
                                                                                                                                               

Projektas

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. lapkričio    d. Nr. T1-

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 m. spalio

21 d. nutarimu Nr. 1154 „Dėl lėšų skyrimo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

2020 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. V-1489 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. sausio 3 d.

įsakymo Nr. V-4 „Dėl specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti 2020 metais

paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2020 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 3-642 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m.

balandžio 14 d. įsakymo Nr. 3-209 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės

reikšmės keliams su žvyro danga asfaltuoti paskirstymo 2020 metais“ pakeitimo“, Lietuvos

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. A1-1099 „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 – 34 037 645 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 –

6 153 321 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 – 2 775 296 Eur (5 priedas);“;

1.5. pakeisti 2.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„2.5. Šilalės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų išlaidų už gautas teikiamas paslaugas

2020 m. paskirstymą pagal asignavimų valdytojus – 952 997 Eur (6 priedas);“;

1.6. pakeisti 2.9  papunktį ir jį išdėstyti taip:

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

valdytojus – 8 621 820 Eur (10 priedas);“;
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1.7. pakeisti 3.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„3.1. Šilalės rajono savivaldybės 2020 metų biudžetinių įstaigų pajamas į savivaldybės

biudžetą už patalpų nuomą ir išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose – 952 997 Eur

(11 priedas);“.

1.7. pakeisti 1, 2, 3, 5, 6,10 ir 11 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 
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                                                    PATVIRTINTA

                                                   Šilalės rajono savivaldybės tarybos 

                                                  2020 m. vasario 21 d.

                                                  sprendimu Nr. T1-39

(Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. lapkričio    d.

sprendimo Nr.  T1-        redakcija)

1 priedas

         ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS

Suma

Eur

5. Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos 307015

5.1. Speciali tikslinė dotacija 307015

5.1.1.  Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti 95800

5.1.1.5.  socialinei paramai mokiniams 30000

5.1.1.6.       socialinėms paslaugoms 66000

5.1.1.7.  būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti -200

5.1.2. Ugdymo reikmėms finansuoti 146300

5.1.4. Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti 6000  

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

užtikrinti 2020 m. finansavimas
1190

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

gatvė) kapitališkai remontuoti įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką -310

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

rekonstruoti (I etapas) -30

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

rekonstruoti
-10

5.1.4.6. Kvėdarnos seniūnijos Grimzdų kaimo Liepų gatvei (Nr. Skv-2) kapitališkai remontuoti -29700

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

Sbl-3) kapitališkai remontuoti
29700

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

remontuoti
-530

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

(remontuoti) 5 690

5.1.5. Kita tikslinė dotacija 58915

5.1.5.11.     savivaldybei patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos 

padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstrimaliajai situacijai, išlaidoms 

kompensuoti 32215

5.1.5.13.     skiriamos lėšos skaitmeninio ugdymo plėtrai, įgyvendinant Ateities ekonomikos DNR 

planą 26700

7. Pajamos už prekes ir  paslaugas -11005

7.1. Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas -10298

7.2. Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą -266

7.3. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose -441

14. IŠ VISO PAJAMŲ 296010

17. IŠ VISO PAJAMŲ 296010

____________________________________________________________________

Eil. Nr. Pajamų pavadinimas



PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. vasario 21 d.

sprendimu Nr.  T1-39

(Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. lapkričio   d.

sprendimo Nr.  T1-          redakcija)

10 priedas

Eur

iš viso
iš jų darbo

užmokesčiui

Bijotų seniūnija 01.01.02.01.

Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo

užtikrinimas

566 566

Bilionių seniūnija 01.01.02.01.

Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo

užtikrinimas

454 454

Didkiemio seniūnija 01.01.02.01.

Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo

užtikrinimas

148 148

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. 1422 ( skirtos lėšos,  savivaldybei patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos

padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstrimaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti 2020 metais)

Savivaldybės

funkcijų

įgyvendinimo ir

valdymo tobulinimo

programa Nr.1



Kaltinėnų seniūnija 01.01.02.01.

Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo

užtikrinimas

405 405

Kvėdarnos seniūnija 01.01.02.01.

Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo

užtikrinimas

1240 1240

Laukuvos seniūnija 01.01.02.01.

Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo

užtikrinimas

1526 1526

Pajūrio seniūnija 01.01.02.01.

Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo

užtikrinimas

428 428

Palentinio seniūnija 01.01.02.01.

Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo

užtikrinimas

714 714

Šilalės miesto seniūnija 01.01.02.01.

Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo

užtikrinimas

240 240

Šilalės kaimiškoji

seniūnija
01.01.02.01.

Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo

užtikrinimas

73 73

Traksėdžio seniūnija 01.01.02.01.

Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo

užtikrinimas

210 210

Savivaldybės

funkcijų

įgyvendinimo ir

valdymo tobulinimo

programa Nr.1



Tenenių seniūnija 01.01.02.01.

Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo

užtikrinimas

87 87

Upynos seniūnija 01.01.02.01.

Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo

užtikrinimas

705 705

Žadeikių seniūnija 01.01.02.01.

Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo

užtikrinimas

464 464

Savivaldybės

administracija
01.01.04.02.

Savivaldybės administracijos

direktoriaus rezervo tvarkymo

programa

0

7260 7260 0 0

Kultūros centras 05.02.01.01.
Kultūros centro veiklos

organizavimo užtikrinimas
1060 1060

Viešoji biblioteka 05.02.01.02.
Viešosios bibliotekos ir jos filialų

veiklos organizavimo užtikrinimas
2199 2199

Šilalės Vlado

Statkevičiaus muziejus
05.02.01.03.

Šilalės Vlado Statkevičiaus

muziejaus  veiklos organizavimo

užtikrinimas

64 64

3323 3323 0 0

Savivaldybės

funkcijų

įgyvendinimo ir

valdymo tobulinimo

programa Nr.1

Iš viso     Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo programa

Nr. 01

Kultūros ugdymo ir

etnokultūros

puoselėjimo

programa Nr .05

Iš viso    Kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo programa Nr .05



Šilalės rajono

savivaldybės visuomenės

sveikatos biuras

04.03.01.01.
Visuomenės sveikatos biuro

išlaikymo užtikrinimas
4451 4451

4451 4451 0 0

Savivaldybės

priešgaisrinė tarnyba
08.01.01.13. Priešgaisrinių tarnybų organizavimas 1473 1473

1473 1473 0 0

Šilalės rajono socialinių

paslaugų namai
09.01.01.02.

Šilalės rajono socialinių paslaugų

namų veiklos užtikrinimas
2652 2652

2652 2652 0 0

Šilalės Simono

Gaudėšiaus gimnazija
07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas gimnazijos

tipo bendrojo ugdymo mokyklose

930 930

Šilalės  Dariaus ir

Girėno progimnazija
07.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas pagrindinės

mokyklos ir progimnazijos tipo

bendrojo ugdymo mokyklose

1438 1438

Šilalės r. Kaltinėnų

Aleksandro Stulginskio

gimnazija

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas gimnazijos

tipo bendrojo ugdymo mokyklose

808 808

Šilalės r. Kvėdarnos

Kazimiero Jauniaus

gimnazija

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas gimnazijos

tipo bendrojo ugdymo mokyklose

1293 1293

Sveikatos apsaugos

programa Nr. 04

Iš viso     Sveikatos apsaugos programa Nr. 04

Valstybinių

(perduotų

savivaldybėms)

funkcijų vykdymo

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

Nr. 08

Socialinės apsaugos

plėtojimo programa

Nr. 09

Iš viso   Socialinės apsaugos plėtojimo programa Nr. 09

Švietimo kokybės ir

mokymosi aplinkos

užtikrinimo

programa Nr. 07



Šilalės r. Laukuvos

Norberto Vėliaus

gimnazija

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas gimnazijos

tipo bendrojo ugdymo mokyklose

1265 1265

Šilalės suaugusiųjų

mokykla
07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas gimnazijos

tipo bendrojo ugdymo mokyklose

242 242

Šilalės r. Obelyno

pagrindinė mokykla
07.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas pagrindinės

mokyklos ir progimnazijos tipo

bendrojo ugdymo mokyklose

422 422

Šilalės r. Pajūrio

Stanislovo Biržiškio

gimnazija

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas gimnazijos

tipo bendrojo ugdymo mokyklose

1173 1173

Šilalės r. Kvėdarnos

darželis „Saulutė“
07.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo

proceso ir aplinkos užtikrinimas
437 437

Šilalės lopšelis -darželis

„Žiogelis“
07.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo

proceso ir aplinkos užtikrinimas
3236 3236

Šilalės  meno mokykla 07.01.03.01.

Šilalės meno mokykloje ugdymo

proceso ir aplinkos išlaikymo

užtikrinimas

711 711

Švietimo kokybės ir

mokymosi aplinkos

užtikrinimo

programa Nr. 07



Šilalės sporto mokykla 07.01.03.02.

Šilalės sporto mokykloje ugdymo

proceso ir aplinkos išlaikymo

užtikrinimas

961 961

Šilalės  švietimo pagalbos

tarnyba 07.01.04.02. PP tarnybos veikos organizavimas 140 140

13056 13056 0 0

32215 32215 0 0

Šilalės Simono

Gaudėšiaus gimnazija
07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas gimnazijos

tipo bendrojo ugdymo mokyklose
0 556

Šilalės r. Kaltinėnų

Aleksandro Stulginskio

gimnazija

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas gimnazijos

tipo bendrojo ugdymo mokyklose
0 404

0 0 960 0

0 0 960 0

Šilalės Simono

Gaudėšiaus gimnazija
07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas gimnazijos

tipo bendrojo ugdymo mokyklose
3980 1980 2000

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.  1422

Finansavimo šaltinis - Nr. 1423 (  skirtos lėšos ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos pasekmių visuomenės sveikatai mažinimo veiksmų plano priemonei

„Teikti pagalbą psichologinių sunkumų patiriantiems mokiniams" finansuoti (mokykloms))

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.  1423

Finansavimo šaltinis - Nr. 1424 (skirtos lėšos skaitmeniniam turiniui, įrangai ir mokytojų skaitmeninei kompetencijai tobulinti  (mokykloms))

Švietimo kokybės ir

mokymosi aplinkos

užtikrinimo

programa Nr. 07



Šilalės  Dariaus ir

Girėno progimnazija
07.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas pagrindinės

mokyklos ir progimnazijos tipo

bendrojo ugdymo mokyklose
8130 8130

Šilalės r. Kaltinėnų

Aleksandro Stulginskio

gimnazija

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas gimnazijos

tipo bendrojo ugdymo mokyklose
2640 2640

Šilalės r. Kvėdarnos

Kazimiero Jauniaus

gimnazija

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas gimnazijos

tipo bendrojo ugdymo mokyklose

4170 4170

Šilalės r. Laukuvos

Norberto Vėliaus

gimnazija

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas gimnazijos

tipo bendrojo ugdymo mokyklose

2850 2850 0

Šilalės suaugusiųjų

mokykla
07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas gimnazijos

tipo bendrojo ugdymo mokyklose

1580 1580

Šilalės r. Obelyno

pagrindinė mokykla
07.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas pagrindinės

mokyklos ir progimnazijos tipo

bendrojo ugdymo mokyklose

560 560

Šilalės r. Pajūrio

Stanislovo Biržiškio

gimnazija

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas gimnazijos

tipo bendrojo ugdymo mokyklose
2790 2790

Švietimo kokybės ir

mokymosi aplinkos

užtikrinimo

programa Nr. 07



26700 24700 0 2000

26700 24700 0 2000

13.01.04.08.

Pėsčiųjų takų rekonstrukcija A.

Stulginskio g. ir dalyje Gardavos g.

Tūbinių I k. Šilalės r.

0

13.01.04.09.

Kelių, gatvių kapitalinio remonto

darbai (mieste ir kaimiškosiose

seniūnijose)

6190 6190

13.01.04.11.
D. Poškos gatvės ir Kovo 11-osios

gatvės dalies rekonstrukcija
-30 -30

13.01.04.14.

Šilalės rajono Bijotų seniūnijos

Bijotų gyvenvietės Baublių ir

Malūno gatvių rekonstrukcija

-10 -10

13.01.04.15.

Kaltinėnų seniūnijos Gineikių k.

Rakutiškės  g., D. Poškos g.

kapitalinis remontas

0

13.01.04.34.
Pajūrio seniūnijos Kalniškių I kaimo

gatvės rekonstrukcija
0

13.01.04.36.

K. Jauniaus  gatvė Grimzdų k.,

Kvėdarnos sen. Šilalės r. sav.

asfaltavimas

-5000 -5000

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.  1424

Finansavimo šaltinis - Nr. 147 (kelių lėšos)

 „Savivaldybės 

infrastruktūros 

objektų priežiūros 

ir plėtros 

programa" Nr. 13

Savivaldybės

administracija



13.01.04.37.

Kvėdarnos seniūnijos vietinės

reikšmės keliui Nr. Kv-46

Pūslaukis–Drobūkščiai (Šilalės

gatvė) kapitališkai remontuoti

įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką

-310 -310

13.01.04.38.

Kvėdarnos seniūnijos Grimzdų

kaimo Liepų gatvei (Nr. Skv-2)

kapitališkai remontuoti

-29700 -29700

13.01.04.39.
Bilionių seniūnijos Bilionių kaimo

Aukštagirės gatvei
0

13.01.04.40.

Upynos seniūnijos Naujojo Obelyno

kaimo Akmenos gatvei (Nr. Up-03)

kapitališkai remontuoti

-530 -530

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

29700 29700

13.01.04.42.

   Kvėdarnos seniūnijos Kvėdarnos 

miestelio Piliakalnio  gatvei (Nr. 

Skv-14) taisyti (remontuoti)

5690 5690

6000 0 0 6000

64915 56915 0 8000

_________________________________________________________

 „Savivaldybės 

infrastruktūros 

objektų priežiūros 

ir plėtros 

programa" Nr. 13

Savivaldybės

administracija

Iš viso „Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa"

Nr. 13

Iš viso



1

PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. vasario 21 d.

sprendimu Nr.  T1-39

(Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. lapkričio   d.

sprendimo  Nr.         redakcija)

2 priedas

eurais

iš viso
iš jų darbo

užmokesčiui

1 2 3 4 5 6 7 8

01.01.04.02.

Savivaldybės administracijos

direktoriaus rezervo tvarkymo

programa 0 -3388 3388

01.01.04.04.

Neplanuotoms švietimo, kultūros

ir kitoms priemonėms

įgyvendinti 1300 1300

1300 -2088 0 3388

01.01.02.01.

Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo

užtikrinimas 3366 3366 2000

01.01.04.09.

Savivaldybės administracijos ir

seniūnijų pastatų einamasis

remontas 594 594

01.02.01.02.

Savivaldybės administracijos ir

seniūnijų darbuotojų įgūdžių ir

kompetencijos gerinimas -75 -75

3885 3885 2000 0

01.01.02.01.

Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo

užtikrinimas 2000 2000 2000

2000 2000 2000 0

01.01.02.01.

Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo

užtikrinimas 2000 2000 2000

2000 2000 2000 0

01.01.02.01.

Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo

užtikrinimas -10342 -10342 -10599

01.01.02.02.

Seniūnaičių ir kaimo

bendruomenių pirmininkų

veiklos rėmimas -489 -489

01.02.01.02.

Savivaldybės administracijos ir

seniūnijų darbuotojų įgūdžių ir

kompetencijos gerinimas -250 -250

-11081 -11081 -10599 0

01.01.02.01.

Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo

užtikrinimas 6000 6000 6000

01.01.02.02.

Seniūnaičių ir kaimo

bendruomenių pirmininkų

veiklos rėmimas 1371 1371

7371 7371 6000 0

01.01.02.01.

Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo

užtikrinimas 9902 9902 9484

9902 9902 9484 0

01.01.01.04.

Darbo užmokesčio dalies

grąžinimo (dėl ekonominės

krizės neproporcingo

sumažinimo) išlaidos 24 24 24

01.01.02.01.

Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo

užtikrinimas 4876 4876 4750

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

Bijotų seniūnija

Iš viso

Bilionių

seniūnija

Iš viso

Didkiemio

seniūnija

Iš viso

Kaltinėnų

seniūnija

Iš viso

Kvėdarnos

seniūnija

Iš viso

Pajūrio

seniūnija

Iš viso

Palentinio

seniūnija



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

01.02.01.02.

Savivaldybės administracijos ir

seniūnijų darbuotojų įgūdžių ir

kompetencijos gerinimas -100 -100

4800 4800 4774 0

01.01.02.01.

Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo

užtikrinimas 14947 14947 15361

14947 14947 15361 0

01.01.02.01.

Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo

užtikrinimas 10543 10643 10985 -100

01.01.02.02.

Seniūnaičių ir kaimo

bendruomenių pirmininkų

veiklos rėmimas 1797 1797

01.02.01.02.

Savivaldybės administracijos ir

seniūnijų darbuotojų įgūdžių ir

kompetencijos gerinimas -271 -271

12069 12169 10985 -100

01.01.02.01.

Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo

užtikrinimas 2000 2000 2000

01.01.02.02.

Seniūnaičių ir kaimo

bendruomenių pirmininkų

veiklos rėmimas 1050 1050

3050 3050 2000 0

01.01.02.01.

Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo

užtikrinimas 5000 5000 3786

5000 5000 3786 0

01.01.02.01.

Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo

užtikrinimas 6084 6084 8350

01.02.01.02.

Savivaldybės administracijos ir

seniūnijų darbuotojų įgūdžių ir

kompetencijos gerinimas -85 -85

5999 5999 8350 0

01.01.02.01.

Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo

užtikrinimas 3305 3305 2000

01.01.02.02.

Seniūnaičių ir kaimo

bendruomenių pirmininkų

veiklos rėmimas 695 695

4000 4000 2000 0

65242 61954 58141 3288

02.03.01.02.

Juridiniams ir fiziniams

asmenims priklausančių teritorijų

sanitarijos ir tvarkos kontrolė

-100 -100 0

02.03.01.03.

Naminių gyvūnų (šunų, kačių,

paukščių ir kt.) priežiūros ir

reguliavimo kontrolė (tvoros

įrengimui)
308 371 -63

02.03.01.05.

Triukšmo prevencijos priemonių

įgyvendinimas Šilalės rajono

teritorijoje -208 -208 0

0 63 0 -63

0 63 0 -63

03.02.01.03.
Stebėjimo kamerų įrengimas

potencialiai pavojingose vietose
0 4000 -4000

Savivaldybės

funkcijų

įgyvendinimo ir

valdymo tobulinimo

programa Nr.1
Palentinio

seniūnija

Iš viso

Šilalės miesto

seniūnija

Iš viso

Šilalės

kaimiškoji

seniūnija

Iš viso

Traksėdžio

seniūnija

Iš viso

Tenenių

seniūnija

Iš viso

Upynos

seniūnija

Iš viso

Žadeikių

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

Šilalės rajono

viešosios tvarkos ir

visuomenės

priešgaisrinės

apsaugos

programa Nr. 03

Savivaldybės

administracija



3

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

0 4000 0 -4000

0 4000 0 -4000

05.02.03.05.
Kultūros paveldo objektų

tvarkymas -1300 -1300 0

-1300 -1300 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.

-1289 -1289 0

-1289 -1289 0 0

05.02.01.04.

Seniūnijų laisvalaikio salių

finansinio, ūkinio  veiklos

organizavimo užtikrinimas -230 -230 -230 0

-230 -230 -230 0

05.02.01.04.

Seniūnijų laisvalaikio salių

finansinio, ūkinio  veiklos

organizavimo užtikrinimas -2040 -2040 -1980 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.
650 650 0 0

-1390 -1390 -1980 0

05.02.01.04.

Seniūnijų laisvalaikio salių

finansinio, ūkinio  veiklos

organizavimo užtikrinimas -1500 -1500 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.
-700 -700 0 0

-2200 -2200 0 0

Šilalės miesto

seniūnija
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.
0 -6050 0 6050

05.02.01.04.

Seniūnijų laisvalaikio salių

finansinio, ūkinio  veiklos

organizavimo užtikrinimas -1700 -1700 -1700 0

-1700 -1700 -1700 0

05.02.01.04.

Seniūnijų laisvalaikio salių

finansinio, ūkinio  veiklos

organizavimo užtikrinimas
-640 -640

Šilalės rajono

viešosios tvarkos ir

visuomenės

priešgaisrinės

apsaugos

programa Nr. 03
Iš viso

Iš viso  Šilalės rajono viešosios tvarkos ir visuomenės priešgaisrinės apsaugos programa

Nr. 03

Kultūros ugdymo ir

etnokultūros

puoselėjimo

programa Nr .05

 Savivaldybės 

administracija

Iš viso

Bijotų seniūnija

Iš viso

Kaltinėnų

seniūnija

Iš viso

Pajūrio

seniūnija

Iš viso

Palentinio

seniūnija

Iš viso

Šilalės

kaimiškoji

seniūnija

Iš viso

Traksėdžio

seniūnija



4

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

05.02.02.01.

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.
-1000 -1000 0 0

-1640 -1640 0 0

Tenenių

seniūnija
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.
-3000 -3000 0 0

05.02.01.04.

Seniūnijų laisvalaikio salių

finansinio, ūkinio  veiklos

organizavimo užtikrinimas -881 -881 -211 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.
-761 -761 0 0

-1642 -1642 -211 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.
-1400 -1400 0 0

-1400 -1400 0 0

0 0 0 0

05.02.01.03.

Šilalės Vlado Statkevičiaus

muziejaus  veiklos organizavimo

užtikrinimas 10000 10000 10000

10000 10000 10000 0

05.02.01.02.

Viešosios bibliotekos ir jos filialų

veiklos organizavimo

užtikrinimas (Finansavimo

šaltinis Nr. 151 ir 152) 10000 10000 10000

10000 10000 10000 0

4209 -1841 15879 6050

Bijotų seniūnija 06.01.01.02.
Sporto varžybų ir stovyklų

organizavimas -210 -210 0 0

Kaltinėnų

seniūnija
06.01.01.02.

Sporto varžybų ir stovyklų

organizavimas -340 -340 0 0

Kvėdarnos

seniūnija
06.01.01.02.

Sporto varžybų ir stovyklų

organizavimas -139 -139 0 0

Palentinio

seniūnija
06.01.01.02.

Sporto varžybų ir stovyklų

organizavimas -600 -600 0 0

Šilalės miesto

seniūnija
06.01.01.02.

Sporto varžybų ir stovyklų

organizavimas -180 -180 0 0

Šilalės

kaimiškoji

seniūnija

06.01.01.02.
Sporto varžybų ir stovyklų

organizavimas
-731 -731 0 0

Traksėdžio

seniūnija
06.01.01.02.

Sporto varžybų ir stovyklų

organizavimas
-410 -410 0 0

Kultūros ugdymo ir

etnokultūros

puoselėjimo

programa Nr .05

Traksėdžio

seniūnija

Iš viso

Upynos

seniūnija

Iš viso

Žadeikių

seniūnija

Iš viso

Iš viso

Šilalės Vlado

Statkevičiaus

muziejus

Iš viso

Viešoji

biblioteka

Iš viso

Iš viso     Kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo programa Nr. 05

Kūno kultūros ir

sporto programa

Nr. 06



5

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

Žadeikių

seniūnija
06.01.01.02.

Sporto varžybų ir stovyklų

organizavimas -600 -600 0 0

-3210 -3210 0 0

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas

gimnazijos tipo bendrojo

ugdymo mokyklose
2000 2000 2000

2000 2000 2000 0

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas

gimnazijos tipo bendrojo

ugdymo mokyklose 5000 5552 5000 -552

5000 5552 5000 -552

07.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas

pagrindinės mokyklos ir

progimnazijos tipo bendrojo

ugdymo mokyklose 35660 35660 26780

35660 35660 26780 0

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas

gimnazijos tipo bendrojo

ugdymo mokyklose
30155 30155 20478

30155 30155 20478 0

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas

gimnazijos tipo bendrojo

ugdymo mokyklose 11000 11000 15000

07.01.05.01.

Mokinių pavėžėjimo

priklausančiais „geltonaisiais“

autobusais užtikrinimas -3000 -3000

07.03.01.01.

Švietimo  įstaigų pastatų ir

aplinkos pritaikymas higienos

normų reikalavimams, remonto ir

avarijų likvidavimo darbai
-3000 -3000

5000 5000 15000 0

07.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas

pagrindinės mokyklos ir

progimnazijos tipo bendrojo

ugdymo mokyklose -22671 -22671 -17480

07.01.05.01.

Mokinių pavėžėjimo

priklausančiais „geltonaisiais“

autobusais užtikrinimas -2372 -2372

07.01.05.03.

Mokytojų, mokinių, savivaldybės

specialistų pavežimas į renginius,

olimpiadas, varžybas, vykdyti

priežiūrą ir kt.
-290 -290

07.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo

proceso ir aplinkos užtikrinimas
-5327 -5327 -4300

-30660 -30660 -21780 0

Šilalės

suaugusiųjų

mokykla

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas

gimnazijos tipo bendrojo

ugdymo mokyklose 0 0 300 0

07.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas

pagrindinės mokyklos ir

progimnazijos tipo bendrojo

ugdymo mokyklose -12278 -11778 -6528 -500

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
Šilalės r.

Laukuvos

Norberto

Vėliaus

gimnazija
Iš viso

Šilalės  Dariaus

ir  Girėno

progimnazija

Iš viso

Šilalės r.

Kvėdarnos

Kazimiero

Jauniaus

gimnazija

Iš viso

Šilalės r.

Pajūrio

Stanislovo

Biržiškio

gimnazija

Iš viso

Šilalės r.

Upynos Stasio

Girėno

mokykla

Iš viso

Šilalės r.

Pajūralio

pagrindinė

mokykla



6

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

07.01.05.01.

Mokinių pavėžėjimo

priklausančiais „geltonaisiais“

autobusais užtikrinimas -1857 -1857

07.01.05.03.

Mokytojų, mokinių, savivaldybės

specialistų pavežimas į renginius,

olimpiadas, varžybas, vykdyti

priežiūrą ir kt.
-255 -255 0

07.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo

proceso ir aplinkos užtikrinimas
-10765 -10765 -8950

-25155 -24655 -15478 -500

Šilalės lopšelis

-darželis

„ Žiogelis“

07.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo

proceso ir aplinkos

užtikrinimas
10000 10000 10000

07.01.03.01.

Šilalės meno mokykloje ugdymo

proceso ir aplinkos išlaikymo

užtikrinimas 5000 5000 5000 0

5000 5000 5000 0

37000 38052 47300 -1052

Kaltinėnų

seniūnija
08.01.01.14. Žemės ūkio funkcijų vykdymas

576 576 564

Upynos

seniūnija
08.01.01.14. Žemės ūkio funkcijų vykdymas

70 70 65

Savivaldybės

priešgaisrinė

tarnyba

08.01.01.13.

Priešgaisrinių tarnybų

organizavimas (finansavimo

šaltinis Nr. 151 ir 155) 0 -78 2550 78

646 568 3179 78

09.02.02.01.

Socialinių pašalpų skyrimas ir

mokėjimas nepasiturintiems

gyventojams -124000 -124000

-124000 -124000 0 0

09.01.02.01.
Socialinių darbuotojų

kvalifikacijos kėlimas -90 -90

-90 -90 0 0

09.01.01.01.

Institucijos valdymo išlaidos

(socialinių darbuotojų

išlaikymas) 1853 1853 1845

1853 1853 1845 0

09.01.01.01.

Institucijos valdymo išlaidos

(socialinių darbuotojų

išlaikymas) 126 126 126

09.01.02.01.
Socialinių darbuotojų

kvalifikacijos kėlimas -126 -126

0 0 126 0

09.01.01.01.

Institucijos valdymo išlaidos

(socialinių darbuotojų

išlaikymas) 836 836 636

09.01.02.01.
Socialinių darbuotojų

kvalifikacijos kėlimas -200 -200

636 636 636 0

09.01.01.01.

Institucijos valdymo išlaidos

(socialinių darbuotojų

išlaikymas) 950 950 1207

09.01.02.01.
Socialinių darbuotojų

kvalifikacijos kėlimas -180 -180

770 770 1207 0

09.01.01.01.

Institucijos valdymo išlaidos

(socialinių darbuotojų

išlaikymas) 200 200 200

200 200 200 0

Švietimo kokybės ir

mokymosi aplinkos

užtikrinimo

programa Nr. 07

Šilalės r.

Pajūralio

pagrindinė

mokykla

Iš viso

Šilalės meno

mokykla

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

Bijotų seniūnija

Iš viso

Kaltinėnų

seniūnija

Iš viso

Kvėdarnos

seniūnija

Iš viso

Pajūrio

seniūnija

Iš viso

Šilalės

kaimiškoji

seniūnija

Iš viso

Traksėdžio

seniūnija

Iš viso



7

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

09.01.01.01.

Institucijos valdymo išlaidos

(socialinių darbuotojų

išlaikymas) 1300 1300 1290

1300 1300 1290 0

09.01.01.02.
Šilalės rajono socialinių paslaugų

namų veiklos užtikrinimas
20000 20000 20000

20000 20000 20000 0

-99331 -99331 25304 0

11.01.01.03.
Komunalinių atliekų tvarkymo

infrastruktūros plėtra -296 -296

-296 0 0 -296

11.01.01.03.
Komunalinių atliekų tvarkymo

infrastruktūros plėtra 340 340

11.01.03.01.
Rajono gatvių apšvietimo

užtikrinimas 7577 7577 -2900

11.01.04.05.

Savivaldybei priklausančių

visuomeninės paskirties pastatų

aplinkos tvarkymas 1350 1350 1380

11.01.04.03.

Kapinių teritorijų priežiūra

rajono seniūnijose (veikiančių ir

neveikiančių kapinių) -45 -45 -35

9222 9222 -1555 0

11.01.02.09
Gatvių pavadinimų informacinių

lentelių įrengimas seniūnijose
-232 -232

11.01.03.01.
Rajono gatvių apšvietimo

užtikrinimas -1000 -1000

-1232 -1232 0 0

11.01.03.02.
Gatvių apšvietimo tinklų

įrengimas -6500 -6500

11.01.03.01.
Rajono gatvių apšvietimo

užtikrinimas -650 -650

11.01.02.06.
Gatvių priežiūra žiemos sezono

metu -989 -989

11.01.04.03.

Kapinių teritorijų priežiūra

rajono seniūnijose (veikiančių ir

neveikiančių kapinių) 991 991 1227

-7148 -648 1227 -6500

11.01.02.01.

Žvyruotų gatvių paprastasis

remontas mieste ir kaimiškosiose

seniūnijose -2000 -2000

11.01.02.11.
Šaligatvių ir pėsčiųjų takų

priežiūra ir plėtra -2162 148 6148 -2310

11.01.04.02.
Medžių kirtimo, sodinimo,

tvarkymo ir pertvarkymo darbai -3000 -3000

11.01.04.03.

Kapinių teritorijų priežiūra

rajono seniūnijose (veikiančių ir

neveikiančių kapinių) 1295 1295 1267

11.01.05.06. Viešųjų tualetų priežiūra 1100 1100

-4767 -2457 7415 -2310

11.01.01.03.
Komunalinių atliekų tvarkymo

infrastruktūros plėtra 2200 2200

11.01.04.05.

Savivaldybei priklausančių

visuomenės paskirties pastatų

aplinkos tvarkymas -300 -300

11.01.03.01.
Rajono gatvių apšvietimo

užtikrinimas -1700 -1700

11.01.04.03.

Kapinių teritorijų priežiūra

rajono seniūnijose (veikiančių ir

neveikiančių kapinių) -608 -608 248

-408 -2608 248 2200

Socialinės apsaugos

plėtojimo

programa Nr. 09

Upynos

seniūnija

Iš viso

Šilalės rajono

socialinių

paslaugų namai

Iš viso

Iš viso  Socialinės apsaugos plėtojimo programa Nr. 09

Komunalinio ūkio

ir turto programa

Nr.11

Bijotų seniūnija

Iš viso

Kaltinėnų

seniūnija

Iš viso

Kvėdarnos

seniūnija

Iš viso

Pajūrio

seniūnija

Iš viso

Šilalės miesto

seniūnija

Šilalės

kaimiškoji

seniūnija



8

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

11.01.01.02.
Atliekų išvežimas iš kapinių ir

bendrojo naudojimo teritorijų
-200 -200

-200 -200 0 0

11.01.03.01.
Rajono gatvių apšvietimo

užtikrinimas 0 500

11.01.04.05.

Savivaldybei priklausančių

visuomeninės paskirties pastatų

aplinkos tvarkymas 0 300

0 0 800 0

11.01.02.06.
Gatvių priežiūra žiemos sezono

metu -1093 -1093

11.01.02.01.

Žvyruotų gatvių paprastasis

remontas mieste ir kaimiškosiose

seniūnijose -500 -500

11.01.02.08.

Gatvių, aikščių ir šaligatvių

dangų priežiūros ir remonto

darbai -2000 -2000

11.01.03.01.
Rajono gatvių apšvietimo

užtikrinimas -655 -655 345

11.01.03.02.
Gatvių apšvietimo tinklų

įrengimas 2017 2017

11.01.04.05.

Savivaldybei priklausančių

visuomeninės paskirties pastatų

aplinkos tvarkymas
2504 2504 2424

273 -1744 2769 2017

-4556 333 10904 -4889

13.01.04.09.

Kelių, gatvių kapitalinio remonto

darbai (mieste ir kaimiškosiose

seniūnijose) -3360 -3360

13.01.04.14

Šilalės rajono  Bijotų gyvenvietės

Baublių ir Malūno gatvių

rekonstrukcija 3267 3267

13.01.04.42.

 Kvėdarnos seniūnijos Kvėdarnos

miestelio Piliakalnio  gatvei (Nr. 

Skv-14) taisyti (remontuoti)
93 93

13.01.05.02.
Šilalės rajono Kvėdarnos

miestelio atnaujinimas 0 185 -185

13.01.05.26.

Bešeimininkių apleistų pastatų,

įrenginių likvidavimas ir užterštų

teritorijų tvarkymas -363 -363

13.01.05.58.

Bendruomeninių apgyvendinimo bei

užimtumo paslaugų asmenims su

proto  ir psichikos negalia plėtra

Šilalės rajone 363 363

0 278 0 -278

0 278 0 -278

0 866 160707 -866

________________________________________________________

 

Komunalinio ūkio

ir turto programa

Nr.11

Traksėdžio

seniūnija

Tenenių

seniūnija

Upynos

seniūnija

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. lapkričio      d.

sprendimo  Nr.             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 22806 25706 22356 -2900

22806 25706 22356 -2900

07.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo

proceso ir aplinkos užtikrinimas
-11260 -11260 -11000

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas gimnazijos

tipo bendrojo ugdymo mokyklose
28963 28963 28803

17703 17703 17803 0

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas gimnazijos

tipo bendrojo ugdymo mokyklose
-7268 -7268 -7223

-7268 -7268 -7223 0

Šilalės r. Kvėdarnos

Kazimiero Jauniaus

gimnazija

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas gimnazijos

tipo bendrojo ugdymo mokyklose

43571 43571 40950

 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. Laukuvos Norberto

Vėliaus gimnazija

Iš viso

Šilalės r. Kaltinėnų

Aleksandro Stulginskio

gimnazija

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

43571 43571 40950 0

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas gimnazijos

tipo bendrojo ugdymo mokyklose
18596 18596 16260

18596 18596 16260 0

Šilalės  Dariaus ir  Girėno

progimnazija
07.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas pagrindinės

mokyklos ir progimnazijos tipo

bendrojo ugdymo mokyklose

54787 54787 52289 0

54787 54787 52289 0

07.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo

proceso ir aplinkos užtikrinimas
-3012 -3012 -2587 0

07.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas pagrindinės

mokyklos ir progimnazijos tipo

bendrojo ugdymo mokyklose

-29467 -29467 -27394

-32479 -32479 -29981 0

Šilalės suaugusiųjų

mokykla
07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas pagrindinės

mokyklos ir progimnazijos tipo

bendrojo ugdymo mokyklose

-50000 -51881 -51854 1881

-50000 -51881 -51854 1881

07.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo

proceso ir aplinkos užtikrinimas
-5805 -5805 -5614 0

Švietimo kokybės

ir mokymosi

aplinkos

užtikrinimo

programa Nr. 07

Iš viso

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



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

-16363 -16363 -14014 0

-22168 -22168 -19628 0

07.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas pagrindinės

mokyklos ir progimnazijos tipo

bendrojo ugdymo mokyklose

3416 3416 3416 0

3416 3416 3416 0

Šilalės lopšelis -darželis

„Žiogelis“
07.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo

proceso ir aplinkos užtikrinimas

5000 5000 5000 0

5000 5000 5000 0

53964 54983 49388 -1019

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas gimnazijos

tipo bendrojo ugdymo mokyklose

23522 23522 23186

23522 23522 23186 0

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas gimnazijos

tipo bendrojo ugdymo mokyklose
15948 15948 15903

15948 15948 15903 0

Švietimo kokybės

ir mokymosi

aplinkos

užtikrinimo

programa Nr. 07

Šilalės r. Pajūralio

pagrindinė mokykla

Iš viso

Šilalės r. Obelyno

pagrindinė mokykla

Iš viso

Iš viso

IŠ VISO

Savivaldybei apskaičiuotos mokymo lėšos (ML/SAV)

Šilalės r. Laukuvos Norberto

Vėliaus gimnazija

Iš viso

Šilalės r. Kaltinėnų

Aleksandro Stulginskio

gimnazija

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

Šilalės r. Kvėdarnos

Kazimiero Jauniaus

gimnazija

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas gimnazijos

tipo bendrojo ugdymo mokyklose

7344 7344 7344

7344 7344 7344 0

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas gimnazijos

tipo bendrojo ugdymo mokyklose

0 -2228

0 0 -2228 0

Šilalės  Dariaus ir  Girėno

progimnazija
07.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas pagrindinės

mokyklos ir progimnazijos tipo

bendrojo ugdymo mokyklose
6391 6391 6310 0

6391 6391 6310 0

07.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas pagrindinės

mokyklos ir progimnazijos tipo

bendrojo ugdymo mokyklose

-6391 -6391 -6310

-6391 -6391 -6310 0

07.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas pagrindinės

mokyklos ir progimnazijos tipo

bendrojo ugdymo mokyklose
-7344 -7344 0

-7344 -7344 0 0

Švietimo kokybės

ir mokymosi

aplinkos

užtikrinimo

programa Nr. 07

Iš viso

Šilalės r. Pajūrio Stanislovo

Biržiškio gimnazija

Iš viso

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

07.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo

proceso ir aplinkos užtikrinimas
24000 24000 22413

24000 24000 22413 0

Šilalės lopšelis -darželis

„Žiogelis“
07.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo

proceso ir aplinkos užtikrinimas
8466 8466 8466 0

Šilalės  švietimo pagalbos

tarnyba

(pedagoginei psichologinei

pagalbai organizuoti)

07.01.04.02. PP tarnybos veikos organizavimas

10400 10400 10280

Šilalės  meno mokykla 07.01.03.01.

Šilalės meno mokykloje ugdymo

proceso ir aplinkos išlaikymo

užtikrinimas
5000 5000 5000

Šilalės sporto mokykla 07.01.03.02.

Šilalės sporto mokykloje ugdymo

proceso ir aplinkos išlaikymo

užtikrinimas 5000 5000 5000

92336 92336 95364 0

146300 147319 144752 -1019

Šilalės r. Kvėdarnos

Kazimiero Jauniaus

gimnazija

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas gimnazijos

tipo bendrojo ugdymo mokyklose

1091 1091 1091

1091 1091 1091 0

Švietimo kokybės

ir mokymosi

aplinkos

užtikrinimo

programa Nr. 07

Šilalės r. Kvėdarnos darželis

„Saulutė“

Iš viso

Iš viso

IŠ VISO UGDYMO REIKMĖMS FINANSUOTI

Savivaldybės biudžeto lėšos (B-155 iš apyvartos lėšų biudžeto likučio )

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

0 1682

0 0 1682 0

Šilalės  Dariaus ir  Girėno

progimnazija
07.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas pagrindinės

mokyklos ir progimnazijos tipo

bendrojo ugdymo mokyklose

6730 6730 6401 0

6730 6730 6401 0

07.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas pagrindinės

mokyklos ir progimnazijos tipo

bendrojo ugdymo mokyklose

-6730 -6730 -6401

-6730 -6730 -6401 0

07.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas pagrindinės

mokyklos ir progimnazijos tipo

bendrojo ugdymo mokyklose

-1091 -1091 -1091 0

-1091 -1091 -1091 0

146300 147319 146434 -1019

_______________________________________________________

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

Šilalės r. Pajūralio

pagrindinė mokykla

Iš viso

IŠ VISO



PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. vasario 21 d.

sprendimu Nr.  T1-39

(Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. lapkričio    d.

sprendimo  Nr.             redakcija)

5 priedas

Finansavimo šaltinis - 142 Eur

Iš jų:

iš viso

1 Savivaldybės administracija 55608 55608 2218 0

iš jų:

Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies

kompensacijoms (10. f-ja) -200 -200

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

asmenims su sunkia negalia užtikrinimas) 57680 57680 2218

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) -1872 -1872

2 Bijotų seniūnija 413 413 413 0

iš jų:

Žemės ūkio funkcijoms vykdyti    (4. f-ja) 413 413 413

3 Bilionių  seniūnija 802 802 790 0

iš jų:

Žemės ūkio funkcijoms vykdyti    (4. f-ja) 802 802 790

4 Didkiemio seniūnija 224 224 224 0

iš jų:

Žemės ūkio funkcijoms vykdyti    (4. f-ja) 224 224 224

5 Kaltinėnų seniūnija 0 0 250 0

iš jų:

Žemės ūkio funkcijoms vykdyti    (4. f-ja) 0 250

6 Kvėdarnos seniūnija 1872 1872 289 0

iš jų:

Žemės ūkio funkcijoms vykdyti    (4. f-ja) 0 289

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) 1872 1872

8 Pajūrio seniūnija -1604 -1604 -1582 0

iš jų:

Žemės ūkio funkcijoms vykdyti    (4. f-ja) -1604 -1604 -1582

9 Palentinio seniūnija 0 0 209 0

iš jų:

Žemės ūkio funkcijoms vykdyti    (4. f-ja) 0 0 209

11 Šilalės kaimiškoji seniūnija 0 0 216 0

iš jų:

Žemės ūkio funkcijoms vykdyti    (4. f-ja) 0 216

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

14 Upynos seniūnija 0 0 210 0

iš jų:

Žemės ūkio funkcijoms vykdyti    (4. f-ja) 0 0 210

15 Žadeikių seniūnija 165 165 165 0

iš jų:

Žemės ūkio funkcijoms vykdyti    (4. f-ja) 165 165 165

16 Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba 0 0 1600 0

iš jų:

Priešgaisrinių tarnybų organizavimas   (3. f-ja) 0 1600

17 Šilalės rajono socialinių paslaugų namai 8320 8320 0 0

iš jų:

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

asmenims su sunkia negalia užtikrinimui) 8320 8320

19 Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija 9000 9000 0 0

iš jų:

Socialinė parama mokiniams  (10. f-ja) ( už įsigytus maisto produktus

su administravimo lėšomis  - 4 proc. ) 9000 9000

21 Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija 8000 8000 0 0

iš jų:

Socialinė parama mokiniams  (10. f-ja) ( už įsigytus maisto produktus

su administravimo lėšomis  - 4 proc. ) 8000 8000

22 Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija 3153 3153 0 0

iš jų:

Socialinė parama mokiniams  (10. f-ja) ( už įsigytus maisto produktus

su administravimo lėšomis  - 4 proc. ) 3153 3153 0

23 Šilalės  Dariaus ir  Girėno progimnazija 7095 7095 0 0

iš jų:

Socialinė parama mokiniams  (10. f-ja) ( už įsigytus maisto produktus

su administravimo lėšomis  - 4 proc. ) 7095 7095 0

24 Šilalės r. Upynos Stasio Girėno  mokykla -1095 -1095 0 0

iš jų:

Socialinė parama mokiniams  (10. f-ja) ( už įsigytus maisto produktus

su administravimo lėšomis  - 4 proc. ) -1095 -1095 0

25 Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija 5000 5000 0 0

iš jų:

Socialinė parama mokiniams  (10. f-ja) ( už įsigytus maisto produktus

su administravimo lėšomis  - 4 proc. ) 5000 5000 0

27 Šilalės r. Pajūralio pagrindinė mokykla -3153 -3153 0 0

iš jų:

Socialinė parama mokiniams  (10. f-ja) ( už įsigytus maisto produktus

su administravimo lėšomis  - 4 proc. ) -3153 -3153 0

28 Šilalės r. Obelyno pagrindinė mokykla 2000 2000 0 0

iš jų:

Socialinė parama mokiniams  (10. f-ja) ( už įsigytus maisto produktus

su administravimo lėšomis  - 4 proc. ) 2000 2000 0

31

IŠ VISO     VALSTYBINĖMS (PERDUOTOMS

SAVIVALDYBEI) FUNKCIJOMS ATLIKTI 95800 95800 5002 0



Finansavimo šaltinis - 142 Eur

Iš jų:

iš viso

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. lapkričio   d.

sprendimo  Nr.         redakcija)

6 priedas

Eur

iš viso

iš jų darbo

užmokes-či

ui

Šilalės r. Upynos

Stasio Girėno

mokykla

07.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas pagrindinės

mokyklos ir progimnazijos tipo

bendrojo ugdymo mokyklose
-7855 -7855 0 0

Šilalės r. Pajūralio

pagrindinė

mokykla

07.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas pagrindinės

mokyklos ir progimnazijos tipo

bendrojo ugdymo mokyklose
-2443 -2443 0

-10298 -10298 0 0

-10298 -10298 0 0

Šilalės Vlado

Statkevičiaus

muziejus

05.02.01.03.

Šilalės Vlado Statkevičiaus

muziejaus  veiklos organizavimo

užtikrinimas

0 -3100 0 3100

0 -3100 0 3100

Šilalės r. Upynos

Stasio Girėno

mokykla

07.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas pagrindinės

mokyklos ir progimnazijos tipo

bendrojo ugdymo mokyklose
-100 -100 0 0

Šilalės r. Pajūralio

pagrindinė

mokykla

07.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas pagrindinės

mokyklos ir progimnazijos tipo

bendrojo ugdymo mokyklose
-166 -166 0

-266 -266 0 0

-266 -3366 0 3100

ŠILALĖS RAJONO  SAVIVALDYBĖS  BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IŠLAIDŲ UŽ GAUTAS TEIKIAMAS PASLAUGAS 2020

M. PASKIRSTYMAS PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS

Programos

pavadinimas,

programos kodas

Asignavimų

valdytojo

pavadinimas

Priemonės

kodas

strateginiame

plane

Priemonės pavadinimas Iš viso

iš jų:

išlaidoms

turtui

įsigyti

Finansavimo šaltinis - S

Švietimo kokybės

ir mokymosi

aplinkos

užtikrinimo

programa Nr. 07

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

FINANSAVIMO ŠALTINIS   (S)   IŠ VISO:

Finansavimo šaltinis - S(SN)

Kultūros ugdymo

ir etnokultūros

puoselėjimo

programa Nr. 05

Kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo programa Nr. 05   iš viso

Švietimo kokybės

ir mokymosi

aplinkos

užtikrinimo

programa Nr. 07

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

FINANSAVIMO ŠALTINIS  S(SN)   IŠ VISO:

Finansavimo šaltinis - S(SĮ)



iš viso

iš jų darbo

užmokes-či

ui

Programos

pavadinimas,

programos kodas

Asignavimų

valdytojo

pavadinimas

Priemonės

kodas

strateginiame

plane

Priemonės pavadinimas Iš viso

išlaidoms

turtui

įsigyti

Šilalės r. Pajūralio

pagrindinė

mokykla

07.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas pagrindinės

mokyklos ir progimnazijos tipo

bendrojo ugdymo mokyklose

-441 -441 -441 0

-441 -441 -441 0

-441 -441 -441 0

IŠ VISO -11005 -14105 -441 3100

_______________________________________________

Švietimo kokybės

ir mokymosi

aplinkos

užtikrinimo

programa Nr. 07

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

FINANSAVIMO ŠALTINIS  S(SĮ)   IŠ VISO:



                                                                                         Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

2 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Finansų skyrius

                                                                                                                                              
(Savivaldybės įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas)

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

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

BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
(sprendimo  projekto pavadinimas)

1. Parengto sprendimo projekto tikslai.

Šio sprendimo projekto tikslas – perskirstyti asignavimus tarp einamųjų išlaidų ir išlaidų

turtui bei finansiniams įsipareigojimams vykdyti ir asignavimus tarp programų dėl atsiradusių būtinų

poreikių. Dėl nurodytų priežasčių būtina patikslinti Savivaldybės 2020 m. biudžetą.

2. Kas inicijavo, kokios priežastys paskatino ir kuo vadovaujantis parengtas

sprendimo projektas.

Reikia pakeisti Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimą

Nr. T1-39  „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“.

Savivaldybės biudžetas tikslinamas dėl šių priežasčių:

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 1154 „Dėl lėšų

skyrimo“ Šilalės rajono savivaldybei iš valstybės biudžeto lėšų skirta savivaldybei patirtoms

materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos padarinius ir valdyti jos plitimą esant

valstybės lygio ekstremaliai situacijai, išlaidoms kompensuoti – 32 215 Eur;

2. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. spalio 2 d.

įsakymu Nr. V-1489 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. V-4

„Dėl specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti 2020 metais paskirstymo pagal

savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“, Šilalės rajono savivaldybei iš valstybės biudžeto lėšų skirta

ugdymo reikmėms finansuoti – 146 300 Eur ir skaitmeninio ugdymo plėtrai, įgyvendinant Ateities

ekonomikos DNR planą – 26 700 Eur;

3 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. lapkričio 11 d.

įsakymu Nr. A1-1099 „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“ Šilalės

rajono savivaldybei iš valstybės biudžeto lėšų skirta socialinei paramai mokiniams – 30 000 Eur ir

socialinėms paslaugoms – 66 000 Eur, bei sumažino lėšas būsto nuomos mokesčio daliai

kompensuoti – 200 Eur;
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4. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 3-642

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

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

asfaltuoti paskirstymo 2020 metais“ pakeitimo“ patikslintos keliams skirtos lėšos - padidinta 6 000

Eur.

 5.Sumažėjo pajamos už prekes ir paslaugas – 11 005 Eur.

Iš viso padidinta pajamų – 296 010 Eur.

Gauti biudžetinių įstaigų prašymai dėl papildomų lėšų bei asignavimų patikslinimo.

Visi lėšų pasikeitimai (didėjimai ir mažėjimai) nurodyti sprendimo prieduose, išdėstyti

pagal programas, priemones, finansavimo šaltinius ir kt.

3. Galimos neigiamos pasekmės priėmus projektą, kokių priemonių reikėtų imtis,

kad tokių pasekmių būtų išvengta.

Galimos teigiamos pasekmės, priėmus sprendimą: teisinga biudžeto lėšų naudojimo ir

vykdymo apskaita.

Galimos neigiamos pasekmės, priėmus sprendimą: neigiamų pasekmių, priėmus

sprendimą, nebus.

4. Laukiami rezultatai.

Įstatymų nustatyta tvarka bus patvirtintas patikslintas savivaldybės biudžetas. Bus

patikslinti asignavimai ir vykdomos savivaldybės funkcijos.

5. Kokie šios srities aktai tebegalioja ir kokius galiojančius aktus būtina pakeisti,

papildyti ar pripažinti netekusiais galios, priėmus teikiamą projektą. 

Sprendimo projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

Finansų skyriaus vedėja                                                                                   Danguolė Vėlavičiutė



Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

1 priedas

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA

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

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

BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Finansų skyriaus vedėja Danguolė Vėlavičiutė
(Teisės akto projekto tiesioginis rengėjas)

Eil.

Nr.
Kriterijus

Pagrindimas (nurodomos

konkrečios teisės akto

projekto ar kitų teisės aktų

nuostatos, pagrindžiančios

teigiamą atsakymą, arba

pateikiamos antikorupcinį

teisės akto projekto

vertinimą atliekančio

specialisto pastabos ir

pasiūlymai dėl korupcijos

rizikos mažinimo)

Teisės akto projekto

pakeitimas, mažinantis

korupcijos riziką, arba

teisės akto projekto

tiesioginio rengėjo

argumentai, kodėl

neatsižvelgta į pastabą

Išvada dėl teisės

akto projekto

pakeitimų arba

argumentų, kodėl

neatsižvelgta į

pastabą

pildo teisės akto projekto

vertintojas

pildo teisės akto

projekto tiesioginis

rengėjas

pildo teisės akto

projekto vertintojas

1. Teisės akto projektas 

nesudaro išskirtinių ar 

nevienodų sąlygų 

subjektams, su kuriais 

susijęs teisės akto 

įgyvendinimas

  tenkina

  netenkina

2. Teisės akto projekte nėra 

spragų ar nuostatų, leisiančių

dviprasmiškai aiškinti ir 

taikyti teisės aktą

  tenkina

  netenkina

3. Teisės akto projekte 

nustatyta, kad sprendimą dėl 

teisių suteikimo, apribojimų 

nustatymo, sankcijų taikymo

ir panašiai priimantis 

subjektas atskirtas nuo šių 

sprendimų teisėtumą ir 

įgyvendinimą 

kontroliuojančio 

(prižiūrinčio) subjekto

  tenkina

  netenkina

4. Teisės akto projekte nustatyti

subjekto įgaliojimai (teisės) 

atitinka subjekto atliekamas 

funkcijas (pareigas)

  tenkina

  netenkina

5. Teisės akto projekte 

nustatytas baigtinis 

sprendimo priėmimo 

kriterijų (atvejų) sąrašas

  tenkina

  netenkina
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6. Teisės akto projekte 

nustatytas baigtinis sąrašas 

motyvuotų atvejų, kai 

priimant sprendimus 

taikomos išimtys

  tenkina

  netenkina

7. Teisės akto projekte 

nustatyta sprendimų 

priėmimo, įforminimo tvarka

ir priimtų sprendimų 

viešinimas

  tenkina

  netenkina

8. Teisės akto projekte 

nustatyta sprendimų dėl 

mažareikšmiškumo 

priėmimo tvarka

  tenkina

  netenkina

9. Jeigu pagal numatomą 

reguliavimą sprendimus 

priima kolegialus subjektas, 

teisės akto projekte nustatyta

kolegialaus sprendimus 

priimančio subjekto:

9.1. konkretus narių 

skaičius, užtikrinantis 

kolegialaus sprendimus 

priimančio subjekto veiklos 

objektyvumą;

9.2. jeigu narius skiria keli 

subjektai, proporcinga 

kiekvieno subjekto skiriamų 

narių dalis, užtikrinanti 

tinkamą atstovavimą 

valstybės interesams ir 

kolegialaus sprendimus 

priimančio subjekto veiklos 

objektyvumą ir skaidrumą;

9.3. narių skyrimo 

mechanizmas;

9.4. narių rotacija ir 

kadencijų skaičius ir trukmė;

9.5. veiklos pobūdis laiko 

atžvilgiu;

9.6. individuali narių 

atsakomybė

  tenkina

  netenkina

10. Teisės akto projekto 

nuostatoms įgyvendinti 

numatytos administracinės 

procedūros yra būtinos,

nustatyta išsami jų taikymo 

tvarka 

  tenkina

  netenkina

11. Teisės akto projekte 

nustatytas baigtinis sąrašas 

motyvuotų atvejų, kai 

administracinė procedūra 

netaikoma

  tenkina

  netenkina
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12. Teisės akto projektas nustato

jo nuostatoms įgyvendinti 

numatytų administracinių 

procedūrų ir sprendimo 

priėmimo konkrečius 

terminus

  tenkina

  netenkina

13. Teisės akto projektas nustato

motyvuotas terminų 

sustabdymo ir pratęsimo 

galimybes

  tenkina

  netenkina

14. Teisės akto projektas nustato

administracinių procedūrų 

viešinimo tvarką

  tenkina

  netenkina

15. Teisės akto projektas nustato

kontrolės (priežiūros) 

procedūrą ir aiškius jos 

atlikimo kriterijus (atvejus, 

dažnį, fiksavimą, kontrolės 

rezultatų viešinimą ir 

panašiai)

  tenkina

  netenkina

16. Teisės akto projekte 

nustatytos kontrolės 

(priežiūros) skaidrumo ir 

objektyvumo užtikrinimo 

priemonės

  tenkina

  netenkina

17. Teisės akto projekte 

nustatyta subjektų, su kuriais

susijęs teisės akto projekto 

nuostatų įgyvendinimas, 

atsakomybės rūšis 

(tarnybinė, administracinė, 

baudžiamoji ir panašiai)

  tenkina

  netenkina

18. Teisės aktų projekte 

numatytas baigtinis sąrašas 

kriterijų, pagal kuriuos 

skiriama nuobauda 

(sankcija) už teisės akto 

projekte nustatytų nurodymų

nevykdymą, ir nustatyta 

aiški jos skyrimo procedūra

  tenkina

  netenkina

19. Kiti svarbūs kriterijai

  tenkina

  netenkina

Teisės akto projekto 

tiesioginis rengėjas:

Finansų skyriaus vedėja

Danguolė Vėlavičiutė

Teisės akto               

projekto vertintojas:
Teisės  ir viešosios tvarkos 

skyriaus vyr. specialistas 

Aloyzas Vaičiulis
(pareigos) (vardas ir pavardė) (pareigos) (vardas ir pavardė)

(parašas) (data)  (parašas) (data)

______________
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                    ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ PAJAMOS

             Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ UŽ PATALPŲ NUOMĄ  IR IŠLAIKYMĄ  

                                      ŠVIETIMO, SOCIALINĖS APSAUGOS IR KITOSE ĮSTAIGOSE                                                                                                                                                               

                                                                                                               Eur

biudžetinių

įstaigų

pajamos už

prekes ir

paslaugas (S)

pajamos už

ilgalaikio ir

trumpalaikio

materialiojo

turto nuomą

(S(SN)

įmokos už

išlaikymą

švietimo,

socialinės

apsaugos ir

kitose

įstaigose

(S(SĮ)

26 Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokykla -7955 -7855 -100 0

28 Šilalės r. Pajūralio pagrindinė mokykla -3050 -2443 -166 -441

35 IŠ VISO -11005 -10298 -266 -441

Asignavimų valdytojo pavadinimas

Pajamos už

prekes ir

paslaugas

iš viso

iš jų
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