
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. gruodžio 18 d. Nr. T1-305

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 susisiekimo ministro 2020 m.

gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 3-727 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gegužės 25

d. įsakymo Nr. 3-346 „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 žemės ūkio ministro 2020 m. gruodžio 7 d.

įsakymu Nr. 3D-837 „Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 3D-942 „Dėl

valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skiriamų savivaldybių biudžetams Žemės ūkio

ministerijos kuruojamai valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) savivaldybės erdvinių duomenų

rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti“ 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 – 34 022 445 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 – 15 412 419 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 – 2 780 296 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 – 953 597 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 – 8 600 520 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 – 953 597 Eur (11

priedas);“;

1.8. pakeisti 3.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„3.2. Šilalės rajono savivaldybės biudžeto asignavimus Aplinkos apsaugos rėmimo

specialiosios programos priemonėms finansuoti – 161 184 Eur (12 priedas);“.

1.9. pakeisti 1, 2, 3, 5, 6,10,11 ir 12 priedus (pridedama).

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

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

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

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

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

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

Savivaldybės meras Algirdas Meiženis
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                                                    PATVIRTINTA

                                                   Šilalės rajono savivaldybės tarybos 

                                                  2020 m. vasario 21 d.

                                                  sprendimu Nr. T1-39

(Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. gruodžio 18 d.

sprendimo Nr. T1-305 redakcija)

1 priedas

         ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS

Suma

Eur

5. Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos -16300

5.1. Speciali tikslinė dotacija -16300

5.1.1.  Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti 5000

5.1.1.22.          savivaldybėms priskirtiems geodezijos ir kartografijos darbams (savivaldybių erdvinių 

duomenų rinkiniams tvarkyti) organizuoti ir vykdyti 5000

5.1.4. Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti -21300  

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

užtikrinti 2020 m. finansavimas
-28100

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

rekonstruoti (I etapas) 20650

5.1.4.6. Kvėdarnos seniūnijos Grimzdų kaimo Liepų gatvei (Nr. Skv-2) kapitališkai remontuoti -3200

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

Sbl-3) kapitališkai remontuoti
10650

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

(remontuoti) -21 300

6. Turto pajamos 500

6.2.    Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius 500

7. Pajamos už prekes ir  paslaugas 600

7.1. Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas 600

17. IŠ VISO PAJAMŲ -15200

____________________________________________________________________

Eil. Nr. Pajamų pavadinimas
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PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. vasario 21 d.

sprendimu Nr.  T1-39

(Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. gruodžio 18 d.

sprendimo Nr. T1-305 redakcija)

2 priedas

eurais

iš viso
iš jų darbo

užmokesčiui

1 2 3 4 5 6 7 8

Šilalės rajono

savivaldybės

Kontrolės ir

audito tarnyba

01.01.01.03.

Savivaldybės kontrolieriaus

finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo

užtikrinimas 2330 2330 2920

01.01.04.10.

Savivaldybės administracijos ir

seniūnijų  veiklai reikalingo

ilgalaikio turto įsigijimas -25000 -25000

-25000 -25000 0 0

01.01.02.01.

Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo

užtikrinimas 1278 1278 1328

1278 1278 1328 0

01.01.02.01.

Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo

užtikrinimas 1740 1740 1740

01.01.02.02.

Seniūnaičių ir kaimo

bendruomenių pirmininkų

veiklos rėmimas 460 460

2200 2200 1740 0

01.01.02.01.

Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo

užtikrinimas -1015 -1015 -1015

01.01.02.02.

Seniūnaičių ir kaimo

bendruomenių pirmininkų

veiklos rėmimas 153 153

01.02.01.02.

Savivaldybės administracijos ir

seniūnijų darbuotojų įgūdžių ir

kompetencijos gerinimas -153 -153

-1015 -1015 -1015 0

01.01.02.01.

Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo

užtikrinimas -2000 -2000

01.01.02.02.

Seniūnaičių ir kaimo

bendruomenių pirmininkų

veiklos rėmimas 696 696

-1304 -1304 0 0

01.01.02.01.

Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo

užtikrinimas 1240 1240 -2000

1240 1240 -2000 0

01.01.02.01.

Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo

užtikrinimas -10012 -10012 -10012

01.02.01.02.

Savivaldybės administracijos ir

seniūnijų darbuotojų įgūdžių ir

kompetencijos gerinimas -455 -455 0

-10467 -10467 -10012 0

01.01.02.01.

Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo

užtikrinimas -118 -118 -118

-118 -118 -118 0

01.01.02.01.

Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo

užtikrinimas 2600 2600 3000

2600 2600 3000 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

Bijotų seniūnija

Iš viso

Bilionių

seniūnija

Iš viso

Didkiemio

seniūnija

Iš viso

Kvėdarnos

seniūnija

Iš viso

Pajūrio

seniūnija

Iš viso

Šilalės miesto

seniūnija

Iš viso

Šilalės

kaimiškoji

seniūnija

Iš viso

Traksėdžio

seniūnija

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

01.01.02.01.

Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo

užtikrinimas -3105 -3105 -5135

01.01.04.10.

Savivaldybės administracijos ir

seniūnijų veiklai reikalingo

ilgalaikio turto įsigijimas 1512 1512

-1593 -3105 -5135 1512

01.01.02.01.

Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo

užtikrinimas 400 400 2315

400 400 2315 0

-29449 -30961 -6977 1512

02.01.01.05.

Visuomenės švietimo ir mokymo

aplinkosaugos klausimais

priemonės                         (SB

(AA) -154)
400 400

02.03.01.03.

Naminių gyvūnų (šunų, kačių,

paukščių ir kt.) priežiūros ir

reguliavimo kontrolė (tvoros

įrengimui)
1200 1200

1600 1600 0 0

1600 1600 0 0

04.01.01.01.

Šilalės rajono savivaldybės

visuomenės sveikatos rėmimo

specialiosios programos

įgyvendinimas
100 100

100 100 0 0

100 100 0 0

05.02.02.03.

Dainų švenčių tradicijos

tęstinumo užtikrinimas, siekiant,

kad kolektyvuose dalyvautų ne

mažiau kaip 35 proc. tos pačios

lyties asmenų. -7314 -7314 0 0

-7314 -7314 0 0

05.02.01.04.

Seniūnijų laisvalaikio salių

finansinio, ūkinio  veiklos

organizavimo užtikrinimas 671 671 671 0

671 671 671 0

05.02.01.04.

Seniūnijų laisvalaikio salių

finansinio, ūkinio  veiklos

organizavimo užtikrinimas -1077 -1077 841 0

-1077 -1077 841 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.
8148 8148

Savivaldybės

funkcijų

įgyvendinimo ir

valdymo tobulinimo

programa Nr.1

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

Sveikatos apsaugos

programa  Nr. 04

Savivaldybės

administracija

Iš viso

Iš viso  Sveikatos apsaugos programa  Nr. 04

Kultūros ugdymo ir

etnokultūros

puoselėjimo

programa Nr .05

 Savivaldybės 

administracija

Iš viso

Bijotų seniūnija

Iš viso

Kvėdarnos

seniūnija

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

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.
-1200 -1200 0 0

-1200 -1200 0 0

05.02.01.04.

Seniūnijų laisvalaikio salių

finansinio, ūkinio  veiklos

organizavimo užtikrinimas 138 138 138 0

138 138 138 0

05.02.01.03.

Šilalės Vlado Statkevičiaus

muziejaus  veiklos organizavimo

užtikrinimas 0 150 -150

0 150 0 -150

05.02.01.02.

Viešosios bibliotekos ir jos filialų

veiklos organizavimo

užtikrinimas (Finansavimo

šaltinis Nr. 151 ir 152) 0 -32 600 32

0 -32 600 32

-634 -516 2250 -118

Finansų skyrius 07.01.05.02.

Bendrojo ugdymo mokyklų

mokinių, gyvenančių kaimo

gyvenamosiose vietovėse,

neatlygintino pavėžėjimo į

mokyklas ir į namus

organizavimas -4256 -4256 0 0

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas

gimnazijos tipo bendrojo

ugdymo mokyklose
4025 -694 -2940 4719

07.01.05.01.

Mokinių pavėžėjimas

priklausančiais "geltonaisiais

autobusai" užtikrinimas -2000 -2000

07.01.05.02.

Bendrojo ugdymo mokyklų

mokinių, gyvenančių kaimo

gyvenamosiose vietovėse,

neatlygintino pavėžėjimo į

mokyklas ir į namus

organizavimas -700 -700 0 0

07.01.05.03.

Mokytojų, mokinių, savivaldybės

specialistų pavežimą į renginius,

olimpiadas, varžybas, vykdyti

priežiūrą ir kt.
-1325 -1325

0 -4719 -2940 4719

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas

gimnazijos tipo bendrojo

ugdymo mokyklose 5000 5000 3000

07.01.05.01.

Mokinių pavėžėjimo

priklausančiais „geltonaisiais“

autobusais užtikrinimas -5000 -5000

0 0 3000 0

07.01.02.11.
Kokybės krepšelis

(savivaldybės dalis)

0 -721

0 0 -721 0

Kultūros ugdymo ir

etnokultūros

puoselėjimo

programa Nr .05

Traksėdžio

seniūnija

Iš viso

Upynos

seniūnija

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 Simono

Gaudėšiaus

gimnazija

Iš viso

Šilalės r.

Laukuvos

Norberto

Vėliaus

gimnazija

Iš viso

Šilalės  Dariaus

ir  Girėno

progimnazija

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

07.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo

proceso ir aplinkos užtikrinimas
0 855

07.01.02.11.
Kokybės krepšelis

(savivaldybės dalis) 0 -10 10

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas

gimnazijos tipo bendrojo

ugdymo mokyklose 0 6250

0 -10 7105 10

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas

gimnazijos tipo bendrojo

ugdymo mokyklose
3800 775 -2000 3025

07.03.01.01.

Švietimo  įstaigų pastatų ir

aplinkos pritaikymas higienos

normų reikalavimams, remonto ir

avarijų likvidavimo darbai
924 924

07.01.05.01.

Mokinių pavėžėjimo

priklausančiais „geltonaisiais“

autobusais užtikrinimas -3800 -3800

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. 0

924 -2101 -2000 3025

07.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas

pagrindinės mokyklos ir

progimnazijos tipo bendrojo

ugdymo mokyklose -9485 -9485 -7498

-9485 -9485 -7498 0

07.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo

proceso ir aplinkos užtikrinimas

0 -220

0 0 -220 0

Šilalės lopšelis

-darželis

„ Žiogelis“

07.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo

proceso ir aplinkos

užtikrinimas
4256 4256 4196

07.01.04.01.

Šilalės švietimo pagalbos

tarnybos veiklos organizavimo

užtikrinimas 0 -770

0 0 -770 0

-8561 -16315 152 7754

Bijotų seniūnija 08.01.01.14. Žemės ūkio funkcijų vykdymas

117 117 117

117 117 117 0

09.02.02.19. Kompensacijos kietam kurui

-25170 -25170

-25170 -25170 0 0

09.01.01.01.

Institucijos valdymo išlaidos

(socialinių darbuotojų

išlaikymas) 834 834 834

834 834 834 0

Švietimo kokybės ir

mokymosi aplinkos

užtikrinimo

programa Nr. 07

Šilalės r.

Kaltinėnų

Aleksandro

Stulginskio

gimnazija

Iš viso

Šilalės r.

Kvėdarnos

Kazimiero

Jauniaus

gimnazija

Iš viso

Šilalės r.

Obelyno

pagrindinė

mokykla

Iš viso

Šilalės r.

Kvėdarnos

darželis

„Saulutė“

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

Bijotų seniūnija

Iš viso



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

09.01.01.01.

Institucijos valdymo išlaidos

(socialinių darbuotojų

išlaikymas) 548 548 548

548 548 548 0

09.01.01.01.

Institucijos valdymo išlaidos

(socialinių darbuotojų

išlaikymas) 115 115 115

115 115 115 0

09.01.01.02.
Šilalės rajono socialinių paslaugų

namų veiklos užtikrinimas
50699 50699 51699

09.03.01.06.

Socialinių paslaugų teikimas

neįgaliesiems (dienos soc. globa

institucijoje) -2200 -2200

09.03.01.08.

Socialinės globos paslaugų

teikimas senyvo amžiaus ir

neįgaliems suaugusiems

asmenims (namuose-integrali

pagalba) -3000 -3000

09.04.02.04.
Išmoka už socialinę globą

šeimoje -20329 -20329

25170 25170 51699 0

1497 1497 53196 0

11.01.02.02.

Asfaltbetonio dangų paprastasis

remontas mieste ir kaimiškosiose

seniūnijose 2037 2037

11.02.01.05.

Balsių tvenkinio rekreacinės

teritorijos infrastruktūros

sutvarkymas 14644 988 0 13656

16681 3025 0 13656

11.01.02.06.
Gatvių priežiūra žiemos sezono

metu -3200 -3200

11.01.03.01.
Rajono gatvių apšvietimo

užtikrinimas 2659 2659 1789

11.01.04.03.

Kapinių teritorijų priežiūra

rajono seniūnijose (veikiančių ir

neveikiančių kapinių) 645 645 645

104 104 2434 0

11.01.01.03.
Komunalinių atliekų tvarkymo

infrastruktūros plėtra -2200 -2200

-2200 -2200 0 0

11.01.03.01.
Rajono gatvių apšvietimo

užtikrinimas 709 709 709

11.01.04.03.

Kapinių teritorijų priežiūra

rajono seniūnijose (veikiančių ir

neveikiančių kapinių) 306 306 306

1015 1015 1015 0

11.01.03.01.
Rajono gatvių apšvietimo

užtikrinimas 1082 1082

11.01.04.03.

Kapinių teritorijų priežiūra

rajono seniūnijose (veikiančių ir

neveikiančių kapinių) 751 751 2193

11.01.04.05.

Savivaldybei priklausančių

visuomeninės paskirties pastatų

aplinkos tvarkymas 0

1833 1833 2193 0

11.01.01.02.
Atliekų išvežimas iš kapinių ir

bendrojo naudojimo teritorijų
-639 -639

11.01.02.11.
Šaligatvių ir pėsčiųjų takų

priežiūra ir plėtra 3228 3228 4101

11.01.03.01.
Rajono gatvių apšvietimo

užtikrinimas -5171 -5171

11.01.03.02.
Gatvių apšvietimo tinklų

įrengimas 5171 5171

Socialinės apsaugos

plėtojimo

programa Nr. 09

Kvėdarnos

seniūnija

Iš viso

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

 Savivaldybės 

administracija

Iš viso

Bijotų seniūnija

Iš viso

Bilionių

seniūnija

Iš viso

Didkiemio

seniūnija

Iš viso

Kvėdarnos

seniūnija

Iš viso

Šilalės miesto

seniūnija



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

11.01.04.02.
Medžių kirtimo, sodinimo,

tvarkymo ir pertvarkymo darbai -543 -543

11.01.04.03.

Kapinių teritorijų priežiūra

rajono seniūnijose (veikiančių ir

neveikiančių kapinių) 273 273 273

2319 -2852 4374 5171

11.01.04.06.
Vaikų žaidimų aikštelių

įrengimas 0 1500 -1500

11.01.04.03.

Kapinių teritorijų priežiūra

rajono seniūnijose (veikiančių ir

neveikiančių kapinių) 118 118 118

118 1618 118 -1500

11.01.01.02.
Atliekų išvežimas iš kapinių ir

bendrojo naudojimo teritorijų
-1400 -1400 -400

-1400 -1400 -400 0

11.01.03.01.
Rajono gatvių apšvietimo

užtikrinimas 1500 1500

11.01.04.05.

Savivaldybei priklausančių

visuomeninės paskirties pastatų

aplinkos tvarkymas
-160 -160 -160

1340 1340 -160 0

11.01.02.08.
Gatvių, aikščių ir šaligatvių dangų

priežiūros ir remonto darbai -400 -400

-400 -400 0 0

19410 2083 9574 17327

13.01.04.04.

Pėsčiųjų tako rekonstrukcija nuo

Dvaro Kaimo g. Šilalės m. iki

Baranausko g. Šilų k. Šilalės r. -2000 -2000

13.01.04.09.

Kelių, gatvių kapitalinio remonto

darbai (mieste ir kaimiškosiose

seniūnijose) -13450 -13450

13.01.04.37.

Kvėdarnos seniūnijos vietinės

reikšmės keliui Nr. Kv-46

Pūslaukis–Drobūkščiai (Šilalės

gatvė) kapitališkai remontuoti

įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką
31 31

13.01.04.38.

Kvėdarnos seniūnijos Grimzdų k.

Liepų gatvei (Nr. Skv-2)

kapitališkai remontuoti
12936 12936

13.01.04.42.

 Kvėdarnos seniūnijos Kvėdarnos

miestelio Piliakalnio  gatvei (Nr. 

Skv-14) taisyti (remontuoti)
424 424

13.01.04.40.

Upynos seniūnijos Naujojo

Obelyno kaimo Akmenos gatvei

(Nr. Up-03) kapitališkai

remontuoti 22 22

13.01.05.02.
Šilalės rajono Kvėdarnos

miestelio atnaujinimas 25000 25000

13.01.05.05.

Žadeikių buvusios mokyklos

pastato pagerinimas pritaikant

bendruomenės ir kultūros veiklai
4687 4687

13.01.05.26.

Bešeimininkių apleistų pastatų,

įrenginių likvidavimas ir užterštų

teritorijų tvarkymas -11230 -11230

16420 18457 0 -2037

16420 18457 0 -2037

500 -23938 58312 24438

________________________________________________________

Komunalinio ūkio

ir turto programa

Nr.11

Šilalės miesto

seniūnija

Šilalės

kaimiškoji

seniūnija

Traksėdžio

seniūnija

Upynos

seniūnija

Žadeikių

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:



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

 



PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. vasario 21 d.

sprendimu Nr.  T1-39

(Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. gruodžio 18 d.

sprendimu Nr. T1-305 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 10000 3760 669 6240

10000 3760 669 6240

07.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo

proceso ir aplinkos užtikrinimas
-931 -931

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas gimnazijos

tipo bendrojo ugdymo mokyklose
2086 2086 2730

1155 1155 2730 0

07.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo

proceso ir aplinkos užtikrinimas
0 -494

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas gimnazijos

tipo bendrojo ugdymo mokyklose
-621 -621 -356

-621 -621 -850 0

Šilalės r. Kvėdarnos

Kazimiero Jauniaus

gimnazija

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas gimnazijos

tipo bendrojo ugdymo mokyklose

0 -28100 -29500 28100

0 -28100 -29500 28100

07.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo

proceso ir aplinkos užtikrinimas
-3480 -3480 -3580 0

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas gimnazijos

tipo bendrojo ugdymo mokyklose
2000 2000 2000

-1480 -1480 -1580 0

Šilalės  Dariaus ir  Girėno

progimnazija
07.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas pagrindinės

mokyklos ir progimnazijos tipo

bendrojo ugdymo mokyklose

0 1192 0

0 0 1192 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. Laukuvos Norberto

Vėliaus gimnazija

Iš viso

Šilalės r. Kaltinėnų

Aleksandro Stulginskio

gimnazija

Iš viso

Iš viso

Šilalės r. Pajūrio Stanislovo

Biržiškio 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

07.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas pagrindinės

mokyklos ir progimnazijos tipo

bendrojo ugdymo mokyklose

-13620 -13620 -15400 0

-13620 -13620 -15400 0

07.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo

proceso ir aplinkos užtikrinimas
4588 1473 1865 3115

4588 1473 1865 3115

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
-7410 -7410 0 0

-7410 -7410 0 0

-7388 -44843 -40874 37455

Šilalės Simono Gaudėšiaus

gimnazija
07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas gimnazijos

tipo bendrojo ugdymo mokyklose
952 952 1597

952 952 1597 0

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas gimnazijos

tipo bendrojo ugdymo mokyklose

-1155 -1155 -1005

-1155 -1155 -1005 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

Savivaldybei apskaičiuotos mokymo lėšos (ML/SAV)

Iš viso

Šilalės r. Laukuvos Norberto

Vėliaus 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

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas gimnazijos

tipo bendrojo ugdymo mokyklose
621 621 553

621 621 553 0

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas gimnazijos

tipo bendrojo ugdymo mokyklose

1480 1480 1480

1480 1480 1480 0

Šilalės  Dariaus ir  Girėno

progimnazija
07.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas pagrindinės

mokyklos ir progimnazijos tipo

bendrojo ugdymo mokyklose
-19280 -19280 -20121 0

-19280 -19280 -20121 0

07.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo

proceso ir aplinkos užtikrinimas
-4588 -4588 -3948

-4588 -4588 -3948 0

Šilalės lopšelis -darželis

„Žiogelis“
07.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo

proceso ir aplinkos užtikrinimas
30907 30907 30631 0

Šilalės  švietimo pagalbos

tarnyba

(pedagoginei psichologinei

pagalbai organizuoti)

07.01.04.02. PP tarnybos veikos organizavimas

-1549 -1549 -1497

7388 7388 7690 0

0 -37455 -33184 37455

0 -37455 -33184 37455

_______________________________________________________

Švietimo kokybės

ir mokymosi

aplinkos

užtikrinimo

programa Nr. 07

Šilalės r. Kaltinėnų

Aleksandro Stulginskio

gimnazija

Iš viso

Šilalės r. Pajūrio Stanislovo

Biržiškio gimnazija

Iš viso

Iš viso

Šilalės r. Kvėdarnos darželis

„Saulutė“

Iš viso

Iš viso

IŠ VISO UGDYMO REIKMĖMS FINANSUOTI

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



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. gruodžio 18 d.

sprendimu Nr. T1-305 redakcija)

5 priedas

Finansavimo šaltinis - 142 Eur

Iš jų:

iš viso

1 Savivaldybės administracija -722 -722 -5890 0

iš jų:

Civilinės saugos organizavimas     (2. f-ja) 0 -6390

Žemės ūkio funkcijoms vykdyti    (4. f-ja) 236 236 -4300Savivaldybėms priskirtiems geodezijos ir kartografijos darbams

(savivaldybių erdvinių duomenų rinkiniams tvarkyti) organizuoti ir

vykdyti 5000 5000 4800

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

mokinio reikmenis) -2526 -2526

iš jų:

Bijotų seniūnija 182 182

Bilionių seniūnija -786 -786

Didkiemio seniūnija -350 -350

Kaltinėnų seniūnija -824 -824

Kvėdarnos seniūnija 374 374

Laukuvos seniūnija 1226 1226

Pajūrio seniūnija -18 -18

Palentinio seniūnija -20 -20

Šilalės miesto seniūnija 24 24

Šilalės kaimiškoji seniūnija -590 -590

Traksėdžio seniūnija -346 -346

Tenenių seniūnija -1082 -1082

Upynos seniūnija 210 210

Žadeikių seniūnija -526 -526

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) -3432 -3432

2 Bijotų seniūnija -1055 -1055 -1060 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



Finansavimo šaltinis - 142 Eur

Iš jų:

iš viso

Eil.

Nr.
Asignavimų valdytojų / valstybės funkcijos pavadinimas Iš viso

išlaidoms turtui

įsigytiiš jų darbo

užmokesčiui

iš jų:

Socialinių paslaugų teikimas   (10. f-ja)   (socialinės rizikos šeimų

socialinei priežiūrai) -1055 -1055 -1060

3 Bilionių  seniūnija 0 0 -674 0

iš jų:

Žemės ūkio funkcijoms vykdyti    (4. f-ja) 0 -674

5 Kaltinėnų seniūnija -1086 -1086 -925 0

iš jų:

Socialinių paslaugų teikimas   (10. f-ja)   ( socialinės rizikos šeimų

socialinei priežiūrai) -1086 -1086 -925

6 Kvėdarnos seniūnija -1502 -1502 -2717 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) 1872 1872

Socialinių paslaugų teikimas   (10. f-ja)   ( socialinės rizikos šeimų

socialinei priežiūrai) -3374 -3374 -2717

7 Laukuvos seniūnija -2095 -2095 -4610 0

iš jų:

Žemės ūkio funkcijoms vykdyti    (4. f-ja) 0 -996

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) 1560 1560

Socialinių paslaugų teikimas   (10. f-ja)   ( socialinės rizikos šeimų

socialinei priežiūrai) -3655 -3655 -3614

8 Pajūrio seniūnija -650 -650 -352 0

iš jų:

Socialinių paslaugų teikimas   (10. f-ja)   ( socialinės rizikos šeimų

socialinei priežiūrai) -650 -650 -352

10 Šilalės miesto seniūnija -5046 -5046 -4466 0

iš jų:

Socialinių paslaugų teikimas   (10. f-ja)   ( socialinės rizikos šeimų

socialinei priežiūrai) -5046 -5046 -4466

11 Šilalės kaimiškoji seniūnija -1079 -1079 -767 0

iš jų:

Socialinių paslaugų teikimas   (10. f-ja)   ( socialinės rizikos šeimų

socialinei priežiūrai) -1079 -1079 -767

12 Traksėdžio seniūnija -236 -236 0 0

iš jų:

Žemės ūkio funkcijoms vykdyti    (4. f-ja) -236 -236

13 Tenenių seniūnija -573 -573 -256 0

iš jų:



Finansavimo šaltinis - 142 Eur

Iš jų:

iš viso

Eil.

Nr.
Asignavimų valdytojų / valstybės funkcijos pavadinimas Iš viso

išlaidoms turtui

įsigytiiš jų darbo

užmokesčiui

Socialinių paslaugų teikimas   (10. f-ja)   ( socialinės rizikos šeimų

socialinei priežiūrai) -573 -573 -256

14 Upynos seniūnija -2266 -2266 -2232 0

iš jų:

Socialinių paslaugų teikimas   (10. f-ja)   ( socialinės rizikos šeimų

socialinei priežiūrai) -2266 -2266 -2232

15 Žadeikių seniūnija -2010 -2010 -1762 0

iš jų:

Žemės ūkio funkcijoms vykdyti    (4. f-ja) 0 0 -100

Socialinių paslaugų teikimas   (10. f-ja)   ( socialinės rizikos šeimų

socialinei priežiūrai) -2010 -2010 -1662

17 Šilalės rajono socialinių paslaugų namai 20794 20794 19423 0

iš jų:

Socialinių paslaugų teikimas   (10. f-ja)   ( socialinės rizikos šeimų

socialinei priežiūrai) 11933 11933 19423

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

asmenims su sunkia negalia užtikrinimui) 8861 8861

19 Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija 2526 2526 0 0

iš jų:

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

su administravimo lėšomis  - 4 proc. ) 2526 2526

31

IŠ VISO     VALSTYBINĖMS (PERDUOTOMS

SAVIVALDYBEI) FUNKCIJOMS ATLIKTI 5000 5000 -6288 0

___________________________________________________________________________
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6 priedas

Eur

iš viso

iš jų darbo

užmokes-či

ui

Laukuvos

seniūnija
01.01.02.01.

Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo

užtikrinimas 600 600 0 0

600 600 0 0

600 600 0 0

IŠ VISO 600 600 0 0

_______________________________________________

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
Savivaldybės

funkcijų

įgyvendinimo ir

valdymo

tobulinimo

programa Nr. 01

   Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo programa Nr. 01            iš 

viso

FINANSAVIMO ŠALTINIS   (S)   IŠ VISO:
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10 priedas

Eur

iš viso
iš jų darbo

užmokesčiui

09.02.02.01.

Socialinių pašalpų skyrimas ir

mokėjimas nepasiturintiems

gyventojams
-5821 -5821

09.02.02.15. Kompensacijos už karštą vandenį

-900 -900

09.02.02.17.
Kredito daugiabučiam namui

atnaujinti finasavimas
-4000 -4000

09.02.02.18. Palūkanų finansavimas
-2938 -2938

09.02.02.19. Kompensacijos kietam kurui
13659 13659

0 0 0 0

0 0 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. 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. 1423 (  skirtos lėšos ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos pasekmių visuomenės sveikatai mažinimo veiksmų plano priemonei

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



Šilalės  Dariaus ir

Girėno progimnazija
07.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas pagrindinės

mokyklos ir progimnazijos tipo

bendrojo ugdymo mokyklose
0 533

0 0 533 0

0 0 533 0

Šilalės Simono

Gaudėšiaus gimnazija
07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas gimnazijos

tipo bendrojo ugdymo mokyklose
0 -1570 1570

0 -1570 0 1570

0 -1570 0 1570

13.01.04.09.

Kelių, gatvių kapitalinio remonto

darbai (mieste ir kaimiškosiose

seniūnijose)

-28100 -28100

13.01.04.11.
D. Poškos gatvės ir Kovo 11-osios

gatvės dalies rekonstrukcija
20650 20650

13.01.04.38.

Kvėdarnos seniūnijos Grimzdų

kaimo Liepų gatvei (Nr. Skv-2)

kapitališkai remontuoti

-3200 -3200

13.01.04.39.
Bilionių seniūnijos Bilionių kaimo

Aukštagirės gatvei
10650 10650

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
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



13.01.04.42.

   Kvėdarnos seniūnijos Kvėdarnos 

miestelio Piliakalnio  gatvei (Nr. 

Skv-14) taisyti (remontuoti)

-21300 -21300

-21300 0 0 -21300

-21300 -1570 0 -19730

_________________________________________________________

 „Savivaldybės 

infrastruktūros 

objektų priežiūros 

ir plėtros 

programa" Nr. 13

Savivaldybės

administracija

Iš viso „Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa"

Nr. 13

Iš viso
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11 priedas

                    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)

7 Laukuvos seniūnija 600 600

35 IŠ VISO 600 600 0 0

Asignavimų valdytojo pavadinimas

Pajamos už

prekes ir

paslaugas

iš viso

iš jų

__________________________________________________________
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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)
+500

3. Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius 0

IŠ VISO PAJAMŲ +500

Eil.

Nr.

Išlaidos pagal priemones Suma 

išlaidoms 

iš viso

Eur

Iš jų 

turtui 

įsigyti

Eur

Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo

specialiajai programai

+100

20 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios

programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų

mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka

už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

+100

Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais

priemonės

+400

Knygų, plakatų lankstinukų, bukletų skrajučių ir spaudinių

(laikraščiai ir žurnalai) aplinkosaugine tema leidybos įsigijimo,

platinimo darbų finansavimas

+400

IŠ VISO IŠLAIDŲ +500 -

__________________
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