
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. rugpjūčio 28 d. Nr. T1-216

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 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 švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. V-1117

„Dėl Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su

valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio,

bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, skaičiaus optimizavimu, apmokėti, paskirstymo

patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 17 d. įsakymu Nr.

V-1684 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų tikslinių asignavimų psichikos sveikatai

stiprinti 2020 metais paskirstymo savivaldybėms patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos susisiekimo

ministro 2020 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 3-452 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2020 m. gegužės 25 d. įsakymo 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“ pakeitimo“, Lietuvos

Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 3-453 „Dėl Lietuvos

Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gegužės 22 d. įsakymo 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“ pakeitimo“,

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 3-451 „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“, Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. A1-568 „Dėl lėšų paskirstymo

savivaldybių administracijoms priemonei „Skiriant piniginę socialinę paramą nepasiturintiems

gyventojams, laikinai nevertinti turimo turto ir padidinti valstybės remiamų pajamų (VRP) dydį nuo

1 VRP iki 1,1 VRP teisei į socialinę pašalpą nustatyti“ įgyvendinti patvirtinimo“, Lietuvos

Respublikos finansų ministro 2019 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. 1K-23 „Dėl dotacijų skyrimo“ 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:

„1. Patvirtinti Šilalės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto pajamas – 33 474 0778Eur ir

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

1.2. pakeisti 2.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:
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„2.1. Šilalės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto asignavimų pagal asignavimų

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

1.3. pakeisti 2.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„2.2. Ugdymo reikmių finansavimo lėšų paskirstymą pagal asignavimų valdytojus –

 6 007 021 Eur (3 priedas);“;

1.4. pakeisti 2.9 papunktį ir jį išdėstyti taip:

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

valdytojus – 8 314 347 Eur (10 priedas);“;

1.5. pakeisti 1, 2, 3 ir 10 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. rugpjūčio 28 d.

sprendimo Nr. T1-216 redakcija)

1 priedas

         ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS

Suma

Eur

5. Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos 412595

5.1. Speciali tikslinė dotacija 412595

5.1.4. Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti -100

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

gatvė) kapitališkai remontuoti įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką 34900

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

Sbl-3) kapitališkai remontuoti
-77700

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

remontuoti
21600

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

(remontuoti) 21 100

5.1.5. Kita tikslinė dotacija 412695

5.1.5.5. vaikų vasaros stovykloms ir kitoms neformaliojo vaikų švietimo veikloms finansuoti 43800

5.1.5.7.
        skirtos išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, 

dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo 

programas,  skaičiaus optimizavimu, apmokėti 40066

5.1.5.8.       skirtos lėšos, skiriant socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams, laikinai nevertinti 

turimo turto ir padidinti valstybės remiamų pajamų (VRP) dydį nuo 1 VRP iki 1,1 VRP teisei

į socialinę pašalpą nustatyti 317400

5.1.5.9.         psichikos sveikatai stiprinti 11429

12. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos 15396

14. IŠ VISO PAJAMŲ 427991

15. Planuojamos skolintos lėšos LR  finansų ministerijos nustatyta tvarka atrinktiems

investiciniams projektams finansuoti 5162

projektas „Šilalės rajono Kvėdarnos gyvenamosios vietovės atnaujinimas“ 5162

17. IŠ VISO PAJAMŲ 433153

______________________________________

Eil. Nr. Pajamų pavadinimas



2

 



1

PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. vasario 21 d.

sprendimu Nr.  T1-39

(Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. rugpjūčio 28 d.

sprendimo Nr. T1-216 redakcija)

2 priedas

eurais

iš viso
iš jų darbo

užmokesčiui

1 2 3 4 5 6 7 8

01.01.04.04.

Neplanuotoms švietimo, kultūros

ir kitoms priemonėms

įgyvendinimui 8000 8000

01.02.02.14. Specializuotų programų diegimas
3807 -3000 6807

11807 5000 0 6807

01.01.03.03.
Ilgalaikių paskolų grąžinimas ir

gavimas
-26630 -26630 0

-26630 -26630 0 0

-14823 -21630 0 6807

02.03.01.03.

Naminių gyvūnų (šunų, kačių,

paukščių ir kt.) priežiūros ir

reguliavimo kontrolė (tvoros

įrengimui) 2000 2000

2000 0 0 2000

2000 0 0 2000

05.01.01.01.

Šilalės rajono etninės kultūros

plėtros programos parengimas ir

įgyvendinimas
0 0 0

05.01.01.05.

Projektas „Laukuvos Šv.

Kryžiaus Atradimo parapijos

bažnyčios interjero tvarkybos

sprendinių parengimas“ 22000 22000 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

05.02.02.03.

Dainų švenčių tradicijos

tęstinumo užtikrinimas, siekiant,

kad kolektyvuose dalyvautų ne

mažiau kaip 35 proc. tos pačios

lyties asmenų. -9000 -9000 0 0

05.02.02.04. Miesto šventės organizavimas -8661 -8661 0 0

339 339 0 0

05.02.01.01.

Kultūros centro veiklos

organizavimo užtikrinimas

(Finansavimo šaltinis Nr. 151 ir

152) (saulės elektrinei įrengti) 3690 3690

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.                      (pagal

garantinius raštus)
4950 4950 0 0

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 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

Kultūros ugdymo ir

etnokultūros

puoselėjimo

programa Nr. 05

 Savivaldybės 

administracija

Iš viso

Kultūros

centras
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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

05.02.02.03.

Dainų švenčių tradicijos

tęstinumo užtikrinimas, siekiant,

kad kolektyvuose dalyvautų ne

mažiau kaip 35 proc. tos pačios

lyties asmenų.
0 -10338 0 10338

8640 -1698 0 10338

05.02.01.03.

Šilalės Vlado Statkevičiaus

muziejaus  veiklos organizavimo

užtikrinimas (pagal garantinĮ

raštą) 600 600

600 0 0 600

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.                             (pagal

garantinius raštus)
3450 3450 0

3450 3450 0 0

13029 2091 0 10938

07.03.01.01.

Švietimo  įstaigų pastatų ir

aplinkos pritaikymas higienos

normų reikalavimams, remonto ir

avarijų likvidavimo darbai (už

stogo laikančiųjų konstrukcijų

dalinės ekspertizės suteiktas

paslaugas)
1850 1850 0 0

1850 1850 0 0

07.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas

pagrindinės mokyklos ir

progimnazijos tipo bendrojo

ugdymo mokyklose -9000 -9000 -9000

07.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo

proceso ir aplinkos užtikrinimas
9000 9000

0 0 -9000 0

07.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas

pagrindinės mokyklos ir

progimnazijos tipo bendrojo

ugdymo mokyklose 0 -28000

07.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo

proceso ir aplinkos užtikrinimas
0 -610 610

0 -610 -28000 610

07.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo

proceso ir aplinkos užtikrinimas
0 6272 -3240 -6272

0 6272 -3240 -6272

07.03.01.01.

Švietimo  įstaigų pastatų ir

aplinkos pritaikymas higienos

normų reikalavimams, remonto ir

avarijų likvidavimo darbai

(saulės šviesos elektrinės

įrengimas ant stogo) 7590 7590

7590 7590 0 0

Šilalės lopšelis

-darželis

„Žiogelis“

07.01.01.01.

'Ikimokyklinių įstaigų ugdymo

proceso ir aplinkos

užtikrinimas  (paraiškai

apmokėti „Atsinaujinančių

energijos išteklių panaudojimas

Šilalės lopšelyje- darželyje

„Žiogelis“)
9000 9000

Kultūros ugdymo ir

etnokultūros

puoselėjimo

programa Nr. 05

Kultūros

centras

Iš viso

Šilalės Vlado

Statkevičiaus

muziejus

Iš viso

Viešoji

biblioteka

Iš viso

Iš viso     Kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo programa Nr. 05

Švietimo kokybės ir

mokymosi aplinkos

užtikrinimo

programa Nr. 07

Šilalės  Dariaus

ir  Girėno

progimnazija

Iš viso

Šilalės r.

Upynos Stasio

Girėno

mokykla

Iš viso

Šilalės r.

Pajūralio

pagrindinė

mokykla

Iš viso
Šilalės r.

Obelyno

pagrindinė

mokykla
Iš viso

Šilalės r.

Kvėdarnos

darželis

„Saulutė“

Iš viso
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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

07.02.01.01.

Mokomųjų dalykų olimpiadų,

egzaminų, konkursų, parodų,

sporto varžybų organizavimas,

delegacijų išsiuntimas į šalies bei

tarptautinius renginius, gabiųjų

vaikų ir jaunimo rėmimas ir

skatinimas ir kt. 1000 1000

1000 1000 0 0

07.01.04.01.

Šilalės švietimo pagalbos

tarnybos veiklos organizavimo

užtikrinimas 0 -100 100

0 -100 0 100

19440 25002 -40240 -5562

Savivaldybės

priešgaisrinė

tarnyba

08.01.01.13.

'Priešgaisrinių tarnybų

organizavimas (už paraiškos

rengimo konsultacines paslaugas)

1500 1500

1500 1500 0 0

09.02.02.02. Kompensacijos už šildymą -6000 -6000

09.02.02.17.
Kredito daugiabučiam namui

atnaujinti finasavimas 20000 20000

09.02.02.18. Palūkanų finansavimas 6000 6000

09.02.02.19. Kompensacijos kietam kurui -20000 -20000

09.02.03.06.

Apmokėjimas savivaldybei

tenkančia dalimi už daugiabučių

namų bendrosios nuosavybės

objektų atnaujinimą ir renovaciją

bei lėšų kaupimui
2000 2000

09.03.01.20.

Projektas "Aktyvus dialogas -

šiuolaikinės savivaldos pagrindas

Nr. LT-RU-1-019"
0 -1644 1644

2000 356 0 1644

2000 356 0 1644

11.01.02.03.

Vietinės reikšmės kelių ir gatvių

su žvyro danga priežiūra

(greideriavimas) mieste ir

kaimiškosiose seniūnijose 6047 6047

11.01.02.04.

Vietinės reikšmės kelių ir gatvių

statybos techninių ir techninių

darbo projektų kelių saugumo

audito paslaugos 10300 10300 0 0

11.02.01.05.

Balsių tvenkinio rekreacinės

teritorijos infrastruktūros

sutvarkymas 729 -947 0 1676

11.02.01.01.

Šilalės rajono savivaldybės

nekilnojamojo turto kadastriniai

matavimai ir teisinė registracija

bei turto vertinimas
0 -600 600

17076 14800 0 2276

11.01.01.02.
Atliekų išvežimas iš kapinių ir

bendrojo naudojimo teritorijų
0 -80 80

0 -80 0 80

17076 14720 0 2356

13.01.02.04.

Vandentiekio ir nuotekų tinklų

rekonstrukcija ir plėtra Šilalės

rajone (Kaltinėnuose)
11496 11496

13.01.04.07.
Šaligatvių ir pėsčiųjų takų priežiūra

ir plėtra
-42815 -42815

13.01.04.09.

Kelių, gatvių kapitalinio remonto

darbai (mieste ir kaimiškosiose

seniūnijose) -15496 35 -15531

Švietimo kokybės ir

mokymosi aplinkos

užtikrinimo

programa Nr. 07

Šilalės sporto

mokykla

Iš viso

Šilalės švietimo

pagalbos

tarnyba

Iš viso

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

Valstybinių

(perduotų

savivaldybėms)

funkcijų vykdymo

programa  Nr. 08

Iš viso         Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymo programa  Nr. 08

Socialinės apsaugos

plėtojimo

programa Nr. 09

Savivaldybės

administracija

Iš viso

Iš viso  Socialinės apsaugos plėtojimo programa Nr. 09

Komunalinio ūkio

ir turto programa

Nr. 11

 Savivaldybės 

administracija

Iš viso

Traksėdžio

seniūnija

Iš viso  Komunalinio ūkio ir turto programa Nr.11

Savivaldybės

infrastruktūros

objektų priežiūros

ir plėtros programa

Nr. 13

 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

13.01.05.02.
Šilalės rajono Kvėdarnos

miestelio atnaujinimas 10000 10000

13.01.05.18.

Pastatų paskirties pakeitimas į

gyvenamosios paskirties pastatus

-4000 -4000

13.01.05.54.

Projektas "Užterštos teritorijos

Šilalės r. sav. Upynos sen., Kraikų k.

sutvarkymas"
593 593

-40222 628 0 -40850

-40222 628 0 -40850

0 22667 -40240 -22667

________________________________________________________

 

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. rugpjūčio 28 d.

sprendimu Nr. T1-216 redakcija)

3 priedas

Finansavimo šaltinio kodas -Nr. 141 ir Nr. 155 eurais

iš viso iš jų darbo

užmokesčiui

Šilalės Simono Gaudėšiaus

gimnazija
07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas gimnazijos

tipo bendrojo ugdymo mokyklose 1139 1139 1139

1139 1139 1139 0

07.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas pagrindinės

mokyklos ir progimnazijos tipo

bendrojo ugdymo mokyklose

0

0 0 0 0

07.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas pagrindinės

mokyklos ir progimnazijos tipo

bendrojo ugdymo mokyklose

-24400 -24400 -28950 0

-24400 -24400 -28950 0

 UGDYMO REIKMIŲ FINANSAVIMO  LĖŠŲ PASKIRSTYMAS PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS  

Programos

pavadinimas,

kodas

 Asignavimų valdytojo  

pavadinimas

Priemonės kodas

strateginiame plane
Priemonės pavadinimas Iš viso

Iš jų:

išlaidoms

turtui įsigyti

Švietimo kokybės

ir mokymosi

aplinkos

užtikrinimo

programa Nr. 07

Mokyklai apskaičiuotos mokymo lėšos (ML/MOK)

Iš viso

Šilalės r. Upynos Stasio

Girėno mokykla

Iš viso

Šilalės r. Pajūralio

pagrindinė mokykla

Iš viso



Finansavimo šaltinio kodas -Nr. 141 ir Nr. 155 eurais

iš viso iš jų darbo

užmokesčiui

Programos

pavadinimas,

kodas

 Asignavimų valdytojo  

pavadinimas

Priemonės kodas

strateginiame plane
Priemonės pavadinimas Iš viso

Iš jų:

išlaidoms

turtui įsigyti

Savivaldybės

administra-cijos Finansų

skyrius
07.01.02.05.

Perskirstomų mokinio krepšelio lėšų

panaudojimas bendrojo

ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo

paslaugų prieinamumui

užtikrinti ir neformaliajam vaikų

švietimui vykdyti
-1139 -1139 0 0

-1139 -1139 0 0

-24400 -24400 -27811 0

Šilalės Simono Gaudėšiaus

gimnazija
07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas gimnazijos

tipo bendrojo ugdymo mokyklose
363 363 363

363 363 363 0

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas gimnazijos

tipo bendrojo ugdymo mokyklose

465 465 465

465 465 465 0

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas gimnazijos

tipo bendrojo ugdymo mokyklose
558 558 -942

558 558 -942 0

Šilalės r. Kvėdarnos

Kazimiero Jauniaus

gimnazija

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas gimnazijos

tipo bendrojo ugdymo mokyklose

657 657 657

657 657 657 0

Švietimo kokybės

ir mokymosi

aplinkos

užtikrinimo

programa Nr. 07

Iš viso

IŠ VISO

Savivaldybei apskaičiuotos mokymo lėšos (ML/SAV)

Iš viso

Šilalės r. Laukuvos Norberto

Vėliaus gimnazija

Iš viso

Šilalės r. Kaltinėnų

Aleksandro Stulginskio

gimnazija

Iš viso

Iš viso



Finansavimo šaltinio kodas -Nr. 141 ir Nr. 155 eurais

iš viso iš jų darbo

užmokesčiui

Programos

pavadinimas,

kodas

 Asignavimų valdytojo  

pavadinimas

Priemonės kodas

strateginiame plane
Priemonės pavadinimas Iš viso

Iš jų:

išlaidoms

turtui įsigyti

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas gimnazijos

tipo bendrojo ugdymo mokyklose

450 450 450

450 450 450 0

Šilalės  Dariaus ir  Girėno

progimnazija
07.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas pagrindinės

mokyklos ir progimnazijos tipo

bendrojo ugdymo mokyklose

878 878 878 0

878 878 878 0

07.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas pagrindinės

mokyklos ir progimnazijos tipo

bendrojo ugdymo mokyklose

0 -100

0 0 -100 0

Šilalės suaugusiųjų

mokykla
07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas pagrindinės

mokyklos ir progimnazijos tipo

bendrojo ugdymo mokyklose

991 991 991 0

991 991 991 0

07.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas pagrindinės

mokyklos ir progimnazijos tipo

bendrojo ugdymo mokyklose
24534 24534 6534 0

24534 24534 6534 0

Švietimo kokybės

ir mokymosi

aplinkos

užtikrinimo

programa Nr. 07

Šilalės r. Pajūrio Stanislovo

Biržiškio gimnazija

Iš viso

Iš viso

Šilalės r. Upynos Stasio

Girėno mokykla

Iš viso

Iš viso

Šilalės r. Pajūralio

pagrindinė mokykla

Iš viso



Finansavimo šaltinio kodas -Nr. 141 ir Nr. 155 eurais

iš viso iš jų darbo

užmokesčiui

Programos

pavadinimas,

kodas

 Asignavimų valdytojo  

pavadinimas

Priemonės kodas

strateginiame plane
Priemonės pavadinimas Iš viso

Iš jų:

išlaidoms

turtui įsigyti

07.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas pagrindinės

mokyklos ir progimnazijos tipo

bendrojo ugdymo mokyklose

99 99 99 0

99 99 99 0

07.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo

proceso ir aplinkos užtikrinimas

166 166 166

166 166 166 0

Šilalės  meno mokykla 07.01.03.01.

Šilalės meno mokykloje ugdymo

proceso ir aplinkos išlaikymo

užtikrinimas
83 83 83

Savivaldybės

administra-cijos Finansų

skyrius
07.01.02.05.

Perskirstomų mokinio krepšelio lėšų

panaudojimas bendrojo

ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo

paslaugų prieinamumui

užtikrinti ir neformaliajam vaikų

švietimui vykdyti
-4844 -4844 0

24400 24400 9644 0

0 0 -18167 0

_______________________________________________________

Švietimo kokybės

ir mokymosi

aplinkos

užtikrinimo

programa Nr. 07

Šilalės r. Obelyno

pagrindinė mokykla

Iš viso

Šilalės r. Kvėdarnos darželis

„Saulutė“

Iš viso

Iš viso

IŠ VISO UGDYMO REIKMĖMS FINANSUOTI



PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. vasario 21 d.

sprendimu Nr.  T1-39

(Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. rugpjūčio 28 d.

sprendimo Nr. T1-216 redakcija)

10 priedas

Eur

iš viso
iš jų darbo

užmokesčiui

13.01.05.02

 „Šilalės rajono Kvėdarnos 

gyvenamosios vietovės 

atnaujinimas“

5162 5162

5162 0 0 5162

5162 0 0 5162

Savivaldybės

administracija
07.01.03.05.

Neformaliojo vaikų švietimo

programų įvairovės užtikrinimas

 

43800 43800

43800 43800 0 0

43800 43800 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

Iš viso  Finansavimo šaltinis Nr.  144

Finansavimo šaltinis - Nr. 1421  ( skirtos lėšos, psichikos sveikatai stiprinti 2020 metais)



Šilalės rajono

savivaldybės visuomenės

sveikatos biuras

04.03.01.01.
Visuomenės sveikatos biuro

išlaikymo užtikrinimas
11429 11429

11429 11429 0 0

11429 11429 0 0

09.02.02.01.

Socialinių pašalpų skyrimas ir

mokėjimas nepasiturintiems

gyventojams
127592 127592

09.02.02.02. Kompensacijos už šildymą
17000 17000

09.02.02.14.
Kompensacijų už šildymą ir

karštą  vandenį administravimas
200 200

09.02.02.15. Kompensacijos už karštą vandenį

1400 1400

09.02.02.16. Kompensacijos už šaltą vandenį

1000 1000

09.02.02.17.
Kredito daugiabučiam namui

atnaujinti finasavimas
20000 20000

09.02.02.18. Palūkanų finansavimas
8000 8000

09.02.02.19. Kompensacijos kietam kurui
130000 130000

09.01.01.01.

Institucijos valdymo išlaidos

(socialinių darbuotojų

išlaikymas)
12208 12208

317400 317400 0 0

Sveikatos apsaugos

programa Nr. 04

Iš viso     Sveikatos apsaugos programa Nr. 04

Iš viso  Finansavimo šaltinis Nr.  1421

Finansavimo šaltinis - Nr. 1420  ( skirtos lėšos, skiriant socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams, laikinai nevertinti turimo

turto ir padidinti valstybės remiamų pajamų (VRP) dydį nuo 1 VRP iki 1,1 VRP teisei į socialinę pašalpą nustatyti)

Socialinės apsaugos

plėtojimo programa

Nr. 09

Savivaldybės

administracija

Iš viso     Socialinės apsaugos plėtojimo programa Nr. 09



317400 317400 0 0

Šilalės Simono

Gaudėšiaus gimnazija
07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas

gimnazijos tipo bendrojo ugdymo

mokyklose
8600 8600 8477

Šilalės  Dariaus ir

Girėno progimnazija
07.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas

pagrindinės mokyklos ir

progimnazijos tipo bendrojo

ugdymo mokyklose
9630 9630 9492

Šilalės r. Kvėdarnos

Kazimiero Jauniaus

gimnazija

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas

gimnazijos tipo bendrojo ugdymo

mokyklose 2740 2740 2701

Šilalės r. Pajūralio

pagrindinė mokykla
07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas

gimnazijos tipo bendrojo ugdymo

mokyklose
13529 13529 13336 0

Šilalės lopšelis -darželis

„Žiogelis“
07.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo

proceso ir aplinkos užtikrinimas
4480 4480 4416

Šilalės r. Kvėdarnos

darželis „Saulutė“
07.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo

proceso ir aplinkos užtikrinimas
1087 1087 1071

40066 40066 39493 0

40066 40066 39493 0

Savivaldybės

administracija
11.02.01.05.

Balsių tvenkinio rekreacinės

teritorijos infrastruktūros

sutvarkymas

12448 840 11608

Iš viso  Finansavimo šaltinis Nr.  1420

Finansavimo šaltinis - Nr. 1411 (skirtos išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų bendrojo ugdymo mokytojų

skaičiaus optimizavimu, apmokėti)

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.  1411

Finansavimo šaltinis - Nr. 13 (EU)

 „Komunalinio ūkio

ir turto programa“ 

Nr. 11



12448 840 0 11608

12448 840 0 11608

Savivaldybės

administracija
11.02.01.05.

Balsių tvenkinio rekreacinės

teritorijos infrastruktūros

sutvarkymas

2198 149 2049

2198 149 0 2049

13.01.05.19.
Lauko prekyvietės įrengimas

Pajūrio mstl. Šilalės r.
750 750

750 0 0 750

2948 149 0 2799

13.01.04.37.

Kvėdarnos seniūnijos vietinės

reikšmės keliui Nr. Kv-46

Pūslaukis–Drobūkščiai (Šilalės

gatvė) kapitališkai remontuoti

įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką

34900 34900

13.01.04.39.
Bilionių seniūnijos Bilionių

kaimo Aukštagirės gatvei
-77700 -77700

13.01.04.40.

Upynos seniūnijos Naujojo

Obelyno kaimo Akmenos gatvei

(Nr. Up-03) kapitališkai

remontuoti

21600 21600

 „Komunalinio ūkio

ir turto programa“ 

Nr. 11

Iš viso Komunalinio ūkio ir turto programa  Nr. 11

Iš viso  Finansavimo šaltinis Nr.  13

Finansavimo šaltinis - Nr. 145

 „Komunalinio ūkio

ir turto programa“ 

Nr. 11

Iš viso Komunalinio ūkio ir turto programa  Nr. 11

 „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 (kelių lėšos)

 „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)

21100 21100

-100 0 0 -100

-100 0 0 -100

433153 413684 39493 19469

_________________________________________________________

 „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.  147

Iš viso
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