
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 30 d. Nr. T1-316

Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15

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

biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo

ministro 2020 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. A1-1253 „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 – 34 047 731 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 – 2 787 296 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 – 953 747 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 – 8 618 656 Eur (10 priedas);“;

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 – 953 747 Eur (11

priedas);“;

1.8. pakeisti 1, 2, 3, 5, 6,10 ir 11 priedus (pridedama).
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2. Įpareigoti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorių įsakymu nustatyti iki Šilalės

rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto patvirtinimo asignavimų valdytojams asignavimus, neviršijančius

1/12 2020 m. asignavimų valdytojams skirtų planinių išlaidų, 2021 m. sausio, vasario, kovo mėnesiams.

Išlaidos metų pradžioje, iki biudžeto patvirtinimo kiekvieną mėnesį, negali viršyti 1/12 praėjusių metų

biudžeto planinių išlaidų. Šiuo atveju kiekvieno asignavimų valdytojo išlaidos kiekvieną mėnesį negali

viršyti 1/12 praėjusių metų biudžeto asignavimų valdytojui skirtų lėšų ir skiriamos tik tęstinei veiklai bei

įstatymuose nustatytiems įsipareigojimams finansuoti bei įsiskolinimams dengti. 

3. Įpareigoti asignavimų valdytojus metų pabaigoje jų disponuojamose sąskaitose esančias

likusias nepanaudotas tikslinės paskirties ir savivaldybės biudžeto lėšas grąžinti į savivaldybės iždo

sąskaitą ne vėliau kaip iki kitų metų sausio 7 dienos.

4. Leisti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui įsakymu patikslinti tarp

asignavimų valdytojų likusias nepanaudotas specialiosios tikslinės dotacijos Valstybinių (valstybės

perduotas savivaldybėms) funkcijų vykdymo programos lėšas ir pavesti Šilalės rajono savivaldybės

administracijos Finansų skyriui patikslinti 2020 m. programų sąmatas.

5. Pavesti Šilalės rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui atlikti 2020 m. biudžeto

balansinius pakeitimus pagal šį sprendimą ir asignavimų valdytojų pateiktas patikslintas 2020 m.

programų sąmatas.

6. 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

2020 m. gruodžio 30 d.

sprendimo Nr. T1-316 redakcija)

1 priedas

         ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS

Suma

Eur

5. Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos 7000

5.1. Speciali tikslinė dotacija 7000

5.1.1.  Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti 7000

5.1.1.4.  socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti 7000

7. Pajamos už prekes ir  paslaugas 150

7.2. Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą 150

12. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos 18136

17. IŠ VISO PAJAMŲ 25286

____________________________________________________________________

(Šilalės rajono savivaldybės tarybos

Eil. Nr. Pajamų pavadinimas



1

PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. vasario 21 d.

sprendimu Nr.  T1-39

(Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. gruodžio 30 d.

sprendimo Nr. T1-316 redakcija)

2 priedas

eurais

iš viso
iš jų darbo

užmokesčiui

1 2 3 4 5 6 7 8

01.01.03.03.
Ilgalaikių paskolų grąžinimas ir

gavimas
700 700 0

700 700 0 0

01.01.02.01.

Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo

užtikrinimas 1668 1668 1633

1668 1668 1633 0

01.01.02.01.

Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo

užtikrinimas 2560 2560 4360

2560 2560 4360 0

01.01.02.01.

Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo

užtikrinimas 0 -400

0 0 -400 0

01.01.02.01.

Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo

užtikrinimas 418 418 -100

418 418 -100 0

01.01.02.01.

Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo

užtikrinimas -1700 -1700 -1700

-1700 -1700 -1700 0

01.01.02.01.

Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo

užtikrinimas -2355 -2355 -2355
01.02.01.02. Savivaldybės administracijos ir

0

-2355 -2355 -2355 0

01.01.02.01.

Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo

užtikrinimas 4179 4179 4084

4179 4179 4084 0

01.01.02.01.

Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo

užtikrinimas -1530 -1530 -1355

01.01.02.02.

Seniūnaičių ir kaimo

bendruomenių pirmininkų

veiklos rėmimas 498 498

-1032 -1032 -1355 0

4438 4438 4167 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
4341 4341 0 0

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ  BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS IR

PROGRAMAS

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

Programos

pavadinimas,

programos kodas

Asignavimų

valdytojo

pavadinimas

Priemonės kodas

strateginiame

plane

Priemonės pavadinimas Iš viso

iš jų:

išlaidoms
turtui

įsigyti

Savivaldybės

funkcijų

įgyvendinimo ir

valdymo tobulinimo

programa Nr.1

Finansų skyrius

Iš viso

Bijotų seniūnija

Iš viso

Bilionių

seniūnija

Iš viso

Didkiemio

seniūnija

Iš viso

Kaltinėnų

seniūnija

Iš viso

Palentinio

seniūnija

Iš viso

Šilalės kaimiškoji

seniūnija

Iš viso

Traksėdžio

seniūnija

Iš viso

Tenenių

seniūnija

Iš viso

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

Kultūros ugdymo ir

etnokultūros

puoselėjimo

programa Nr. 05

 Savivaldybės 

administracija
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eurais

iš viso
iš jų darbo

užmokesčiui

1 2 3 4 5 6 7 8

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

Programos

pavadinimas,

programos kodas

Asignavimų

valdytojo

pavadinimas

Priemonės kodas

strateginiame

plane

Priemonės pavadinimas Iš viso

iš jų:

išlaidoms
turtui

įsigyti

4341 4341 0 0

05.02.01.04.

Seniūnijų laisvalaikio salių

finansinio, ūkinio  veiklos

organizavimo užtikrinimas
405 405 0

405 405 0 0

4746 4746 0 0

Finansų skyrius 07.01.05.02.

Bendrojo ugdymo mokyklų

mokinių, gyvenančių kaimo

gyvenamosiose vietovėse,

neatlygintino pavėžėjimo į

mokyklas ir į namus

organizavimas -8196 -8196 0 0

07.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas

pagrindinės mokyklos ir

progimnazijos tipo bendrojo

ugdymo mokyklose 0 -2000

0 0 -2000 0

07.01.03.01.

Šilalės meno mokykloje ugdymo

proceso ir aplinkos išlaikymo

užtikrinimas 200 200 200 0

07.01.05.02.

Bendrojo ugdymo mokyklų

mokinių, gyvenančių kaimo

gyvenamosiose vietovėse,

neatlygintino pavėžėjimo į

mokyklas ir į namus

organizavimas -200 -200 0 0

0 0 200 0

-8196 -8196 -1800 0

Bijotų seniūnija 08.01.01.14. Žemės ūkio funkcijų vykdymas

95 95 95

Bilionių

seniūnija
08.01.01.14. Žemės ūkio funkcijų vykdymas

1390 1390 1370

Palentinio

seniūnija
08.01.01.14. Žemės ūkio funkcijų vykdymas

1700 1700 1700

3185 3185 3165 0

09.01.01.05.

Socialinės paramos ir paslaugų

teikimo bei administravimo

programos įgyvendinimas

(Kaltinėnų parapijos senelių

globos namai – 5000 Eur, iš jų

darbuotojų skatinimui  – 3000

Eur;  Kvėdarnos parapijos senelių

globos namai – 6000 Eur, iš jų

darbuotojų skatinimui – 3000

Eur ir Kaltinėnų pirminės

sveikatos priežiūros centrui –

3000 Eur) 14000 14000 0

09.01.01.01.
Institucijos valdymo išlaidos
(socialinių darbuotojų išlaikymas)

1300 1300

09.01.01.04.

Šilalės rajono savivaldybės

socialinės paramos programos

įgyvendinimas
-600 -600

Kultūros ugdymo ir

etnokultūros

puoselėjimo

programa Nr. 05 Iš viso

Šilalės kaimiškoji

seniūnija

Iš viso

Iš viso     Kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo programa Nr. 05

Švietimo kokybės ir

mokymosi aplinkos

užtikrinimo

programa Nr. 07

Šilalės r.

Obelyno

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
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eurais

iš viso
iš jų darbo

užmokesčiui

1 2 3 4 5 6 7 8

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

Programos

pavadinimas,

programos kodas

Asignavimų

valdytojo

pavadinimas

Priemonės kodas

strateginiame

plane

Priemonės pavadinimas Iš viso

iš jų:

išlaidoms
turtui

įsigyti

09.02.02.04.
Mirusių asmenų palaikų

pervežimo išlaidos 600 600

09.02.02.19. Kompensacijos kietajam kurui -54000 -54000

-38700 -38700 0 0

09.01.01.01.

Institucijos valdymo išlaidos

(socialinių darbuotojų

išlaikymas) 82 82 82

82 82 82 0

09.01.01.01.

Institucijos valdymo išlaidos

(socialinių darbuotojų

išlaikymas) 164 164 164

164 164 164 0

09.01.01.02.
Šilalės rajono socialinių paslaugų

namų veiklos užtikrinimas
42420 2420 12890 40000

09.03.01.11.

Projektas „Kompleksinių

paslaugų šeimai teikimas Šilalės

rajono savivaldybėje“ -2420 -2420

40000 0 12890 40000

1546 -38454 13136 40000

11.01.04.03.

Kapinių teritorijų priežiūra

rajono seniūnijose (veikiančių ir

neveikiančių kapinių) 1396 -900 0 2296

11.01.02.04.

Vietinės reikšmės kelių ir gatvių

statybos techninių ir techninių

darbo projektų kelių saugumo

audito paslaugos 692 692

11.01.02.06.
Gatvių priežiūra žiemos sezono

metu 5786 5786

7874 5578 0 2296

11.01.01.03.
Komunalinių atliekų tvarkymo

infrastruktūros plėtra -820 -820

11.01.02.06.
Gatvių priežiūra žiemos sezono

metu -1000 -1000

11.01.03.01.
Rajono gatvių apšvietimo

užtikrinimas -740 -740

-2560 -2560 0 0

11.01.04.05.

Savivaldybei priklausančių

visuomeninės paskirties pastatų

aplinkos tvarkymas -330 -330 -330

11.01.04.03.

Kapinių teritorijų priežiūra

rajono seniūnijose (veikiančių ir

neveikiančių kapinių) -170 -170 -170

-500 -500 -500 0

11.01.01.03.
Komunalinių atliekų tvarkymo

infrastruktūros plėtra
1950 1950

1950 0 0 1950

11.01.03.01.
Rajono gatvių apšvietimo

užtikrinimas 609 609 609

11.01.04.03.

Kapinių teritorijų priežiūra

rajono seniūnijose (veikiančių ir

neveikiančių kapinių) 423 423 423

1032 1032 1032 0

7796 3550 532 4246

13.01.03.02.

Esamų gatvių apšvietimo sistemų

mieste ir seniūnijose

modernizavimas ir plėtra -12215 -12215

Socialinės apsaugos

plėtojimo

programa Nr. 09

Savivaldybės

administracija

Iš viso

Kaltinėnų

seniūnija

Iš viso

Bijotų  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

Bilionių

seniūnija

Iš viso

Kaltinėnų

seniūnija

Iš viso

Šilalės kaimiškoji

seniūnija

Tenenių

seniūnija

Iš viso  Komunalinio ūkio ir turto programa Nr.11

Savivaldybės

infrastruktūros

objektų priežiūros

ir plėtros programa

Nr. 13

 Savivaldybės 

administracija
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eurais

iš viso
iš jų darbo

užmokesčiui

1 2 3 4 5 6 7 8

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

Programos

pavadinimas,

programos kodas

Asignavimų

valdytojo

pavadinimas

Priemonės kodas

strateginiame

plane

Priemonės pavadinimas Iš viso

iš jų:

išlaidoms
turtui

įsigyti

13.01.04.09.

Kelių, gatvių kapitalinio remonto

darbai (mieste ir kaimiškosiose

seniūnijose) -102 -102

13.01.04.38.

Kvėdarnos seniūnijos Grimzdų k.

Liepų gatvei (Nr. Skv-2)

kapitališkai remontuoti
102 102

13.01.05.05.

Žadeikių buvusios mokyklos

pastato pagerinimas pritaikant

bendruomenės ir kultūros veiklai
0 226 -226

13.01.05.23.

Projektas „Šilalės ir Sovetsko

istorinio ir kultūros paveldo

išsaugojimas“ 0 3136 -3136

13.01.05.26.

Bešeimininkių apleistų pastatų,

įrenginių likvidavimas ir užterštų

teritorijų tvarkymas -1300 -1300

-13515 2062 0 -15577

-13515 2062 0 -15577

0 -28669 19200 28669

________________________________________________________

 

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. gruodžio 30 d.

sprendimu Nr. T1-316 redakcija)

3 priedas

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

iš viso iš jų darbo

užmokesčiui

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas gimnazijos

tipo bendrojo ugdymo mokyklose
0 -1979

0 0 -1979 0

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas gimnazijos

tipo bendrojo ugdymo mokyklose
-12 -12

-12 -12 0 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 -3848 -45 3848

0 -3848 -45 3848

-12 -3860 -2024 3848

 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)

Šilalės r. Laukuvos Norberto

Vėliaus gimnazija

Iš viso

Šilalės r. Pajūrio Stanislovo

Biržiškio gimnazija

Iš viso

Iš viso

IŠ VISO

Savivaldybei apskaičiuotos mokymo lėšos (ML/SAV)



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
12 12

12 12 0 0

Šilalės suaugusiųjų

mokykla
07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas pagrindinės

mokyklos ir progimnazijos tipo

bendrojo ugdymo mokyklose
0 -104 0

0 0 -104 0

Šilalės lopšelis-darželis

„Žiogelis“
07.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo

proceso ir aplinkos užtikrinimas
0 9518 0

12 12 9414 0

0 -3848 7390 3848

0 -3848 7390 3848

_______________________________________________________

Švietimo kokybės

ir mokymosi

aplinkos

užtikrinimo

programa Nr. 07
Šilalės r. Pajūrio Stanislovo

Biržiškio gimnazija

Iš viso

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



PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. vasario 21 d.

sprendimu Nr. T1-39

(Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. gruodžio 30 d.

sprendimu  Nr. T1-316 redakcija)

5 priedas

Finansavimo šaltinis - 142 Eur

Iš jų:

iš viso

1 Savivaldybės administracija 4168 4168 -12 0

iš jų:

Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti (7. f-ja) 0 -12

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) 4168 4168

4 Didkiemio seniūnija 360 360 0 0

iš jų:

Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas

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

artimiesiems (sutuoktiniui, buvusiam  sutuoktiniui, vaikams, anūkams,

tėvams ar kitiems artimiesiems) 360 360

7 Laukuvos seniūnija 952 952 0 0

iš jų:

Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas      (10.

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

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

kitiems artimiesiems) 952 952

11 Šilalės kaimiškoji seniūnija 1520 1520 0 0

iš jų:

Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas    (10.

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

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

kitiems artimiesiems) 1520 1520

13 Tenenių seniūnija 0 0 150 0

iš jų:

Žemės ūkio funkcijoms vykdyti    (4. f-ja) 0 150

31

IŠ VISO     VALSTYBINĖMS (PERDUOTOMS

SAVIVALDYBEI) FUNKCIJOMS ATLIKTI 7000 7000 138 0

___________________________________________________________________________

SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS VALSTYBINĖMS (PERDUOTOMS SAVIVALDYBEI) FUNKCIJOMS

ATLIKTI  PASKIRSTYMAS PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS  2020 M.

Eil.

Nr.
Asignavimų valdytojų / valstybės funkcijos pavadinimas Iš viso

išlaidoms turtui

įsigytiiš jų darbo

užmokesčiui



PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. vasario 21 d.

sprendimu Nr.  T1-39

(Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. gruodžio 30 d.

sprendimo  Nr. T1-316 redakcija)

6 priedas

Eur

iš viso

iš jų darbo

užmokes-či

ui

Pajūrio seniūnija 11.01.04.05.

Savivaldybei priklausančių

visuomeninės paskirties pastatų

aplinkos tvarkymas
150 150 0 0

150 150 0 0

150 150 0 0

IŠ VISO 150 150 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

Komunalinio ūkio

ir turto programa

Nr. 11

Komunalinio ūkio ir turto programa Nr. 11      iš viso

FINANSAVIMO ŠALTINIS   (S)   IŠ VISO:



PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. vasario 21 d.

sprendimu Nr. T1-39

(Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. gruodžio 30 d.

sprendimo Nr. T1-316 redakcija)

10 priedas

Eur

iš viso
iš jų darbo

užmokesčiui

Šilalės rajono socialinių

paslaugų namai
09.01.01.02.

Šilalės rajono socialinių paslaugų

namų veiklos užtikrinimas
0 1634

0 0 1634 0

0 0 1634 0

09.02.02.01.

Socialinių pašalpų skyrimas ir

mokėjimas nepasiturintiems

gyventojams
12293 12293

09.02.02.02. Kompensacijos už šildymą
-11894 -11894

09.02.02.14.
Kompensacijų už šildymą ir karštą

vandenį administravimas
-154 -154

09.02.02.15. Kompensacijos už karštą vandenį
-293 -293

09.02.02.16. Kompensacijos už šaltą vandenį -270 -270

09.02.02.17.
Kredito daugiabučiam namui

atnaujinti finasavimas
-2040 -2040

09.02.02.18. Palūkanų finansavimas
2358 2358

0 0 0 0

0 0 0 0

Savivaldybės

administracija
10.02.02.08.

Projektas „Šilalės rajono Iždonų,

Obelyno ir Kaltinėnų kadastrinių

vietovių griovių ir statinių juose

rekonstrukcija“

15415 15415

`

15415 0 0 15415

15415 0 0 15415

Savivaldybės

administracija
10.02.02.08.

Projektas „Šilalės rajono Iždonų,

Obelyno ir Kaltinėnų kadastrinių

vietovių griovių ir statinių juose

rekonstrukcija“

2721 2721

2721 0 0 2721

2721 0 0 2721

18136 0 1634 18136

_________________________________________________________

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

Socialinės apsaugos

plėtojimo programa

Nr. 09

Iš viso   Socialinės apsaugos plėtojimo programa Nr. 09

Iš viso  Finansavimo šaltinis Nr.  1422

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

remiamų pajamų (VRP) dydį nuo 1 VRP iki 1,1 VRP teisei į socialinę pašalpą nustatyti)

Socialinės apsaugos

plėtojimo programa

Nr. 09

Savivaldybės

administracija

Iš viso     Socialinės apsaugos plėtojimo programa Nr. 09

Iš viso  Finansavimo šaltinis Nr.  1420

Finansavimo šaltinis - Nr. 13 (EU)

  Žemės ūkio plėtros

ir melioracijos 

programa    Nr. 10

Iš viso  Žemės ūkio plėtros ir melioracijos programa  Nr. 10

Iš viso  Finansavimo šaltinis Nr.  13

Finansavimo šaltinis - Nr. 145

  Žemės ūkio plėtros

ir melioracijos 

programa    Nr. 10

Iš viso  Žemės ūkio plėtros ir melioracijos programa  Nr. 10

Iš viso  Finansavimo šaltinis Nr.  145

Iš viso



1

PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. vasario 21 d.

sprendimu Nr.  T1-39

(Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. gruodžio 30 d.

sprendimo Nr. T1-316 redakcija)

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)

8 Pajūrio seniūnija 150 150

35 IŠ VISO 150 0 150 0

Asignavimų valdytojo pavadinimas

Pajamos už

prekes ir

paslaugas

iš viso

iš jų

__________________________________________________________
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