
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. rugsėjo 25 d. Nr. T1-251

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 socialinės apsaugos ir

darbo ministro 2020 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. A1-764 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-799 „Dėl valstybės biudžeto

specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2020 metais paskirstymo savivaldybių

administracijoms patvirtinimo“ 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:

„1. Patvirtinti Šilalės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto pajamas – 33 546 018 Eur 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 – 15 711 919 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 2.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

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

atlikti paskirstymą pagal asignavimų valdytojus – 2 679 496 Eur (5 priedas);“;

1.5. pakeisti 2.9 papunktį ir jį išdėstyti taip:

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

valdytojus – 8 361 288 Eur (10 priedas);“;

1.6. pakeisti 3.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„3.2. Šilalės rajono savivaldybės biudžeto asignavimus Aplinkos apsaugos rėmimo

specialiosios programos priemonėms finansuoti – 160 684 Eur (12 priedas);“.

1.7. pakeisti 1, 2, 3, 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).
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                                                    PATVIRTINTA

                                                   Šilalės rajono savivaldybės tarybos 

                                                  2020 m. vasario 21 d.

                                                  sprendimu Nr. T1-39

2020 m. rugsėjo 25 d.

sprendimo Nr. T1-251 redakcija)

1 priedas

         ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS

Suma

Eur

5. Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos 24000

5.1. Speciali tikslinė dotacija 24000

5.1.1.  Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti 24000

5.1.1.6.       socialinėms paslaugoms 24000

6. Turto pajamos 1000

6.3. Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius 1000

12. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos 46941

17. IŠ VISO PAJAMŲ 71941

____________________________________________________________________

(Šilalės rajono savivaldybės tarybos

Eil. Nr. Pajamų pavadinimas



1

PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. vasario 21 d.

sprendimu Nr.  T1-39

(Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. rugsėjo 25 d.

sprendimo Nr. T1-251 redakcija)

2 priedas

eurais

iš viso
iš jų darbo

užmokesčiui

1 2 3 4 5 6 7 8

01.01.04.07.

Atstovavimo teismuose ir teismų

sprendimų vykdymo

organizavimas 1000 1000

01.01.04.10.

Savivaldybės administracijos ir

seniūnijų  veiklai reikalingo

ilgalaikio turto įsigijimas 25000 25000

26000 26000 0 0

01.01.04.09.

Savivaldybės administracijos ir

seniūnijų pastatų einamasis

remontas
-25000 -25000 0 0

01.01.03.03.
Ilgalaikių paskolų grąžinimas ir

gavimas
-10000 -10000 0

-35000 -35000 0 0

01.01.02.01.

Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo

užtikrinimas -120 -120

-120 -120 0 0

01.01.02.01.

Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo

užtikrinimas 1000 1000

1000 1000 0 0

-8120 -8120 0 0

02.01.01.01.

Aplinkos kokybės gerinimo ir

aplinkos apsaugos priemonės

(SB (AA) -154)
3000 3000

02.01.01.04.

Aplinkos monitoringo,

prevencinės, aplinkos atkūrimo

priemonės (SB (AA) -154)
-4000 -4000

02.01.01.06.

Želdynų ir želdinių apsaugos,

tvarkymo, būklės stebėsenos,

želdinų kūrimo, želdinių veisimo,

inventorizacijos priemonės (SB

(AA) -154) 1000 1000

02.01.01.07.

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.

(SB (AA) -154)

1000 1000

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

Laukuvos

seniūnija

Iš viso

Upynos

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



2

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

02.03.01.02.

Juridiniams ir fiziniams

asmenims priklausančių teritorijų

sanitarijos ir tvarkos kontrolė
-900 -900 0

02.03.01.03.

Naminių gyvūnų (šunų, kačių,

paukščių ir kt.) priežiūros ir

reguliavimo kontrolė (tvoros

įrengimui) 1900 1900

02.03.01.04.

Dezinsekcijos ir deratizacijos

darbų organizavimas

gyvenamųjų namų rūsiuose,

visuomeniniuose pastatuose,

atliekų kaupimo teritorijose ir

užkrečiamųjų ligų židiniuose,

tvarkymo ir valymo darbai

rizikos taškuose -500 -500 0

02.03.01.06.
Oro kokybės valdymas Šilalės

rajono savivaldybės teritorijoje
-500 -500 0

1000 1000 0 0

1000 1000 0 0

05.01.01.03.

Šilalės rajono religinių

bendruomenių rėmimo ir

nekilnojamojo kultūros paveldo

tvarkybos programos

įgyvendinimas -1000 -1000 0 0

05.02.03.05.
Kultūros paveldo objektų

tvarkymas 1000 300 0 700

0 -700 0 700

05.02.01.04.

Seniūnijų laisvalaikio salių

finansinio, ūkinio  veiklos

organizavimo užtikrinimas 1400 1400 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.
-2739 -2739 0 0

05.02.03.07.
Seniūnijų laisvalaikio salių

materialinės bazės atnaujinimas
739 0 0 739

-600 -1339 0 739

-600 -2039 0 1439

Laukuvos

seniūnija
06.01.01.02.

Sporto varžybų ir stovyklų

organizavimas 120 120 0 0

Upynos

seniūnija
06.01.01.02.

Sporto varžybų ir stovyklų

organizavimas -400 -400 0 0

-280 -280 0 0

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas

gimnazijos tipo bendrojo

ugdymo mokyklose
0 -1885 -500 1885

0 -1885 -500 1885

0 -1885 -500 1885

09.01.01.04.

Šilalės rajono savivaldybės

socialinės paramos programos

įgyvendinimas
34000 34000

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

Upynos

seniūnija

Iš viso

Iš viso     Kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo programa Nr. 05

Kūno kultūros ir

sporto programa

Nr. 06

Iš viso     Kūno kultūros ir sporto programa Nr. 06

Švietimo kokybės ir

mokymosi aplinkos

užtikrinimo

programa Nr. 07

Šilalės Simono

Gaudėšiaus

gimnazija

Iš viso

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

Socialinės apsaugos

plėtojimo

programa Nr. 09

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

09.02.02.01.

Socialinių pašalpų skyrimas ir

mokėjimas nepasiturintiems

gyventojams -44000 -44000

09.02.02.06
Žalos, patirtos dėl stichinių

nelaimių kompensavimas 10000 10000 0

09.03.01.20.

Projektas „Aktyvus dialogas –

šiuolaikinės savivaldos pagrindas

Nr. LT-RU-1-019“
5000 5000

5000 0 0 5000

5000 0 0 5000

10.02.02.08.

Projektas „Šilalės rajono Iždonų,

Obelyno ir Kaltinėnų kadastrinių

vietovių griovių ir statinių juose

rekonstrukcija“
-7000 -7000

-7000 0 0 -7000

-7000 0 0 -7000

11.01.03.01.
Rajono gatvių apšvietimo

užtikrinimas
10000 10000

10000 10000 0 0

10000 10000 0 0

13.01.04.07.
Šaligatvių ir pėsčiųjų takų priežiūra

ir plėtra
-25285 -25285

13.01.04.09.

Kelių, gatvių kapitalinio remonto

darbai (mieste ir kaimiškosiose

seniūnijose) -10376 -10376

13.01.04.11.

 D. Poškos gatvės ir Kovo 

11-osios gatvės dalies 

rekonstrukcija
687 687

13.01.04.14

Šilalės rajono  Bijotų gyvenvietės

Baublių ir Malūno gatvių

rekonstrukcija 6050 6050

13.01.04.15.

Kaltinėnų seniūnijos Gineikių k.

Rakutiškės  g.  D. Poškos g.

kapitalinis remontas 25103 25103

13.01.04.38.

Kvėdarnos seniūnijos Grimzdų k.

Liepų gatvei (Nr. Skv-2)

kapitališkai remontuoti
1875 1875

13.01.04.39.
Bilionių seniūnijos Bilionių

kaimo Aukštagirės gatvei 1946 1946

13.01.05.08.

Ikimokyklinio ugdymo

prieinamumo didinimas Šilalės

m.
-5000 -5000

13.01.05.25.
Kraštovaizdžio formavimas

Šilalės mieste 6000 6000

1000 6000 0 -5000

1000 6000 0 -5000

1000 4676 -500 -3676

________________________________________________________

 

Socialinės apsaugos

plėtojimo

programa Nr. 09

Savivaldybės

administracija

Iš viso

Iš viso  Socialinės apsaugos plėtojimo programa Nr. 09

 Žemės ūkio 

plėtros ir 

melioracijos 

programa    Nr. 10

Savivaldybės

administracija

Iš viso

Iš viso Žemės ūkio plėtros ir melioracijos programa  Nr. 10

Komunalinio ūkio

ir turto programa

Nr.11

Kaltinėnų

seniūnija

Iš viso

Iš viso  Komunalinio ūkio ir turto programa Nr.11

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. rugsėjo 25 d.

sprendimu Nr. T1-251 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 0 -300 -800 300

0 -300 -800 300

0 -300 -800 300

Šilalės Simono Gaudėšiaus

gimnazija
07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas gimnazijos

tipo bendrojo ugdymo mokyklose
0 -600

0 0 -600 0

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas gimnazijos

tipo bendrojo ugdymo mokyklose
0 -1500

0 0 -1500 0

0 0 -2100 0

0 -300 -2900 300

 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

IŠ VISO

Savivaldybei apskaičiuotos mokymo lėšos (ML/SAV)

Iš viso

Šilalės r. Kaltinėnų

Aleksandro Stulginskio

gimnazija

Iš viso

Iš viso

IŠ VISO UGDYMO REIKMĖMS FINANSUOTI



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

_______________________________________________________



PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. vasario 21 d.

sprendimu Nr. T1-39

(Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. rugsėjo 25 d.

sprendimu Nr. T1-251 redakcija)

5 priedas

Finansavimo šaltinis - 142 Eur

Iš jų:

iš viso

1 Savivaldybės administracija 18376 18376 923 0

iš jų:

Socialinių paslaugų teikimas (10. f-ja)  (socialinės globos teikimo

asmenims su sunkia negalia užtikrinimas) 24000 24000 923

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) -5624 -5624

2 Bijotų seniūnija 1600 1600 0 0

iš jų:

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) 1600 1600

6 Kvėdarnos seniūnija 4024 4024 0 0

iš jų:

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) 4024 4024

31

IŠ VISO     VALSTYBINĖMS (PERDUOTOMS

SAVIVALDYBEI) FUNKCIJOMS ATLIKTI 24000 24000 923 0

___________________________________________________________________________

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



PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. vasario 21 d.

sprendimu Nr. T1-39

(Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. rugsėjo 25 d.

sprendimo Nr. T1-251 redakcija)

10 priedas

Eur

iš viso
iš jų darbo

užmokesčiui

07.01.02.09.

Šilalės rajono savivaldybės vaikų

ir jaunimo vasaros poilsio

organizavimas

 

5210 5210

07.01.03.05.

Neformaliojo vaikų švietimo

programų įvairovės užtikrinimas

 

-5210 -5210
 

0 0 0 0

0 0 0 0

09.01.01.01.

Institucijos valdymo išlaidos

(socialinių darbuotojų

išlaikymas)
0 12000

0 0 12000 0

0 0 12000 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. 144

Švietimo

kokybės ir

mokymosi

aplinkos

užtikrinimo

programa Nr. 07

Savivaldybės

administracija

Iš viso      Švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa

Nr. 07

Iš viso  Finansavimo šaltinis Nr.  144

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

Iš viso  Finansavimo šaltinis Nr.  1420

Finansavimo šaltinis - Nr. 13 (EU)



07.01.03.05.

Neformaliojo vaikų švietimo

programų įvairovės užtikrinimas

 

27874 27874 2094

27874 27874 2094 0

13.01.01.03.

Šilalės rajono savivaldybės

teritorijos bendrojo plano

gamtinio karkaso sprendinių

koregavimas

7277 7277

13.01.05.08.

Ikimokyklinio ugdymo

prieinamumo didinimas Šilalės

m.

3483 3483

10760 10760 0 0

38634 38634 2094 0

05.02.03.05.
Kultūros paveldo objektų

tvarkymas
8000 8000

8000 8000 0 0

13.01.05.08.

Ikimokyklinio ugdymo

prieinamumo didinimas Šilalės

m.

307 307

307 307 0 0

8307 8307 0 0

Švietimo kokybės ir

mokymosi aplinkos

užtikrinimo

programa Nr. 07

 Savivaldybės 

administracija

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

 „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

Kultūros ugdymo ir

etnokultūros

puoselėjimo

programa Nr. 05

 Savivaldybės 

administracija

Iš viso  Kultūros ugdymo ir etnokultūros

puoselėjimo programa Nr .05

 „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)



13.01.04.08.

Pėsčiųjų takų rekonstrukcija A.

Stulginskio g. ir dalyje Gardavos

g.  Tūbinių I k. Šilalės r.

600 600

13.01.04.09.

Kelių, gatvių kapitalinio remonto

darbai (mieste ir kaimiškosiose

seniūnijose)

209600 209600

13.01.04.11.

D. Poškos gatvės ir Kovo

11-osios gatvės dalies

rekonstrukcija

-57000 -57000

13.01.04.14.

Šilalės rajono Bijotų seniūnijos

Bijotų gyvenvietės Baublių ir

Malūno gatvių rekonstrukcija

-233600 -233600

13.01.04.15.

Kaltinėnų seniūnijos Gineikių k.

Rakutiškės  g., D. Poškos g.

kapitalinis remontas

169000 169000

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

0

13.01.04.38.

Kvėdarnos seniūnijos Grimzdų

kaimo Liepų gatvei (Nr. Skv-2)

kapitališkai remontuoti

-4900 -4900

13.01.04.39.
Bilionių seniūnijos Bilionių

kaimo Aukštagirės gatvei
14900 14900

13.01.04.40.

Upynos seniūnijos Naujojo

Obelyno kaimo Akmenos gatvei

(Nr. Up-03) kapitališkai

remontuoti

2300 2300

 „Savivaldybės 

infrastruktūros 

objektų priežiūros 

ir plėtros 

programa" Nr. 13

Savivaldybės

administracija



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

0

13.01.04.42.

   Kvėdarnos seniūnijos 

Kvėdarnos miestelio Piliakalnio  

gatvei (Nr. Skv-14) taisyti 

(remontuoti)

0

-4700 0 0 -4700

11.01.02.02.
Asfaltbetonio dangų paprastasis

remontas mieste ir kaimiškosiose

seniūnijose

0

11.01.02.03.

Vietinės reikšmės kelių ir gatvių

su žvyro danga mieste ir

kaimiškosiose seniūnijose

priežiūra (greideriavimas)

0

11.01.02.04.

Vietinės reikšmės kelių ir gatvių

statybos techninių ir techninių

darbo projektų kelių saugumo

audito paslaugos

4700 4700

11.01.02.05.
Kelių ir gatvių laboratoriniai

kokybės kontrolės darbai
0

11.01.02.06.
Gatvių priežiūra žiemos sezono

metu
0

11.01.02.07.

Gatvių ženklinimas ir kelio

ženklų įrengimas Šilalės mieste ir

seniūnijose

0

11.01.02.11.
Šaligatvių ir pėsčiųjų takų

priežiūra ir plėtra
0

4700 4700 0 0

0 4700 0 -4700

46941 51641 14094 -4700

_________________________________________________________

 „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. rugsėjo 25 d.

sprendimo Nr. T1-251 redakcija)

12 priedas

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMAI APLINKOS

APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONĖMS FINANSUOTI

Eil.

Nr.
PAJAMŲ ŠALTINIAI

Surinkta lėšų,

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 +1 000

IŠ VISO PAJAMŲ  +1 000

Eil.

Nr.

Išlaidos pagal priemones Suma 

išlaidoms 

iš viso

Eur

Iš jų 

turtui 

įsigyti

Eur

Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės

Dviračių ir kito bevariklio transporto takų ir kelių, kitų su tuo

susijusių infrastruktūros elementų projektavimo, įrengimo ir

priežiūros darbų finansavimas

+3000

Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo

priemonės

Savivaldybės aplinkos monitoringo programos parengimas pagal

Bendruosius savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatus

-4000

Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos,

želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo priemonės

Naujų želdinių įsigijimo ir veisimo darbų finansavimas +1000

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. 

+1000

IŠ VISO IŠLAIDŲ +1 000 -

_________________________
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