikatos
apsaugos, socialinės paramos ir kitas socialines
paslaugas.

Kodas

02

Kodas

02

Programos
Plėtoti kultūrą ir meną, sudaryti palankias sąlygas
Kodas
01
tikslas
bendruomenių kūrybinėms iniciatyvoms.
Tikslo įgyvendinimo aprašymas:
Siekiant užtikrinti etninės kultūros puoselėjimą ir tęstinumą, o tuo pačiu išsaugant krašto identitetą,
įgyvendinti etninės kultūros plėtros programos priemones, rengti edukacines ir švietėjiškas programas,
organizuoti renginius, konferencijas, seminarus, ugdyti vaikų ir jaunimo pilietinę ir kultūrinę savimonę, remti
meno kolektyvus, skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, remti nevyriausybinių organizacijų projektus, rūpintis
bibliotekų tinklo modernizavimu ir informacijos prieinamumu kiekvienam rajono gyventojui, užtikrinti kultūros
įstaigų išlaikymą ir jų kultūrinės veiklos plėtrą.
Tikslui įgyvendinti keliami 5 uždaviniai.
01 Uždavinys. Plėtoti svarbiausias etninės kultūros sritis.
Uždaviniui įgyvendinti numatoma viena priemonė.
01 Parengti ir įgyvendinti rajono Savivaldybės etninės kultūros plėtros programą.
Etninės kultūros plėtros programos priemonėmis siekiama užtikrinti Raseinių krašto etninės kultūros
gyvosios tradicijos, materialiojo ir nematerialiojo paveldo perimamumą, apsaugą ir populiarinimą, tenkinant
visuomenės etnokultūrinius poreikius, išsaugant Raseinių krašto savitumą ir išlaikant kultūrinį identitetą. Šioje
programoje numatytos prioritetinės etninės kultūros plėtros kryptys, sudarytos finansinės ir teisinės prielaidos
užtikrinti etninės kultūros paveldo išsaugojimą, pažinimą bei naudojimą, etninės kultūros renginių tradicijų
tęstinumą, gyvosios tradicijos perimamumą, etninės kultūros integraciją į švietimo sistemą, sudarytos tinkamos
veiklos sąlygos etninės kultūros subjektams, didinamas etninės kultūros vaidmuo pilietinės visuomenės kūrime
ir bendrame kultūros procese.
2019 metais bus įgyvendintos Raseinių rajono savivaldybės etninės kultūros plėtros 2017-2019 metų programos

priemonės.
Produkto vertinimo kriterijai:
 Parengtų programų skaičius.
 Įgyvendintų priemonių skaičius.
02 Uždavinys. Skatinti kūrybinę veiklą ir meno įvairovę.
Uždaviniui įgyvendinti numatomos 5 priemonės.
01 Dalyvauti tarptautiniuose, respublikiniuose, regioniniuose renginiuose, organizuoti juos Raseinių rajone bei
populiarinti profesionalųjį ir mėgėjų meną.

Raseinių rajono kultūros centas 2019 m. organizuos šiuos renginius:
Tarptautinius:
- folkloro festivalį „Aš padainūsiu dainų dainelę“;
- chorinės muzikos festivalį „Draugystės tiltai“;
- renginius, skirtus Tarptautinei vaikų dienai paminėti;
- šeimos šventę Ariogaloje;
- šiuolaikinės klasikinės muzikos festivalis.
Respublikinius:
- vaikų vokalinių ansamblių festivalį „BELL CANT“;
- šokių festivalį ,,Pusiaukelė“;
- šlagerių šventę „Skinsiu raudoną rožę“ Sujainiuose;
- renginių ciklą, mėgėjų teatrų festivalį „Šiluvos devyndienis – 2019“;
- liaudiškų kapelų šventę „Girkalnio Griežynė - 2019“;
- vokalinių ansamblių šventę „Dainuoju Lietuvai“, Plikiuose;
- solistų, duetų ir tercetų šventę ,,Skambantys jausmai“ Paliepiuose;
- romansų vakarą Raseiniuose;
- chorinės muzikos festivalį „Regina angelis“ Šiluvoje.
Regioninį:
- liaudiškos muzikos ir dainų vakarą „Mano mamos dainos“ Betygaloje;
- armonikierių šventę-varžytuves ,,Subatos vakarėly...“ Ariogaloje.
Rajoninius:
- teatralizuotą mėgėjų meno „Braižas“ akcija, skirtą tarptautinei teatro dienai paminėti;
- Gitaros šventę Betygaloje;
- ansamblių, kapelų ir solistų šventę ,,Dainuojanti Lietuva‘‘ Ariogaloje;
- teatralizuota šventę, skirtą Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai;
- šventę ,,Mūsų laiką skaičiuoja Dubysa“ Ariogaloje;
- vokalistų, solistų koncertas-festivalis Palendrių piliakalnyje;
- Rudens šventę Raseiniuose „Bendrystės sodas“;
- dainininkų, muzikantų, šokėjų, pasakorių šventę „Po senolių pastoge“;
- šeimų šventę Raseiniuose;
- kaimo kapelų šventę ,,Būryje smagiau'' Norgėluose.
Tradicinius:
- Užgavėnių, Joninių šventes; Jaunimo dienos renginius; Žygius po Raseinių apylinkes; Šventę
„Išsitaškyk spalvom 2019“; Motinos dienai skirtus renginius; Renginius, skirtus tarptautinei teatro
dienai paminėti; Baltų vienybės dienos minėjimus; Vaikų vasaros stovyklas; Vasaros palydų šventes; Rudens
šventes; Romansų vakarus vietovėse; Susitikimus su žymiais aktoriais Raseiniuose ir rajone; Kino
vakarus Raseiniuose ir rajone; Kalėdinės eglės įžiebimo šventę Raseiniuose ir rajone; Kalėdinė mugė ir
Kalėdinis bėgimas Raseiniuose.
Valstybinių švenčių ir atmintinų datų minėjimus:

Planuojami suorganizuoti valstybinių švenčių ir atmintinų datų paminėjimai: Laisvės gynėjų
dienos; Lietuvos valstybės atkūrimo dienos; Lietuvos valstybės Nepriklausomybės atkūrimo dienos;
Gedulo ir vilties dienos; Juodojo kaspino dienos; Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo)
diena ir kt.
Taip pat bus organizuojami iškilmingi Raseinių rajono savivaldybės 2019 m. kovo 11 d.
„Auksinio lūšiuko“ apdovanojimai.
2019 metais bus įgyvendinti projektai: „Prabylančios miesto erdvės“; Valstybės dienos
minėjimas Molavėnų piliakalnių komplekse ir Muzikinės mitologinės dramos „Gentis“ spektaklis;
Miuzikinių spektaklių „Gentis“ ir „Lietuvos pasakėlė“ pasirodymai; Šiluvos meno bienalė; Ugionių
muzikos festivalis; Tarptautinis šiuolaikinės klasikinės muzikos festivalis; Džiazo koncertų ciklas.
Produkto vertinimo kriterijus:
 suorganizuotų renginių skaičius.
02 Remti kultūros mėgėjų meninę-leidybinę veiklą.
Plėtojant rajono meno mėgėjų kūrybines galias bus skatinama fizinių ir juridinių asmenų, puoselėjančių
regioninės kultūros tapatumą, pilietiškumą, realizuojančių kultūrines idėjas bei programas, turinčias išliekamąją
vertę ir reikšmingas Raseinių rajono savivaldybės mastu (literatūrinė, vaizduojamojo meno ir muzikinė kūrybinė
veikla bei leidyba). Raseinių krašte gyvena, yra gimęs ar dirbęs ne vienas minėtų žanrų kūrėjas, kurio kūrybinį
palikimą būtina išsaugoti išleidžiant knygas, brošiūras, kompaktinius diskus ar kitokia forma.
Produkto vertinimo kriterijus:
išleistų leidinių skaičius.

04 Mokyklų-daugiafunkcių centrų kultūrinių renginių organizavimas.
Keturiose mokyklose-daugiafunkciuose centruose kultūros darbuotojai koordinuos ir organizuos kultūrinius
renginius kaimo bendruomenei, bendradarbiaujant su mokykla, seniūnija ir kt. suinteresuotomis grupėmis.
Produkto vertinimo kriterijus:
Kultūrinių renginių skaičius.
05 Premijos už meno srities pasiekimus.
Piniginėmis premijomis už meno pasiekimus, pagal rajono Savivaldybės tarybos nustatytą tvarką, bus
skatinami Raseinių rajono savivaldybės gyventojai, pasiekę aukštus rezultatus meno (muzikos, dailės,
choreografijos, teatro, meninio (raiškiojo) skaitymo, oratorinio meno ir kt.) srityje, juos parengę mokytojai ir
meno kolektyvų vadovai.
Produkto vertinimo kriterijus:
paskatintų meno kūrėjų skaičius

09 Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo Raseinių rajone 2017-2020 metų programos
finansavimas.
Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės siūlymą dalyvauti Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečio minėjimo programoje, buvo parengta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio
minėjimo Raseinių rajone 2017-2020 metų programa. Programa nustato Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečio minėjimo Raseinių rajone tikslą, uždavinius, jų įgyvendinimo priemones, numatomus
finansavimo šaltinius ir siekiamus rezultatus. Programos tikslas – deramai paminėti atkurtos modernios
Lietuvos pirmąjį šimtmetį, ypač daug dėmesio skirti visuomenės valstybinės savivokos ir pilietinės
atsakomybės ugdymui, siekiant įtvirtinti nuostatą, kad Lietuvos valstybė yra tęstina ir amžina savo

prigimtinėmis, susikurtomis, perimtomis kultūrinėmis ir valstybinėmis formomis, šių formų kūrybinga
raida kintančiomis istorinėmis aplinkybėmis. Pasiekus programos tikslą, numatoma, kad bus
įgyvendinta ne mažiau kaip 10 kultūros projektų ir kt. priemonių pagal programos priemonių planą.
Produkto vertinimo kriterijus:
Įgyvendintų priemonių skaičius.

10 Programos „Šiluva- mažosios kultūros sostinė“ finansavimas.

Sudaryti sąlygas rajono gyventojų meninei saviraiškai ir kūrybingumui skatinti, įgyvendinti
projektus, stiprinančius etnografinių regionų savitumą, didinančius kultūros prieinamumą ir
tradicijų puoselėjimą, skatinančius gyventojų dalyvavimą įvairių sričių mėgėjų meninėje veikloje,
gerinančius sociokultūrinę aplinką. Bus įgyvendintos kultūrinės, edukacinės priemonės, kurios yra
numatytos 2019 metų programos priemonių plane.
Produkto vertinimo kriterijus:
Įgyvendintų priemonių skaičius.
03 Uždavinys. Užtikrinti efektyvią kultūros įstaigų veiklą.
Uždaviniui įgyvendinti numatoma viena priemonė.
01 Finansuoti Raseinių rajono kultūros įstaigų išlaikymą ir darbuotojų etatus.
Raseinių rajono kultūros įstaigos (Raseinių kultūros centras, Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji
biblioteka ir Raseinių krašto istorijos muziejus) užtikrina rajono gyventojų kultūrinių poreikių tenkinimą bei
sąlygas kūrybinei laisvei, saugo ir populiarina kultūros paveldą, organizuoja tradicinių amatų vystymą ir
etninės kultūros globą, propaguoja mėgėjų ir profesionalųjį meną, reprezentuoja kultūrą rajone, apskrityje,
šalyje, užsienyje. Siekiant teikiamų kultūros paslaugų kokybės, būtina užtikrinti kultūros įstaigų materialinį
aprūpinimą bei žmogiškuosius išteklius.
Siekiant kultūros įstaigų veiklos kokybės būtina užtikrinti tinkamas bendruomenės kultūros poreikiams
tenkinti bei kultūros darbuotojų darbo sąlygas. Įgyvendinus šią priemonę, bus finansuoti kultūros įstaigų
darbuotojų etatai ir atlikti Raseinių rajono kultūros įstaigų (filialų) remonto dabai.
Produkto vertinimo kriterijai:
 kultūros įstaigų, kuriuose atliktas remontas, skaičius;
 finansuotų darbuotojų etatų skaičius.
04 Uždavinys. Skatinti jaunimo pilietines ir kūrybines iniciatyvas.
Uždaviniui įgyvendinti numatomos trys priemonės:
01 Įgyvendinti Raseinių rajono jaunimo problemų sprendimo planą.
Raseinių rajono jaunimo problemų sprendimo planą įgyvendina Raseinių rajono savivaldybės
administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamentas, Raseinių rajono savivaldybės jaunimo reikalų
taryba dalyvauja rengiant planą.
Įgyvendinus planą būtų sudarytos prielaidos sukurti darnią aplinką ir plėtoti tęstinę jaunimo politiką,
užtikrinant esamų priemonių plėtojimą, kylančių problemų sprendimą, naujų priemonių atsiradimą ir šių
priemonių efektyvų veikimą sudarant palankias sąlygas formuotis jauno žmogaus asmenybei, integruotis į
visuomenės gyvenimą.
Produkto vertinimo kriterijai:
 įgyvendintų priemonių skaičius.

02 Finansuoti Raseinių rajono jaunimo organizacijų ir neformalių grupių projektus.
Skatinant jaunimo kūrybines iniciatyvas, jaunimo organizacijų kūrimąsi ir plėtrą 2019 m. bus
remiami jaunimo organizacijų ir neformalių jaunimo grupių projektai, kuriais sukuriamos sąlygos
savanorystei, jaunų žmonių įgalinimui veikti patiems, užimtumo ir įtraukties didinimui, įgūdžių
tobulinimui bei demokratiškumo, pilietiškumo, socialinės atsakomybės ir tolerancijos ugdymui
.
Produkto vertinimo kriterijus:
• parengtų ir finansuotų projektų skaičius.
03 Atvirą darbą su jaunimu dirbančių institucijų projektų finansavimas.
Skatinti juridinių asmenų teikiamų paslaugų įvairovę, kokybę ir prieinamumą jauniems žmonėms
taikant atviro darbo su jaunimu metodus. 2019 m. bus remiami juridinių asmenų projektai, kurių
metu taikoma tokia darbo su jaunimu forma, kuria siekiama visiems jauniems žmonėms,
nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, suteikti galimybes saugiai leisti laisvalaikį, užsiimti juos
dominančia veikla, o esant poreikiui – padedant kompetentingiems jaunimo darbuotojams spręsti
kasdienybėje kylančius iššūkius ir klausimus.
Produkto vertinimo kriterijus:
• parengtų ir finansuotų projektų skaičius.
05 Uždavinys. Skatinti nevyriausybinių organizacijų ir seniūnijų kūrybines iniciatyvas.
Uždaviniui įgyvendinti numatomos šios priemonės:
01 Finansuoti Raseinių rajono nevyriausybinių organizacijų projektus.
Raseinių rajono savivaldybė remia jos teritorijoje veikiančias nevyriausybines organizacijas (asociacijas,
visuomenines organizacijas, bendruomenes, vietos veiklos grupes, draugijas, labdaros ir paramos fondus),
religines bendruomenes, plėtojančias kultūrinę veiklą, puoselėjančias organizacijos tradicijas ir
užtikrinančias jų tęstinumą, ugdančias bendruomenės kultūrinę ir meninę savimonę, sprendžiančias
gyventojų kultūros, poilsio ir švietimo klausimus.
Produkto vertinimo kriterijus:
 parengtų ir finansuotų projektų skaičius.
02 Finansuoti Raseinių rajono seniūnijų kultūrinius renginius.
Raseinių rajono seniūnijų kultūrinis gyvenimas įvairus ir turiningas. Skatinant seniūnijų kūrybines
iniciatyvas, 2019 m. bus remiami seniūnijų projektai, įgyvendinamos priemonės, kurios yra reikšmingos
vietos bendruomenių kultūriniam gyvenimui. Lėšas renginiams paskirstys Raseinių rajono kultūros centras.
Produkto vertinimo kriterijus:
 suorganizuotų renginių skaičius.
Programos rezultato kriterijus:
Įgyvendinant Kultūros renginių organizavimo ir kultūros veiklos programą, būtų formuojamas
teigiamas Raseinių rajono įvaizdis, gyventojai daugiau laisvalaikio skirtų turiningai kultūrinei veiklai, kiltų
mėgėjų kolektyvų meninis lygis, būtų užtikrinamas etninių kultūros tradicijų perimamumas ir tęstinumas bei
jaunimo organizacijų veikla ir plėtra.
Bus vykdomas neformalus vaikų ir suaugusiųjų švietimas kultūros įstaigose.

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai:
Savivaldybės biudžeto lėšos; Kultūros rėmimo fondo lėšos; Kultūros ministerijos lėšos pagal regionų
rėmimo programą; Kultūros ministerijos lėšos pagal etninės kultūros rėmimo programą ir rėmėjų lėšos.
Savivaldybės plėtros strateginio plano dalys, susijusios su vykdoma programa:
Šia programa yra įgyvendinamas Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano
priemonių plano 2 prioriteto:
2.2. tikslas – išsaugoti ir efektyviau panaudoti rajono savivaldybės kultūros ir sporto išteklius;
2.2.1. uždavinys – plėtoti svarbiausias etninės kultūros sritis;
2.2.2. uždavinys - skatinti kūrybinę veiklą ir meno įvairovę;
2.2.3. uždavinys – optimizuoti kultūros įstaigų tinklą ir stiprinti materialinę bazę;
2.2.4. uždavinys – stiprinti viešųjų bibliotekų materialinę bazę, gausinti teikiamų paslaugų pasiūlą ir gerinti
jų kokybę.
Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai:
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas; Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės
globos pagrindų įstatymas, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas; Lietuvos Respublikos
kultūros centrų įstatymas; Lietuvos Respublikos muziejų įstatymas; Lietuvos Respublikos bibliotekų
įstatymas; Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų įstatymas, Lietuvos Respublikos labdaros ir
paramos įstatymas, Etninės kultūros valstybinė programa, Regionų kultūros plėtros 2012-2020 metų
programa, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas, Lietuvos Respublikos asociacijų
įstatymas.

LĖŠŲ POREIKIS (Eur)
Ekonominės klasifikacijos grupės

2018 m.
asignavimai

2019 m.
projektas

2020 m.
projektas

1. IŠ VISO LĖŠŲ POREIKIS:
1.1. išlaidoms
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui
1.2. turtui įsigyti ir finansiniams
įsipareigojimams vykdyti
2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI:
2.1. SAVIVALDYBĖS LĖŠOS,
IŠ VISO:
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:

1586060
1586060
819000
0

1556100
150100
820000
6000

1508900
1502900
822000
6000

1586060

1556100

1508900

1586060

1556100

1508900

2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos SB
2.1.1.2. Savivaldybės aplinkos apsaugos
rėmimo specialiosios programos lėšos
SB(AA)
2.1.1.3. specialiosios programos lėšos
(pajamos už atsitiktines paslaugas) SB
(SP)
2.1.1.4. specialiosios programos lėšos
(pajamos už patalpų nuomą) SB (SPN)
2.1.1.5. valstybės biudžeto specialiosios
tikslinės dotacijos lėšos SB (VB)
2.1.1.6. valstybės biudžeto specialiosios
tikslinės dotacijos lėšos iš valstybės
investicijų programos SB (VIP)
2.1.1.7. valstybės ir Savivaldybės
biudžeto tarpusavio atsiskaitymų lėšos
SB (TA)
2.1.2. Savivaldybės privatizavimo
fondo lėšos PF
2.2. KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:
2.2.1. Europos Sąjungos paramos lėšos
ES
2.2.2. kelių priežiūros ir plėtros
programos lėšos KPP
2.2.3. valstybės biudžeto (pavedimų)
lėšos LRVB
2.2.4. paskolos lėšos P
2.2.5. kiti finansavimo šaltiniai Kt.

1561060

1531100

1483900

10000

10000

10000

15000

15000

15000

0

0

0

0

0

0

2021 m.
projektas

