
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 21 D.

SPRENDIMO NR. T1-39 „DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ

BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2020 m. birželio 26 d. Nr. T1-174

Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15

punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių

biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 gegužės

6 d. nutarimu Nr. 458 „Dėl lėšų skyrimo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto

ministro 2020 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-823 „Dėl Vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo

vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo savivaldybėms“,

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 3-209 „Dėl Kelių

priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams su žvyro danga

asfaltuoti paskirstymo 2020 metais“, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo

ministerijos direktoriaus 2020 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. V-48 „Dėl Lietuvos automobilių kelių

direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2020 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. V-20 „Dėl

Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių institucijų valdomiems vietinės

reikšmės keliams paskirstymo 2020 metais“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2020 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 3-345 „Dėl Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-

19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo pėsčiųjų ir dviračių

takams bei kitoms kelių saugumo priemonėms įrengti“, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2020 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 3-346 „Dėl Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-

19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo gyvenvietėse esantiems

ir gyvenvietes jungiantiems keliams (gatvėms) su žvyro danga asfaltuoti“, Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. A1-350 „Dėl lėšų

paskirstymo savivaldybėms vienkartinėms premijoms už ypač svarbių užduočių vykdymą valstybės

lygio ekstremalios situacijos ir karantino laikotarpiu savivaldybių socialinių paslaugų įstaigose

dirbantiems darbuotojams išmokėti patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020

m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. 3D-381 „Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymo

Nr. 3D-732 „Dėl 2020 m. skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų Žemės ūkio ministerijai priskirtoms

valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti paskirstymo tarp

savivaldybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto

ministro 2020 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. V-835 „Dėl švietimo įstaigų modernizavimui skirtų lėšų

paskirstymo“, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. 1K-23 „Dėl

dotacijų skyrimo“, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. birželio 18 d. įsakymu Nr.

3-377 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 3-

347„Dėl Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo

priemonių plano lėšų paskirstymo keliams taisyti (remontuoti) pakeitimo“ ir atsižvelgdama į

asignavimų valdytojų pateiktus prašymus, Šilalės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimą Nr. T1-39

„Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“:

1.1. pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:
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„1. Patvirtinti Šilalės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto pajamas – 32 940 2248Eur ir

jų paskirstymą pagal pajamų rūšis (1 priedas).“ ;

1.2. pakeisti 2.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„2.1. Šilalės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto asignavimų pagal asignavimų

valdytojus ir programas paskirstymą – 15 710 919 Eur (2 priedas);“;

1.3. pakeisti 2.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„2.4. Specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms

atlikti paskirstymą pagal asignavimų valdytojus – 2 655 496 Eur (5 priedas);“;

1.4. pakeisti 2.9 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„2.9. Kitos tikslinės dotacijos iš valstybės biudžeto lėšų paskirstymą pagal asignavimų

valdytojus – 7 103 572 Eur (10 priedas);“;

1.5. pakeisti 3.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„3.2.Šilalės rajono savivaldybės biudžeto asignavimus Aplinkos apsaugos rėmimo

specialiosios programos priemonėms finansuoti – 159 684 Eur (12 priedas);“.

1.6. pakeisti 1, 2, 5, 10 ir 12 priedus (pridedama).

2. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės

rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo dienos Lietuvos

administracinės ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, 92236 Klaipėda)

arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230

Klaipėda).

Savivaldybės meras Algirdas Meiženis
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                                                    PATVIRTINTA

                                                   Šilalės rajono savivaldybės tarybos 

                                                   2020 m. vasario 21 d.

                                                   sprendimu Nr. T1-39

(Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. birželio 26 d.

sprendimo Nr. T1-174 redakcija)

1 priedas

         ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS

Suma

Eur

5. Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos 5310069

5.1. Speciali tikslinė dotacija 5310069

5.1.1.  Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti 100000

5.1.1.21.       valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymui 

ir naudojimui patikėjimo teise užtikrinti  100000

5.1.4. Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti 5112500

5.1.4.1      Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygomis 

užtikrinti 
-45900

5.1.4.2.  Kvėdarnos seniūnijos vietinės reikšmės keliui Nr. Kv-46 Pūslaukis–Drobūkščiai (Šilalės 

gatvė) kapitališkai remontuoti įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką 140400

5.1.4.3. Šilalės miesto D. Poškos gatvei (Nr. Ssi-9) ir Kovo 11-osios gatvei (Nr. Ssi 20)

rekonstruoti (I etapas) 508500

5.1.4.4. Bijotų seniūnijos Bijotų kaimo Baublių gatvei (Nr. Sbj-1) ir Malūno gatvei (Nr. Sbj-2)

rekonstruoti
295900

5.1.4.5. Pajūrio seniūnijos Kalniškių I kaimo Bijūnų gatvei (Nr. Pj-26) rekonstruoti
105300

5.1.4.6. Kvėdarnos seniūnijos Grimzdų kaimo Liepų gatvei (Nr. Skv-2) kapitališkai remontuoti 105900

5.1.4.7. Bilionių seniūnijos Bilionių kaimo Aukštagirės gatvei (Nr. Bl-06) ir Sartalės gatvei (Nr.

Sbl-3) kapitališkai remontuoti
481800

5.1.4.8. Šilalės miesto D. Poškos gatvei (Nr. Ssi-9) ir Kovo 11-osios gatvei (Nr. Ssi 20)

rekonstruoti (II etapas) 315000

5.1.4.9. Upynos seniūnijos Naujojo Obelyno kaimo Akmenos gatvei (Nr. Up-03) kapitališkai

remontuoti
151900

5.1.4.10. Kvėdarnos seniūnijos Grimzdų kaimo Liepų gatvei (Nr. Skv-2) kapitališkai remontuoti 140000

5.1.4.11.
      Bilionių seniūnijos Bilionių kaimo vietinės reikšmės keliui Nr. Bl-06 „Aukštagirės 

g.–Aukštagirė–Baravykai“ (Aukštagirės gatvė) ir Sartalės gatvei (Nr. Sbl-3) kapitališkai 

remontuoti  147000

5.1.4.12.        Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro pastato Šilalėje, J. Basanavičiaus g. 12, išorės

ir vidaus patalpų rekonstravimas bei įrangos įsigijimas 1200000

5.1.4.13.      Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos pastato Šilalėje, Kovo 11-osios g. 18, vidaus 

patalpų modernizavimas ir teritorijos sutvarkymas 466000

5.1.4.14.      Laisvalaikio ir sporto komplekso Šilalėje, sporto salės statyba, II etapas 1 000 000

5.1.4.15.      Kvėdarnos seniūnijos Kvėdarnos miestelio Piliakalnio  gatvei (Nr. Skv-14) taisyti 

(remontuoti) 100 700

5.1.5. Kita tikslinė dotacija 97569

5.1.5.4. vėdinimo ir kondicionavimo sistemoms savivaldybių egzaminų centruose-grupėse 2020

metais įrengti 42499

5.1.5.5. vaikų vasaros stovykloms ir kitoms neformaliojo vaikų švietimo veikloms finansuoti 21700

Eil. Nr. Pajamų pavadinimas
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5.1.5.6. savivaldybei vienkartinėms premijoms už ypač svarbių užduočių vykdymą valstybės

lygio ekstremalios situacijos ir karantino laikotarpiu savivaldybių socialinių paslaugų

įstaigose dirbantiems darbuotojams išmokėti 33370

6. Turto pajamos 22000

6.3. Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius 22000

12. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos 691360

14. IŠ VISO PAJAMŲ 6023429

15. Planuojamos skolintos lėšos LR  finansų ministerijos nustatyta tvarka atrinktiems

investiciniams projektams finansuoti 4191

projektas „Socialinio būsto fondo plėtra Šilalės rajono savivaldybėje“ 3964

projektas „Šilalės rajono Kvėdarnos gyvenamosios vietovės atnaujinimas“ 227

17. IŠ VISO PAJAMŲ 6027620

_____________________________________________
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PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. vasario 21 d.

sprendimu Nr. T1-39

(Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. birželio 26  d.

sprendimo  Nr. T1-174 redakcija)

2 priedas

eurais

iš viso
iš jų darbo

užmokesčiui

1 2 3 4 5 6 7 8

01.01.01.02.

Savivaldybės administracijos ir

jos struktūrinių padalinių

finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo

užtikrinimas -15827 -15827

01.01.04.02.

Savivaldybės administracijos

direktoriaus rezervo tvarkymo

programa -63263 -63263

01.01.04.07.

Atstovavimo teismuose ir teismų

sprendimų vykdymo

organizavimas 7000 7000

01.02.02.01.

Informacinių technologijų ir

elektroninių paslaugų plėtojimas

(Kompiuterinės technikos ir

licencijuotos programinės

įrangos įsigijimas ir priežiūra)
0 5000 -5000

-72090 -67090 0 -5000

01.01.04.09.

Savivaldybės administracijos ir

seniūnijų pastatų einamasis

remontas
-10000 -10000 0 0

04.01.02.01.

Savivaldybės programų

finansavimas  (Pajūrio

ambulatorijai) 20000 20000 0

10000 10000 0 0

0 0 0 0

01.01.02.01.

Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo

užtikrinimas 4000 4000

4000 4000 0 0

01.01.04.10.

Savivaldybės administracijos ir

seniūnijų veiklai reikalingo

ilgalaikio turto įsigijimas -360 -360

-360 0 0 -360

-58450 -53090 0 -5360

02.01.01.06.

Želdynų ir želdinių apsaugos,

tvarkymo, būklės stebėsenos,

želdinų kūrimo, želdinių veisimo,

inventorizacijos priemonės (SB

(AA) -154)
-10135 -10135

02.01.01.07.

Žemės sklypų, kuriuose

neuždrausta medžioklė,

savininkų, valdytojų ir naudotojų

įgyvendinamos priemonės,

kurioms finansuoti naudojamos

lėšos, surinktos už medžiojamųjų

gyvūnų išteklių naudojimą  (SB

(AA) -154)
22000 22000

11865 11865 0 0

11865 11865 0 0

04.01.01.01.

Šilalės rajono savivaldybės

visuomenės sveikatos rėmimo

specialiosios programos

įgyvendinimas  (SB (AA) -154) 10135 10135

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ  BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS IR

PROGRAMAS

Finansavimo šaltinis - 151, 152, ir (SB (AA) -154)

Programos

pavadinimas,

programos kodas

Asignavimų

valdytojo

pavadinimas

Priemonės kodas

strateginiame

plane

Priemonės pavadinimas Iš viso

iš jų:

išlaidoms
turtui

įsigyti

Savivaldybės

funkcijų

įgyvendinimo ir

valdymo tobulinimo

programa Nr.1

Savivaldybės

administracija

Iš viso

Finansų skyrius

Iš viso

Iš viso

Kaltinėnų

seniūnija

Iš viso

Pajūrio

seniūnija

Iš viso

Iš viso Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo programa Nr. 01

Aplinkos apsaugos

ir gerų sanitarijos

ir higienos sąlygų

užtikrinimas

gyvenamoje

aplinkoje

programa Nr.02

Savivaldybės

administracija

Iš viso

Iš viso Aplinkos apsaugos ir gerų sanitarijos ir higienos sąlygų užtikrinimo gyvenamoje

aplinkoje  programa Nr. 02

Sveikatos apsaugos

programa  Nr. 04

Savivaldybės

administracija
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eurais

iš viso
iš jų darbo

užmokesčiui

1 2 3 4 5 6 7 8

Finansavimo šaltinis - 151, 152, ir (SB (AA) -154)

Programos

pavadinimas,

programos kodas

Asignavimų

valdytojo

pavadinimas

Priemonės kodas

strateginiame

plane

Priemonės pavadinimas Iš viso

iš jų:

išlaidoms
turtui

įsigyti

10135 10135 0 0

10135 10135 0 0

05.02.02.03.

Dainų švenčių tradicijos

tęstinumo užtikrinimas, siekiant,

kad kolektyvuose dalyvautų ne

mažiau kaip 35 proc. tos pačios

lyties asmenų.
-23686 -23686 0 0

-23686 -23686 0 0

05.02.02.01.

Kultūros renginių organizavimas

ir rėmimas, siekiant užtikrinti

proporcingą paslaugų suteikimą

tiek vyrams, tiek moterims, kad

renginiuose dalyvautų ne mažiau

kaip 30 proc. vienos lyties

asmenų.
-4000 -4000 0

05.02.03.07.
Seniūnijų laisvalaikio salių

materialinės bazės atnaujinimas
0 0 0 0

-4000 -4000 0 0

05.02.02.01.

Kultūros renginių organizavimas

ir rėmimas, siekiant užtikrinti

proporcingą paslaugų suteikimą

tiek vyrams, tiek moterims, kad

renginiuose dalyvautų ne mažiau

kaip 30 proc. vienos lyties

asmenų.
-4000 -4000 0 0

-4000 -4000 0 0

05.02.02.03.

Dainų švenčių tradicijos

tęstinumo užtikrinimas, siekiant,

kad kolektyvuose dalyvautų ne

mažiau kaip 35 proc. tos pačios

lyties asmenų.
21486 21486 0 0

21486 21486 0 0

05.02.02.03.

Dainų švenčių tradicijos

tęstinumo užtikrinimas, siekiant,

kad kolektyvuose dalyvautų ne

mažiau kaip 35 proc. tos pačios

lyties asmenų.
2200 2200 0 0

2200 2200 0 0

-8000 -8000 0 0

07.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo

proceso ir aplinkos užtikrinimas

24000 24000 -5700

24000 24000 -5700 0

Šilalės

suaugusiųjų

mokykla

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas

gimnazijos tipo bendrojo

ugdymo mokyklose -5000 -5000 0

07.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo

proceso ir aplinkos užtikrinimas

8400 3900 -6050 4500

8400 3900 -6050 4500

07.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo

proceso ir aplinkos užtikrinimas
13263 6991 6272

13263 6991 0 6272

40663 29891 -11750 10772

09.01.01.03.
Pajūrio vaikų globos namų

veiklos užtikrinimas -156822 -156822 -130699

09.03.01.16.
Bendruomeniniai vaikų globos

namai -70095 -70095 -60000

09.01.02.01.
Socialinių darbuotojų

kvalifikacijos kėlimas -400 -400

Sveikatos apsaugos

programa  Nr. 04

Iš viso

Iš viso  Sveikatos apsaugos programa  Nr. 04

Kultūros ugdymo ir

etnokultūros

puoselėjimo

programa Nr .05

 Savivaldybės 

administracija

Iš viso

Kaltinėnų

seniūnija

Iš viso

Pajūrio

seniūnija

Iš viso

Kultūros

centras

Iš viso

Šilalės r.

Laukuvos

Norberto

Vėliaus

gimnazija

Iš viso

Iš viso     Kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo programa Nr. 05

Švietimo kokybės ir

mokymosi aplinkos

užtikrinimo

programa Nr. 07

Šilalės r.

Upynos Stasio

Girėno

mokykla

Iš viso

Šilalės r.

Pajūralio

pagrindinė

mokykla

Iš viso
Šilalės r.

Obelyno

pagrindinė

mokykla
Iš viso

Iš viso    Švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa  Nr. 07

Socialinės apsaugos

plėtojimo

programa Nr. 09

Pajūrio vaikų

globos namai
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eurais

iš viso
iš jų darbo

užmokesčiui

1 2 3 4 5 6 7 8

Finansavimo šaltinis - 151, 152, ir (SB (AA) -154)

Programos

pavadinimas,

programos kodas

Asignavimų

valdytojo

pavadinimas

Priemonės kodas

strateginiame

plane

Priemonės pavadinimas Iš viso

iš jų:

išlaidoms
turtui

įsigyti

-227317 -227317 -190699 0

09.01.01.02.
Šilalės rajono socialinių paslaugų

namų veiklos užtikrinimas
226260 226260 190699

09.01.02.01.
Socialinių darbuotojų

kvalifikacijos kėlimas 1057 1057

227317 227317 190699 0

0 0 0 0

11.01.04.03.

Kapinių teritorijų priežiūra

rajono seniūnijose (veikiančių ir

neveikiančių kapinių) 0 -24100 0 24100

11.01.04.05.

Savivaldybei priklausančių

visuomeninės paskirties pastatų

aplinkos tvarkymas 15500 7900 0 7600

15500 -16200 0 31700

11.01.02.03.

Vietinės reikšmės kelių ir gatvių

su žvyro danga mieste ir

kaimiškosiose seniūnijose 4360 4360

4360 4360 0 0

19860 -11840 0 31700

12-2019-2021 metų

Šilalės rajono

savivaldybės

investicijų programa

Savivaldybės

administracija
12.01.02.02.

Laisvalaikio ir sporto komplekso

Šilalėje, sporto salės statyba

12065 -20000 0 32065

12065 -20000 0 32065

13.01.02.04.

Vandentiekio ir nuotekų tinklų

rekonstrukcija ir plėtra Šilalės

rajone (Kaltinėnuose)
28749 28749

13.01.04.07.
Šaligatvių ir pėsčiųjų takų priežiūra

ir plėtra
-11900 -11900

13.01.04.09.

Kelių, gatvių kapitalinio remonto

darbai (mieste ir kaimiškosiose

seniūnijose) -85170 -85170

13.01.04.11.

D. Poškos gatvės ir Kovo

11-osios gatvės dalies

rekonstrukcija
56421 56421

13.01.05.05.

Žadeikių buvusios mokyklos

pastato pagerinimas pritaikant

bendruomenės ir kultūros veiklai
3100 -6900 10000

13.01.05.23.

Projektas „Šilalės ir Sovetsko

istorinio ir kultūros paveldo

išsaugojimas“ 0 26239 -26239

13.01.05.56.

Projektas „Šilalės rajono

savivaldybės strateginis plėtros

planas iki 2030 m.“
0 -15000 15000

13.01.05.57.
Projektas "Kartų dialogas-būdas

stiprinti kartų socialinę sąveiką“ 2662 2662
13.01.06.01. UAB „Šilalės autobusų parko“

0

-6138 7001 0 -13139

-6138 7001 0 -13139

22000 -34038 -11750 56038

________________________________________________________

 

Socialinės apsaugos

plėtojimo

programa Nr. 09

Iš viso

Šilalės rajono

socialinių

paslaugų namai

Iš viso

Iš viso  Socialinės apsaugos plėtojimo programa Nr. 09

Komunalinio ūkio

ir turto programa

Nr. 11

 Savivaldybės 

administracija

Iš viso

Pajūrio

seniūnija

Iš viso

Iš viso  Komunalinio ūkio ir turto programa Nr.11

Iš viso  2019-2021 metų Šilalės rajono savivaldybės investicijų programa Nr.12

Savivaldybės

infrastruktūros

objektų priežiūros

ir plėtros programa

Nr. 13

 Savivaldybės 

administracija

iš viso

Iš viso Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa Nr. 13

IŠ VISO:



PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. vasario 21 d.

sprendimu Nr. T1-39

(Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. birželio 26 d.

sprendimu  Nr. T1-174 redakcija)

5 priedas

Finansavimo šaltinis - 142 Eur

Iš jų:

iš viso

1 Savivaldybės administracija 100000 100000 0 0

iš jų:Melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių eksploatavimas, dirvų

kalkinimo organizavimas   (4. f-ja)
100000 100000

2 Bijotų seniūnija 2789 2789 0 0

iš jų:

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas   (4. f-ja) 1269 1269

Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas

(10. f-ja)   (Socialinės pašalpos pinigais arba natūra mirusiojo

artimiesiems (sutuoktiniui, buvusiam  sutuoktiniui, vaikams, anūkams,

tėvams ar kitiems artimiesiems) 1520 1520

3 Bilionių  seniūnija 1269 1269 0 0

iš jų:

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas   (4. f-ja) 1269 1269

4 Didkiemio seniūnija 1269 1269 0 0

iš jų:

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas   (4. f-ja) 1269 1269

5 Kaltinėnų seniūnija 2556 2556 0 0

iš jų:

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas   (4. f-ja) 2556 2556

6 Kvėdarnos seniūnija 2556 2556 0 0

iš jų:

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas   (4. f-ja) 2556 2556

7 Laukuvos seniūnija 2556 2556 0 0

iš jų:

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas   (4. f-ja) 2556 2556

8 Pajūrio seniūnija 2556 2556 0 0

iš jų:

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas   (4. f-ja) 2556 2556

9 Palentinio seniūnija 1269 1269 0 0

iš jų:

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas   (4. f-ja) 1269 1269

10 Šilalės miesto seniūnija 11152 11152 0 0

iš jų:

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas   (4. f-ja) 11152 11152

11 Šilalės kaimiškoji seniūnija 1027 1027 0 0

iš jų:

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas   (4. f-ja) 2547 2547

SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS VALSTYBINĖMS (PERDUOTOMS SAVIVALDYBEI) FUNKCIJOMS

ATLIKTI  PASKIRSTYMAS PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS  2020 M.

Eil.

Nr.
Asignavimų valdytojų / valstybės funkcijos pavadinimas Iš viso

išlaidoms turtui

įsigytiiš jų darbo

užmokesčiui



Finansavimo šaltinis - 142 Eur

Iš jų:

iš viso

Eil.

Nr.
Asignavimų valdytojų / valstybės funkcijos pavadinimas Iš viso

išlaidoms turtui

įsigytiiš jų darbo

užmokesčiui

Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas    (10.

f-ja)   (Socialinės pašalpos pinigais arba natūra mirusiojo artimiesiems

(sutuoktiniui, buvusiam  sutuoktiniui, vaikams, anūkams, tėvams ar

kitiems artimiesiems) -1520 -1520

12 Traksėdžio seniūnija 2538 2538 0 0

iš jų:

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas   (4. f-ja) 2538 2538

13 Tenenių seniūnija 1269 1269 0 0

iš jų:

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas   (4. f-ja) 1269 1269

14 Upynos seniūnija 2556 2556 0 0

iš jų:

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas   (4. f-ja) 2556 2556

15 Žadeikių seniūnija 1269 1269 0 0

iš jų:

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas   (4. f-ja) 1269 1269

17 Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus 1269 1269 0 0

iš jų:

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas   (4. f-ja) 1269 1269

30 Savivaldybės administracijos  Finansų skyrius -37900 -37900 0 0

iš jų:

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas   (4. f-ja) -37900 -37900

31

IŠ VISO     VALSTYBINĖMS (PERDUOTOMS

SAVIVALDYBEI) FUNKCIJOMS ATLIKTI 100000 100000 0 0

______________________________________________



PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. vasario 21 d.

sprendimu Nr. T1-39

(Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. birželio 26 d.

sprendimo Nr. T1-174 redakcija)

10 priedas

Eur

iš viso
iš jų darbo

užmokesčiui

13.01.05.13.
 „Socialinio būsto fondo plėtra 

Šilalės rajono savivaldybėje“
3964 3964

13.01.05.02

 „Šilalės rajono Kvėdarnos 

gyvenamosios vietovės 

atnaujinimas“

227 227

4191 0 0 4191

4191 0 0 4191

Savivaldybės

administracija
07.01.02.09.

Šilalės rajono savivaldybės vaikų

ir jaunimo vasaros poilsio

organizavimas

21700 21700

21700 21700 0 0

KITOS TIKSLINĖS DOTACIJOS  IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO  LĖŠŲ  PASKIRSTYMAS PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS  2020 M.

Programos

pavadinimas, kodas

 Asignavimų valdytojo  

pavadinimas

Priemonės kodas

strateginiame

plane

Priemonės pavadinimas Iš viso

Iš jų:

išlaidoms

turtui įsigyti

Finansavimo šaltinis - Nr. 1419   (Planuojamos skolintos lėšos pagal  Lietuvos Respublikos  finansų ministerijos nustatytą tvarką

atrinktiems investiciniams projektams finansuoti)

Savivaldybės

infrastruktūros

objektų priežiūros

ir plėtros programa

Nr. 13

Savivaldybės

administracija

Iš viso: Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros

programa Nr. 13

Iš viso  Finansavimo šaltinis Nr.  1419

Finansavimo šaltinis - Nr. 144

Švietimo kokybės ir

mokymosi aplinkos

užtikrinimo

programa Nr. 07 Iš viso      Švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa

Nr. 07



Šilalės Simono

Gaudėšiaus gimnazija
07.03.01.03.

Švietimo įstaigų ilgalaikio turto

įsigijimas

(vėdinimo ir kondicionavimo

sistemai įsigyti)

30000 30000

Kvėdarnos Kazimiero

Jauniaus  gimnazija
07.03.01.03.

Švietimo įstaigų ilgalaikio turto

įsigijimas

(vėdinimo ir kondicionavimo

sistemai įsigyti)

12499 12499

42499 0 0 42499

64199 21700 0 42499

Savivaldybės

administracija
09.01.01.05.

Socialinės paramos ir paslaugų

teikimo bei administravimo

programos įgyvendinimas

(Kaltinėnų parapijos senelių

globos namai - 4200 Eur ir

Kvėdarnos parapijos senelių

globos namai - 2700 Eur) 6900 6900 0

Bilionių seniūnija 09.01.01.01.

Institucijos valdymo išlaidos

(socialinių darbuotojų

išlaikymas) 600 600 600

Tenenių seniūnija 09.01.01.01.

Institucijos valdymo išlaidos

(socialinių darbuotojų

išlaikymas) 225 225 225

Kaltinėnų seniūnija 09.01.01.01.

Institucijos valdymo išlaidos

(socialinių darbuotojų

išlaikymas) 600 600 600

Kvėdarnos seniūnija 09.01.01.01.

Institucijos valdymo išlaidos

(socialinių darbuotojų

išlaikymas) 600 600 600

Švietimo kokybės ir

mokymosi aplinkos

užtikrinimo

programa Nr. 07

Iš viso      Švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa

Nr. 07

Iš viso  Finansavimo šaltinis Nr.  144

Finansavimo šaltinis - Nr. 144  (savivaldybei vienkartinėms premijoms už ypač svarbių užduočių vykdymą valstybės lygio

ekstremalios situacijos ir karantino laikotarpiu savivaldybių socialinių paslaugų įstaigose dirbantiems darbuotojams išmokėti )

Socialinės apsaugos

plėtojimo programa

Nr. 09



Laukuvos seniūnija 09.01.01.01.

Institucijos valdymo išlaidos

(socialinių darbuotojų

išlaikymas) 900 900 900

Pajūrio seniūnija 09.01.01.01.

Institucijos valdymo išlaidos

(socialinių darbuotojų

išlaikymas) 600 600 600

Šilalės miesto seniūnija 09.01.01.01.

Institucijos valdymo išlaidos

(socialinių darbuotojų

išlaikymas)
600 600 600

Šilalės kaimiškoji

seniūnija
09.01.01.01.

Institucijos valdymo išlaidos

(socialinių darbuotojų

išlaikymas)
600 600 600

Traksėdžio seniūnija 09.01.01.01.

Institucijos valdymo išlaidos

(socialinių darbuotojų

išlaikymas)
300 300 300

Žadeikių seniūnija 09.01.01.01.

Institucijos valdymo išlaidos

(socialinių darbuotojų

išlaikymas) 300 300 300

Upynos seniūnija 09.01.01.01.

Institucijos valdymo išlaidos

(socialinių darbuotojų

išlaikymas) 600 600 600

Šilalės rajono socialinių

paslaugų namai
09.01.01.02.

Šilalės rajono socialinių paslaugų

namų veiklos užtikrinimas
20545 20545 20545

33370 33370 26470 0

33370 33370 26470 0

01.02.02.10.

Paslaugų teikimo ir asmenų

aptarnavimo kokybės gerinimas

Šilalės rajono savivaldybėje

44500 44500

Socialinės apsaugos

plėtojimo programa

Nr. 09

Iš viso     Socialinės apsaugos plėtojimo programa Nr. 09

Iš viso  Finansavimo šaltinis Nr.  144

Finansavimo šaltinis - Nr. 13 (EU)

Savivaldybės

funkcijų

įgyvendinimo ir

valdymo tobulinimo

programa Nr. 01

 Savivaldybės 

administracija



44500 44500 0 0

Savivaldybės

administracija
03.02.01.04.

„Eismo saugumo priemonių

diegimas Šilalės mieste ir rajono

gyvenvietėse“

107587 107587

107587 0 0 107587

Savivaldybės

administracija
09.03.01.11.

Projektas „Kompleksinių

paslaugų šeimai teikimas Šilalės

rajono savivaldybejė“

32231 32231

32231 32231 0 0

13.01.01.03.

Šilalės rajono savivaldybės

teritorijos bendrojo plano

gamtinio karkaso sprendinių

koregavimas

16000 16000

13.01.05.02.
Šilalės rajono Kvėdarnos

miestelio atnaujinimas
52185 290 51895

13.01.05.05.

Žadeikių buvusios mokyklos

pastato pagerinimas pritaikant

bendruomenės ir kultūros veiklai

55000 55000

13.01.05.08.

Ikimokyklinio ugdymo

prieinamumo didinimas Šilalės

m.

15130 11347 3783

13.01.05.13.
Socialinio būsto fondo plėtra

Šilalės rajono savivaldybėje
142762 -9417 152179

13.01.05.19.
Lauko prekyvietės įrengimas

Pajūrio mstl., Šilalės r.
25000 25000

13.01.05.43.

Bendruomeninių vaikų globos

namų steigimas ir vaikų dienos

centrų tinklo plėtra Šilalės rajono

savivaldybėje

98454 11700 86754

Iš viso  Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo programa Nr. 01

Šilalės rajono

viešosios tvarkos ir

visuomenės

priešgaisrinės

apsaugos programa

Nr. 03
Iš viso Šilalės rajono viešosios tvarkos ir visuomenės priešgaisrinės apsaugos

programa Nr. 03

Socialinės apsaugos

plėtojimo programa

Nr. 09

Iš viso Socialinės apsaugos plėtojimo programa Nr. 09

 „Savivaldybės 

infrastruktūros 

objektų priežiūros 

ir plėtros 

programa" Nr. 13

Savivaldybės

administracija



13.01.05.54.

Projektas „Užterštos teritorijos

Šilalės r. sav. Upynos sen. Kraikų

k. sutvarkymas“

70205 70205

13.01.05.55.

Projektas „Vaikų gerovės ir

saugumo didinimo, paslaugų

šeimai, globėjams (rūpintojams)

kokybės didinimo bei

prieinamumo plėtra“

15000 15000

489736 100125 0 389611

674054 176856 0 497198

02.01.01.09.

Projektas „Pavojingų cheminių

medžiagų valdymas savivaldos

lygiu NonHazCity“

0 20 -20

0 20 0 -20

13.01.05.02.
Šilalės rajono Kvėdarnos

miestelio atnaujinimas
4630 56 4574

13.01.05.05.

Žadeikių buvusios mokyklos

pastato pagerinimas pritaikant

bendruomenės ir kultūros veiklai

8250 8250

13.01.05.08.

Ikimokyklinio ugdymo

prieinamumo didinimas Šilalės

m.

1426 1092 0 334

 „Savivaldybės 

infrastruktūros 

objektų priežiūros 

ir plėtros 

programa" Nr. 13

Savivaldybės

administracija

Iš viso „Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros

programa" Nr. 13

Iš viso  Finansavimo šaltinis Nr.  13

Finansavimo šaltinis - Nr. 145

Aplinkos apsaugos

ir gerų sanitarijos ir

higienos sąlygų

užtikrinimas

gyvenamojoje

aplinkoje programa

Nr. 02

 Savivaldybės 

administracija

Iš viso  Aplinkos apsaugos ir gerų sanitarijos ir

higienos sąlygų užtikrinimas gyvenamojoje

aplinkoje programa  Nr. 02

 „Savivaldybės 

infrastruktūros 

objektų priežiūros 

ir plėtros 

programa" Nr. 13



13.01.05.19.
Lauko prekyvietės įrengimas

Pajūrio mstl., Šilalės r.
3000 0 3000

17306 1148 0 16158

17306 1168 0 16138

12.01.02.02.

 Laisvalaikio ir sporto komplekso

Šilalėje sporto salės statyba, II 

etapas

1000000 1000000

12.01.02.01.

Šilalės rajono savivaldybės

kultūros centro pastato Šilalėje, J.

Basanavičiaus g. 12, išorės ir

vidaus patalpų rekonstravimas

bei įrangos įsigijimas

1200000 0 1200000

Šilalės  Dariaus ir

Girėno progimnazija
12.01.02.07.

 Šilalės Dariaus ir Girėno 

progimnazijos pastato Šilalėje, 

Kovo 11-osios g. 18, vidaus 

patalpų modernizavimas ir 

teritorijos sutvarkymas

466000 0 466000

2666000 0 0 2666000

2666000 0 0 2666000

13.01.04.08.

Pėsčiųjų takų rekonstrukcija A.

Stulginskio g. ir dalyje Gardavos

g.  Tūbinių I k., Šilalės r.

-200 -200

13.01.04.09.

Kelių, gatvių kapitalinio remonto

darbai (mieste ir kaimiškosiose

seniūnijose)

-93300 -93300

 „Savivaldybės 

infrastruktūros 

objektų priežiūros 

ir plėtros 

programa" Nr. 13

 Savivaldybės 

administracija

Iš viso  „Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa" Nr. 13

Iš viso  Finansavimo šaltinis Nr.  145

Finansavimo šaltinis - Nr. 147

2019-2021 metų

Šilalės rajono

savivaldybės

investicijų

programa Nr. 12

Savivaldybės

administracija

Iš viso 2019-2021 metų Šilalės rajono savivaldybės investicijų programa Nr. 12

Iš viso  Finansavimo šaltinis Nr.  147

Finansavimo šaltinis - Nr. 147 (kelių lėšos)

 „Savivaldybės 

infrastruktūros 

objektų priežiūros 

ir plėtros 

programa" Nr. 13

Savivaldybės

administracija



13.01.04.11.

D. Poškos gatvės ir Kovo

11-osios gatvės dalies

rekonstrukcija

675000 675000

13.01.04.14.

Šilalės rajono Bijotų seniūnijos

Bijotų gyvenvietės Baublių ir

Malūno gatvių rekonstrukcija

309800 309800

13.01.04.15.

Kaltinėnų seniūnijos Gineikių k.

Rakutiškės  g., D. Poškos g.

kapitalinis remontas

-700 -700

13.01.04.34.
Pajūrio seniūnijos Kalniškių I

kaimo gatvės rekonstrukcija
105600 105600

13.01.04.37.

Kvėdarnos seniūnijos vietinės

reikšmės keliui Nr. Kv-46

Pūslaukis–Drobūkščiai (Šilalės

gatvė) kapitališkai remontuoti

įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką

140400 140400

13.01.04.38.

Kvėdarnos seniūnijos Grimzdų

kaimo Liepų gatvei (Nr. Skv-2)

kapitališkai remontuoti

308400 308400

13.01.04.39.
Bilionių seniūnijos Bilionių

kaimo Aukštagirės gatvei
553800 553800

13.01.04.40.

Upynos seniūnijos Naujojo

Obelyno kaimo Akmenos gatvei

(Nr. Up-03) kapitališkai

remontuoti

155600 155600

13.01.04.41.

Bilionių seniūnijos Bilionių

kaimo vietinės reikšmės keliui

Nr. Bl-06 „Aukštagirės

g.–Aukštagirė–Baravykai“

(Aukštagirės gatvė) ir Sartalės

gatvei (Nr. Sbl-3) kapitališkai

remontuoti

147000 147000

 „Savivaldybės 

infrastruktūros 

objektų priežiūros 

ir plėtros 

programa" Nr. 13

Savivaldybės

administracija



13.01.04.42.

   Kvėdarnos seniūnijos 

Kvėdarnos miestelio Piliakalnio  

gatvei (Nr. Skv-14) taisyti 

(remontuoti)

100700 100700

2402100 0 0 2402100

11.01.02.02.
Asfaltbetonio dangų paprastasis

remontas mieste ir kaimiškosiose

seniūnijose

17470 17470

11.01.02.03.

Vietinės reikšmės kelių ir gatvių

su žvyro danga mieste ir

kaimiškosiose seniūnijose

priežiūra (greideriavimas)

26510 26510

11.01.02.05.
Kelių ir gatvių laboratoriniai

kokybės kontrolės darbai
-4000 -4000

11.01.02.06.
Gatvių priežiūra žiemos sezono

metu
4420 4420

44400 44400 0 0

2446500 44400 0 2402100

5905620 277494 26470 5628126

_________________________________________________________

 „Savivaldybės 

infrastruktūros 

objektų priežiūros 

ir plėtros 

programa" Nr. 13

Savivaldybės

administracija

Iš viso „Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros

programa" Nr. 13

 „Komunalinio ūkio

ir turto programa“ 

Nr. 11

Savivaldybės

administracija

Iš viso „Komunalinio ūkio ir turto programa“ Nr. 11

Iš viso  Finansavimo šaltinis Nr.  147

Iš viso



PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. vasario 21 d.

sprendimu Nr. T1-39

(Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. birželio 26 d. sprendimo

Nr. T1-174 redakcija)

12 priedas

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMAI APLINKOS

APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONĖMS FINANSUOTI

Eil.

Nr.
PAJAMŲ ŠALTINIAI

Surinkta lėšų,

tūkst. Eur

1. Mokesčiai už aplinkos teršimą 0

2.
Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (išskyrus mokestį už

medžiojamųjų gyvūnų išteklius)
0

3. Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius +22000

IŠ VISO PAJAMŲ  +22000

Eil.

Nr.

Išlaidos pagal priemones Suma 

išlaidoms 

iš viso

Eur

Iš jų 

turtui 

įsigyti

Eur

Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo

specialiajai programai

20 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios

programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų

mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka

už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą, Savivaldybės

sveikatos priežiūros ir gydymo įstaigoms želdynų ir želdinių

įsigijimui

+10135

Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris

nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės

Atliekų surinkimo, transportavimo, perdirbimo, kitokio naudojimo

ar šalinimo darbų finansavimas

+1000

Vandens telkinių pakrančių valymas ir tvarkymas (menkaverčių

krūmų iškirtimas, erozijos pažeistos pakrantės atstatymas,

makrofitų šienavimas vandens telkiniuose, natūralios pakrančių

augalijos atkūrimas, atliekų surinkimas, šlapynių atkūrimas,

rekreacinių įrenginių įrengimas ir kt.)

-1000

Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų

kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo priemonės

Šilalės miesto  Dariaus ir Girėno skvero apželdinimas -10135
Priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už

medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

Žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų,

valdytojų ir naudotojų, įgyvendinančių žalos prevencines

priemones, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų

daromos žalos, kartografinės ir kitos medžiagos, reikalingos pagal

Medžioklės įstatymo reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų

vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projektams parengti. 

+22000

IŠ VISO IŠLAIDŲ +22000 -

________________________________
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