
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 26 D.

SPRENDIMO NR. T1-35 „DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ

BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2021 m. balandžio   d. Nr. T1-

Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15

punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių

biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo

31 d. nutarimu Nr. 185 „Dėl lėšų skyrimo iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo“, Lietuvos

Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 31 d. nutarimu Nr. 196 „Dėl 2020 metų savivaldybių

biudžetų negautų pajamų padengimo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

2021 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. V-273 „Dėl specialios tikslinės dotacijos koordinuotai teikiamų

paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi

poreikių – iki 21 metų) ir vaiko atstovams pagal įstatymą koordinavimui finansuoti 2021 metais

paskirstymo pagal savivaldybes“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m.

kovo 9 d. įsakymu Nr. V-376 „Dėl lėšų, skirtų įsteigti naujas mokytojų padėjėjų pareigybes

savivaldybėse ir valstybinėse mokyklose 2021 metais, apskaičiavimo ir patvirtinimo“, Lietuvos

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-497 „Dėl

mokinių, pasirinkusių laikyti brandos egzaminus 2021 metais ir dėl COVID-19 pandemijos patyrusių

mokymosi praradimų, tiesioginių konsultacijų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir lėšų

skyrimo savivaldybėms ir valstybinėms mokykloms“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2021 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. V-711 „Dėl įstaigų patirtų išlaidų už skiepijimo nuo

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugos kompensavimo“, Valstybės įmonės Lietuvos

automobilių kelių direkcijos direktoriaus 2021 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. VE-23 „Dėl Kelių

priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių institucijų valdomiems vietinės

reikšmės keliams paskirstymo 2021 metais“ 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 2021 m. vasario 26 d. sprendimą Nr. T1-35

„Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“:

1.1. pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1. Patvirtinti Šilalės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto pajamas 31 543 262,5 Eur (iš

jų: lėšų likutis metų pradžioje už 2020 metus – 2 345 495 Eur) ir jų paskirstymą pagal pajamų rūšis

(1 priedas).“;

1.2. pakeisti 2.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„2.1. Šilalės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto asignavimų pagal asignavimų

valdytojus, programas ir priemones paskirstymą – 15 437 437 Eur (2 priedas);“;

1.3. pakeisti 2.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„2.6. Šilalės rajono savivaldybės 2020 metų asignavimus iš biudžetinių įstaigų pajamų

įmokų ir iš kitų lėšų likučio – 2 131 350 Eur (7 priedas);“;

1.4. pakeisti 2.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

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

valdytojus 2021 m. – 1 741 098 Eur (8 priedas);“;

1.5. pakeisti 2.8 papunktį ir jį išdėstyti taip:
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„2.8. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų paskirstymą pagal

asignavimų valdytojus 2021 m. – 2 349 366 Eur (9 priedas).“.

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 Regionų apygardos

administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) arba Lietuvos

administracinės ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (Herkaus Manto g. 37, 92236

Klaipėda).

Savivaldybės meras Algirdas Meiženis
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                                                    PATVIRTINTA

                                                   Šilalės rajono savivaldybės tarybos 

                                                  2021 m. vasario 26 d.

                                                  sprendimu Nr. T1-35

(Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2021 m. balandžio     d.

sprendimo Nr.  T1-        redakcija)

1 priedas

         ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS

Suma

Eur

5. Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos 2508853

5.1. Speciali tikslinė dotacija 2508853

5.1.4. Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti 1733400  

5.1.4.1  Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro pastato Šilalėje, J. Basanavičiaus g. 12, 

išorės ir vidaus patalpų rekonstravimas bei įrangos įsigijimas
315000

5.1.4.2
     Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygomis 

užtikrinti 1418400

5.1.4. Kita tikslinė dotacija 775452,5

5.1.4.1.         finansuoti tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybės išlaikymą 

savivaldybėje 4734

5.1.4.8.        konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų finansavimas (kodas – 

1428) 3684

5.1.4.9.        įstaigų patirtoms išlaidoms už skiepijimą nuo COVID-19 ligos (koronaviruso 

infekcijos) kompensuoti  (kodas – 1426) 3392,50

5.1.4.10.        neformaliajam vaikų švietimui  iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės 

paramos lėšos (13 (ES) 5158

5.1.4.11. skirtos lėšos naujoms mokytojų padėjėjų pareigybėms įsteigti (kodas – 1429) 17400

5.1.4.12.
    savivaldybei patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos 

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

kompensuoti (kodas – 1422) 47884

5.1.4.13.        2020 metų savivaldybių biudžetų negautų pajamų padengimas  (kodas – 143) 693200

12. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos 169490

17. IŠ VISO PAJAMŲ 2678342,5

____________________________________________________________________

Eil. Nr. Pajamų pavadinimas
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PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2021 m. vasario 26   d.

sprendimu Nr.  T1-35

(Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2021 m. balandžio    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 -13834 -13834 0

01.01.04.04.
Neplanuotoms švietimo, kultūros ir

kitoms priemonėms įgyvendinti -4359 -4359

01.01.04.06.
Savivaldybių asociacijos nario

mokestis 1159 1159

-17034 -17034 0 0

01.01.04.02.

Savivaldybės administracijos

direktoriaus rezervo tvarkymo

programa 13834 13834 0

13834 13834 0 0

-3200 -3200 0 0

11.01.02.03.

Vietinės reikšmės kelių ir gatvių su

žvyro danga mieste ir kaimiškosiose

seniūnijose priežiūra

(greideriavimas) -7000 -7000

11.01.02.07.

Gatvių ženklinimas ir kelio ženklų

įrengimas Šilalės mieste ir

seniūnijose 6114 6114

-886 -886 0 0

-886 -886 0 0

13.01.04.07.
Šaligatvių ir pėsčiųjų takų priežiūra

ir plėtra
-2000 -2000

13.01.04.09.

Kelių, gatvių kapitalinio remonto

darbai (mieste ir kaimiškosiose

seniūnijose) 1021 1021

13.01.04.42.

Kvėdarnos seniūnijos Kvėdarnos

miestelio Piliakalnio gatvei (Nr.

Skv-14) taisyti (remontuoti) 1865 1865

13.01.05.05.

Žadeikių buvusios mokyklos

pastato pagerinimas pritaikant

bendruomenės ir kultūros veiklai 3000 3000

13.01.05.13.
Socialinio būsto fondo plėtra Šilalės

rajono savivaldybėje 0 1000 -1000

13.01.05.25.
Kraštovaizdžio formavimas Šilalės

mieste 0 160 -160

13.01.05.56.

Projektas „Šilalės rajono

savivaldybės strateginis plėtros

planas iki 2030 m.“ 200 200

4086 4160 0 -74

4086 4160 0 -74

0 74 0 -74

________________________________________________________

 

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ  BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS,   PROGRAMAS IR

PRIEMONES PASKIRSTYMAS

Finansavimo šaltinis - 151  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

administracija

Iš viso

Biudžeto ir

finansų skyrius

Iš viso

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

Komunalinio ūkio

ir turto programa

Nr.11

 Savivaldybės 

administracija

Iš viso

Iš viso  Komunalinio ūkio ir turto programa Nr.11

Savivaldybės

infrastruktūros

objektų priežiūros

ir plėtros programa

Nr. 13

 Savivaldybės 

administracija

iš viso

Iš viso Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa Nr. 13

IŠ VISO:



PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2021 m. vasario 26  d.

sprendimu Nr. T1-35

(Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2021 m. balandžio    d.

sprendimo  Nr.         redakcija)

7 priedas

eurais

Iš viso
Iš jų darbo

užmokesčiui

1 2 3 4 5 6 7 8

 Savivaldybės 

administracija
01.01.01.02.

Savivaldybės administracijos ir jos

struktūrinių padalinių finansinio, ūkinio

bei materialinio aptarnavimo

užtikrinimas

0 -540 0 540

0 -540 540

0 -540 0 540

ŠILALĖS RAJONO  SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ ASIGNAVIMAI IŠ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ IR IŠ KITŲ LĖŠŲ LIKUČIO

Programos

pavadinimas,

programos kodas

Asignavimų

valdytojo

pavadinimas

Priemonės

kodas

strateginiame

plane

Priemonės pavadinimas
Iš viso

iš jų:

išlaidoms
turtui

įsigyti

I. Asignavimai iš nepanaudoto  biudžetinių įstaigų pajamų įmokų likučio 2020 m. gruodžio 31 d.                                                           (Finansavimo

šaltinis - Ž)

Savivaldybės

funkcijų

įgyvendinimo ir

valdymo tobulinimo

programa  Nr. 01

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

IŠ VISO:

II. Asignavimai iš nepanaudoto  aukcione parduotus valstybinius žemės sklypus  lėšų likučio 2020 m. sausio 1 d.

(Finansavimo šaltinis - 158)



Iš viso
Iš jų darbo

užmokesčiui

1 2 3 4 5 6 7 8

Programos

pavadinimas,

programos kodas

Asignavimų

valdytojo

pavadinimas

Priemonės

kodas

strateginiame

plane

Priemonės pavadinimas
Iš viso

iš jų:

išlaidoms
turtui

įsigyti

13.01.01.04

Šilalės miesto plėtros teritorijos

komplesinio (detaliųjų planų) teritorijų

planavimo dokumentų parengimas

0 509 0 -509

0 509 0 -509

0

____________________________________________

Savivaldybės

infrastruktūros

objektų priežiūros

ir plėtros programa

Nr. 13

 Savivaldybės 

administracija

Iš viso  Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa   Nr. 13



PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2021 m. vasario 26 d.

sprendimu Nr.  T1-35

(Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2021 m. balandžio   d.

sprendimo Nr.  T1-          redakcija)

8 priedas

Eur

iš viso
iš jų darbo

užmokesčiui

07.01.02.08.

Finansuoti tarpinstitucinio

bendradarbiavimo koordinatoriaus

pareigybės išlaikymą

4734 4734 4734

4734 4734 4734 0

4734 4734 4734 0

07.01.03.05.

Neformaliojo vaikų švietimo

programų įvairovės užtikrinimas

 

5158 5158
 

5158 5158 0 0

5158 5158 0 0

Savivaldybės

funkcijų

įgyvendinimo ir

valdymo tobulinimo

programa Nr.1

01.02.02.10.

Paslaugų teikimo ir asmenų

aptarnavimo kokybės gerinimas

Šilalės rajono savivaldybėje

6075 6075

01.02.02.14. Specializuotų programų diegimas 6050 6050

09.02.03.06.

Apmokėjimas savivaldybei tenkančia

dalimi už daugiabučių namų

bendrosios nuosavybės objektų

atnaujinimą ir renovaciją bei lėšų

kaupimą

 

3000 3000

KITOS TIKSLINĖS DOTACIJOS  IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO  LĖŠŲ  PASKIRSTYMAS PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS  2021 M.

Programos

pavadinimas, kodas

 Asignavimų valdytojo  

pavadinimas

Priemonės kodas

strateginiame

plane

Priemonės pavadinimas Iš viso

Iš jų:

išlaidoms

turtui įsigyti

Finansavimo šaltinis - Nr. 149   (Finansuoti Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybės išlaikymas)

Švietimo kokybės ir

mokymosi aplinkos

užtikrinimo

programa Nr. 07

Savivaldybės

administracija

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

IŠ VISO

Finansavimo šaltinis - Nr. EU ( neformaliajam vaikų švietimui  iš ES)

Švietimo kokybės ir

mokymosi aplinkos

užtikrinimo

programa Nr. 07

Savivaldybės

administracija

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

IŠ VISO

Finansavimo šaltinis - Nr. 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)

Savivaldybės

administracija

Socialinės apsaugos

plėtojimo programa

Nr. 09



13.01.03.04.
Projektas „Gatvių apšvietimo

modernizavimas (antras kvietimas)“
3630 3630

13.01.05.05.

Žadeikių buvusios mokyklos pastato

pagerinimas pritaikant bendruomenės

ir kultūros veiklai
8000 3000 5000

13.01.05.61.
Projektas „Šilalės miesto pušyne

esančių sporto aikštelių remontas“
999 999

27754 9075 0 18679

Savivaldybės

funkcijų

įgyvendinimo ir

valdymo tobulinimo

programa Nr.1

Biudžeto ir finansų

skyrius
01.01.04.02.

Savivaldybės administracijos

direktoriaus rezervo tvarkymo

programa

20130 20130 0 0

47884 29205 0 18679

04.03.01.08.

įstaigų patirtoms išlaidoms už

skiepijimo nuo COVID-19 ligos

(koronaviruso infekcijos)

kompensuoti (viešoji įstaiga

Kaltinėnų pirminės sveikatos

priežiūros centras)
713,90 713,90

04.03.01.08.

įstaigų patirtoms išlaidoms už

skiepijimo nuo COVID-19 ligos

(koronaviruso infekcijos)

kompensuoti (viešoji įstaiga

Kvėdarnos ambulatorija)
342,20 342,20

04.03.01.08.

įstaigų patirtoms išlaidoms už

skiepijimo nuo COVID-19 ligos

(koronaviruso infekcijos)

kompensuoti (viešoji įstaiga

Laukuvos ambulatorija)
241,90 241,90

04.03.01.08.

įstaigų patirtoms išlaidoms už

skiepijimo nuo COVID-19 ligos

(koronaviruso infekcijos)

kompensuoti (viešoji įstaiga Šilalės

pirminės sveikatos priežiūros

centras)
1194,75 1194,75

04.03.01.08.

įstaigų patirtoms išlaidoms už

skiepijimo nuo COVID-19 ligos

(koronaviruso infekcijos)

kompensuoti (viešoji įstaiga Šilalės

rajono ligoninė)
899,75 899,75 0,00

3392,50 3392,50 0,00 0,00

3392,50 3392,50 0,00 0,00

Savivaldybės

infrastruktūros

objektų priežiūros

ir plėtros programa

Nr. 13

Savivaldybės

administracija

IŠ VISO

IŠ VISO

Finansavimo šaltinis - Nr. 1426  (skirtos lėšos sveikatos  įstaigų patirtoms išlaidoms už skiepijimo nuo COVID -19 ligos (koronaviruso infekcijos) kompensuoti)

Sveikatos apsaugos

programa Nr. 04

Biudžeto ir finansų

skyrius

Iš viso   Sveikatos apsaugos programa Nr. 04

IŠ VISO

Finansavimo šaltinis - Nr. 143 (skirtos lėšos 2020 metų savivaldybių biudžetų negautoms pajamoms padengti)



Šilalės Simono

Gaudėšiaus gimnazija
07.03.01.01.

Švietimo  įstaigų pastatų ir aplinkos

pritaikymas higienos normų

reikalavimams, remonto ir avarijų

likvidavimo darbai                  (saulės

elektrinių įrengimas)
14000 14000

Šilalės  Dariaus ir

Girėno progimnazija
07.03.01.01.

Švietimo  įstaigų pastatų ir aplinkos

pritaikymas higienos normų

reikalavimams, remonto ir avarijų

likvidavimo darbai 1200 1200

Šilalės r. Laukuvos

Norberto Vėliaus

gimnazija

07.03.01.01.

Švietimo  įstaigų pastatų ir aplinkos

pritaikymas higienos normų

reikalavimams, remonto ir avarijų

likvidavimo darbai                  (saulės

elektrinių įrengimas) 11770 11770

Šilalės r. Kaltinėnų

Aleksandro Stulginskio

gimnazija

07.03.01.01.

Švietimo  įstaigų pastatų ir aplinkos

pritaikymas higienos normų

reikalavimams, remonto ir avarijų

likvidavimo darbai                  (saulės

elektrinių įrengimas)
12614 12614

Šilalės r. Kvėdarnos

Kazimiero Jauniaus

gimnazija

07.03.01.01.

Švietimo  įstaigų pastatų ir aplinkos

pritaikymas higienos normų

reikalavimams, remonto ir avarijų

likvidavimo darbai                  (saulės

elektrinių įrengimas)
38000 38000

Šilalės r. Laukuvos

Norberto Vėliaus

gimnazija

07.03.01.01.

Švietimo  įstaigų pastatų ir aplinkos

pritaikymas higienos normų

reikalavimams, remonto ir avarijų

likvidavimo darbai                  (saulės

elektrinių įrengimas)
25000 25000

Šilalės suaugusiųjų

mokykla
07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas gimnazijos

tipo bendrojo ugdymo mokyklose
20000 20000 20000

Šilalės r. Kvėdarnos

darželis „Saulutė“
07.03.01.01.

Švietimo  įstaigų pastatų ir aplinkos

pritaikymas higienos normų

reikalavimams, remonto ir avarijų

likvidavimo darbai                  (saulės

elektrinių įrengimas) 9373 9373

Šilalės lopšelis -darželis  „

Žiogelis“
07.03.01.01.

Švietimo  įstaigų pastatų ir aplinkos

pritaikymas higienos normų

reikalavimams, remonto ir avarijų

likvidavimo darbai                  (saulės

elektrinių įrengimas) 13776 13776

Šilalės r. Pajūrio

Stanislovo Biržiškio

gimnazija

07.03.01.01.

Švietimo  įstaigų pastatų ir aplinkos

pritaikymas higienos normų

reikalavimams, remonto ir avarijų

likvidavimo darbai                  (saulės

elektrinių įrengimas)
20000 20000

165733 21200 20000 144533

01.01.01.01.

Savivaldybės tarybos finansinio,

ūkinio bei materialinio aptarnavimo

užtikrinimas

12125 12125 12125

Švietimo kokybės ir

mokymosi aplinkos

užtikrinimo

programa Nr. 07

IŠ VISO
Savivaldybės

funkcijų

įgyvendinimo ir

valdymo tobulinimo

programa Nr.1

Savivaldybės

administracija



01.01.01.02.

Savivaldybės administracijos ir jos

struktūrinių padalinių finansinio,

ūkinio bei materialinio aptarnavimo

užtikrinimas

118875 118875 118875

01.01.04.04.

Neplanuotoms švietimo, kultūros ir

kitoms priemonėms įgyvendinti

(Stoginės S. Girėno gimtojoje

sodyboje pastatymas)

2500 2500

133500 133500 131000 0

Kultūros ugdymo ir

etnokultūros

puoselėjimo

programa Nr .05

Savivaldybės

administracija
05.02.03.08.

Tremtinių aikštės Pajūryje darbų

užbaigimas ir įveiklinimas
20000 20000

20000 20000
0 0

Kultūros ugdymo ir

etnokultūros

puoselėjimo

programa Nr .05

Kultūros centras 05.02.01.01.

Kultūros centro veiklos

organizavimo užtikrinimas  (saulės

elektrinių įrengimas)

9052 9052

9052 0
0 9052

11.01.01.03.

Komunalinių atliekų tvarkymo

infrastruktūros plėtra (Antžeminių

aikštelių įrengimo darbų skola)

2000 2000

11.01.01.09.
Individualių buitinių nuotekų valymo

įrenginių įsigijimo dalinis

kompensavimas

15000 15000

11.01.02.06.
Gatvių priežiūra žiemos sezono metu

125961 125961

11.01.03.02.
Gatvių apšvietimo tinklų įrengimas

(Sodų gatvių apšvietimui)
30000 30000

11.01.04.05.

Savivaldybei priklausančių

visuomeninės paskirties pastatų

aplinkos tvarkymas (tvoros įrengimas

– 8000 ir Padievaičio kabančio tilto

remontas bei rekracinės zonos

sutvarkymas  – 15000 )

23000 23000

195961 195961 0 0

13.01.03.04.
Projektas „Gatvių apšvietimo

modernizavimas (antras kvietimas)“
1000 1000 0

13.01.05.23.

 Projektas „Šilalės ir Sovetsko 

istorinio ir kultūros paveldo 

išsaugojimas“ 
95000 60643 34357

96000 61643 0 34357

11.01.04.06. Sporto aikštelės įrengimas 4000 4000

4000 4000 0 0

Savivaldybės

funkcijų

įgyvendinimo ir

valdymo tobulinimo

programa Nr.1

Savivaldybės

administracija

IŠ VISO

IŠ VISO

IŠ VISO

Komunalinio ūkio

ir turto programa

Nr.11

Savivaldybės

administracija

IŠ VISO

Savivaldybės

infrastruktūros

objektų priežiūros

ir plėtros programa

Nr. 13

Savivaldybės

administracija

IŠ VISO

Komunalinio ūkio

ir turto programa

Nr.11

Šilalės kaimiškoji

seniūnija

IŠ VISO



Savivaldybės

funkcijų

įgyvendinimo ir

valdymo tobulinimo

programa Nr.1

Biudžeto ir finansų

skyrius
01.01.03.01.

Palūkanos ir išlaidos, susijusios su

finansinių įsipareigojimų vykdymu

68954 68954 0 0

68954 68954 0 0

693200 505258 151000 187942

Šilalės Simono

Gaudėšiaus gimnazija
07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas gimnazijos

tipo bendrojo ugdymo mokyklose 1727 1727 1727

Šilalės r. Kaltinėnų

Aleksandro Stulginskio

gimnazija

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas gimnazijos

tipo bendrojo ugdymo mokyklose 380 380 380

Šilalės r. Kvėdarnos

Kazimiero Jauniaus

gimnazija

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas gimnazijos

tipo bendrojo ugdymo mokyklose 817 817 817

Šilalės r. Laukuvos

Norberto Vėliaus

gimnazija

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas gimnazijos

tipo bendrojo ugdymo mokyklose 342 342 342 0

Šilalės r. Pajūrio

Stanislovo Biržiškio

gimnazija

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas gimnazijos

tipo bendrojo ugdymo mokyklose 418 418 418 0

3684 3684 3684 0

2019-2021 metų

Šilalės rajono

savivaldybės

investicijų

programa Nr. 12

Savivaldybės

administracija
12.01.02.01.

Šilalės rajono savivaldybės kultūros

centro pastato Šilalėje, J.

Basanavičiaus g. 12, išorės ir vidaus

patalpų rekonstravimas bei įrangos

įsigijimas
315000 315000

315000 0 0 315000

Šilalės lopšelis-darželis  „

Žiogelis“
07.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo

proceso ir aplinkos užtikrinimas
5568 5568 5568

Šilalės r. Kvėdarnos

Kazimiero Jauniaus

gimnazija

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas gimnazijos

tipo bendrojo ugdymo mokyklose 6960 6960 6960

Šilalės r. Laukuvos

Norberto Vėliaus

gimnazija

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas gimnazijos

tipo bendrojo ugdymo mokyklose 2088 2088 2088 0

Šilalės r. Pajūrio

Stanislovo Biržiškio

gimnazija

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas gimnazijos

tipo bendrojo ugdymo mokyklose 2784 2784 2784 0

17400 17400 17400 0

1090452,50 568831,50 176818,00 521621,00

IŠ VISO

IŠ VISO  (kodas Nr. 143)

Finansavimo šaltinis - Nr. 1428 (skirtos lėšos konsultacijų mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų)

Švietimo kokybės ir

mokymosi aplinkos

užtikrinimo

programa Nr. 07

IŠ VISO

Finansavimo šaltinis - Nr. 147

IŠ VISO

Finansavimo šaltinis - Nr. 1429 (skirtos lėšos  naujoms mokytojų padėjėjų pareigybėms įsteigti )

Švietimo kokybės ir

mokymosi aplinkos

užtikrinimo

programa Nr. 07

IŠ VISO

IŠ VISO



PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2021 m. vasario 26  d.

sprendimu Nr. T1-35

(Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2021 m. balandžio     d.

sprendimo  Nr.         redakcija)

9 priedas

Eur

iš viso
iš jų darbo

užmokesčiui

Savivaldybės

administracija
01.02.02.10.

Paslaugų teikimo ir asmenų

aptarnavimo kokybės gerinimas

Šilalės rajono savivaldybėje

41140 41140

41140 41140 0 0

Savivaldybės

administracija
11.02.01.05.

Balsių tvenkinio rekreacinės

teritorijos infrastruktūros

sutvarkymas

12447 840 11607

12447 840 0 11607

13.01.05.05.

Žadeikių buvusios mokyklos pastato

pagerinimas pritaikant bendruomenės

ir kultūros veiklai

36405 36405

13.01.05.43.

Projektas „Bendruomeninių vaikų

globos namų steigimas ir vaikų

dienos centrų tinko plėtra Šilalės

rajono savivaldybėje“

40000 40000

EUROPOS SĄJUNGOS IR KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS  LĖŠŲ  PASKIRSTYMAS PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS  2021

M.

Programos

pavadinimas, kodas

 Asignavimų valdytojo  

pavadinimas

Priemonės kodas

strateginiame

plane

Priemonės pavadinimas Iš viso

Iš jų:

išlaidoms

turtui įsigyti

Finansavimo šaltinis - Nr. 13 (EU)

Savivaldybės

funkcijų

įgyvendinimo ir

valdymo tobulinimo

programa Nr.1
Iš viso Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo programa

Nr. 01

 „Komunalinio ūkio

ir turto programa“ 

Nr. 11

Iš viso „Komunalinio ūkio ir turto programa“ Nr. 11

 „Savivaldybės 

infrastruktūros 

objektų priežiūros 

ir plėtros 

programa“ Nr. 13

Savivaldybės

administracija



76405 0 0 76405

129992 41980 0 88012

Savivaldybės

administracija
10.02.02.08.

Projektas „Šilalės rajono Iždonų,

Obelyno ir Kaltinėnų kadastrinių

vietovių griovių ir statinių juose

rekonstrukcija“

23890 23890

23890 0 0 23890

Savivaldybės

administracija
11.02.01.05.

Balsių tvenkinio rekreacinės

teritorijos infrastruktūros

sutvarkymas

2198 152 2046

2198 152 0 2046

13.01.05.05.

Žadeikių buvusios mokyklos pastato

pagerinimas pritaikant bendruomenės

ir kultūros veiklai

9660 9660

13.01.05.19.
Lauko prekyvietės įrengimas Pajūrio

mstl. Šilalės r.
3750 3750

13410 0 0 13410

39498 152 0 39346

13.01.04.09.

Kelių, gatvių kapitalinio remonto

darbai (mieste ir kaimiškosiose

seniūnijose)

792400 792400

13.01.04.36.

K. Jauniaus  gatvė Grimzdų k.,

Kvėdarnos sen., Šilalės r. sav.

asfaltavimas

30600 30600

 „Savivaldybės 

infrastruktūros 

objektų priežiūros 

ir plėtros 

programa“ Nr. 13

Iš viso „Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa"

Nr. 13

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

 „Komunalinio ūkio

ir turto programa“ 

Nr. 11

Iš viso „Komunalinio ūkio ir turto programa“ Nr. 11

 „Savivaldybės 

infrastruktūros 

objektų priežiūros 

ir plėtros 

programa“ Nr. 13

 Savivaldybės 

administracija

Iš viso  „Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa" Nr. 13

Iš viso  Finansavimo šaltinis Nr.  145

Finansavimo šaltinis - Nr. 147 (kelių lėšos)

 „Savivaldybės 

infrastruktūros 

objektų priežiūros 

ir plėtros 

programa“ Nr. 13

Savivaldybės

administracija



823000 0 0 823000

11.01.02.02.
Asfaltbetonio dangų paprastasis

remontas mieste ir kaimiškosiose

seniūnijose

166880 166880

11.01.02.03.

Vietinės reikšmės kelių ir gatvių su

žvyro danga mieste ir kaimiškosiose

seniūnijose priežiūra

(greideriavimas)

331060 331060

11.01.02.04.

Vietinės reikšmės kelių ir gatvių

statybos techninių ir techninių darbo

projektų kelių saugumo audito

paslaugos

28400 28400

11.01.02.05.
Kelių ir gatvių laboratoriniai kokybės

kontrolės darbai
0

11.01.02.06. Gatvių priežiūra žiemos sezono metu 53060 53060

11.01.02.07.

Gatvių ženklinimas ir kelio ženklų

įrengimas Šilalės mieste ir

seniūnijose

16000 16000

11.01.02.11.
Šaligatvių ir pėsčiųjų takų priežiūra

ir plėtra
0

595400 595400 0 0

1418400 595400 0 823000

1587890 637532 0 950358

_________________________________________________________

 „Savivaldybės 

infrastruktūros 

objektų priežiūros 

ir plėtros 

programa“ Nr. 13

Iš viso „Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa"

Nr. 13

 „Komunalinio ūkio

ir turto programa“ 

Nr. 11

Savivaldybės

administracija

Iš viso „Komunalinio ūkio ir turto programa“ Nr. 11

Iš viso  Finansavimo šaltinis Nr.  147

Iš viso



                                                                                         Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

2 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyrius

                                                                                                                                              
(Savivaldybės įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas)

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 26 D.

SPRENDIMO NR. T1-35 „DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 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 2021 m. biudžetą.

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

sprendimo projektas.

Reikia pakeisti Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 21 d. sprendimą

Nr. T1-35  „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“.

Savivaldybės biudžetas tikslinamas dėl šių priežasčių:

1 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 31 d. nutarimu Nr. 185 „Dėl lėšų

skyrimo iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo“ 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 – 47 884 Eur;

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 31 d. nutarimu Nr. 196 „Dėl 2020

metų savivaldybių biudžetų negautų pajamų padengimo“ skirtos lėšos 2020 metais savivaldybei

biudžeto negautoms pajamoms padengti – 693 200 Eur;

3. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. vasario 18 d. įsakymu

Nr. V-273 „Dėl specialios tikslinės dotacijos koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki

18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų) ir vaiko

atstovams pagal įstatymą koordinavimui finansuoti 2021 metais paskirstymo pagal savivaldybes“

padidintos lėšos 4 734 Eur;

4. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. kovo 9 d. įsakymu

Nr. V-376 „Dėl lėšų, skirtų įsteigti naujas mokytojų padėjėjų pareigybes savivaldybėse ir valstybinėse

mokyklose 2021 metais, apskaičiavimo ir patvirtinimo“ Šilalės rajono savivaldybei iš valstybės

biudžeto lėšų skirta savivaldybei įsteigti naujoms mokytojų padėjėjų pareigybėms – 17 400 Eur;
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5. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. kovo 30 d. įsakymu

Nr. V-497 „Dėl mokinių, pasirinkusių laikyti brandos egzaminus 2021 metais ir dėl COVID-19

pandemijos patyrusių mokymosi praradimų, tiesioginių konsultacijų finansavimo tvarkos aprašo

patvirtinimo ir lėšų skyrimo savivaldybėms ir valstybinėms mokykloms“ savivaldybei skirtos lėšos

mokinių, pasirinkusių laikyti brandos egzaminus 2021 metais ir dėl COVID-19 pandemijos patyrusių

mokymosi praradimų, tiesioginių konsultacijų – 3 684 Eur;

6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr.

V-711 „Dėl įstaigų patirtų išlaidų už skiepijimo nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)

paslaugos kompensavimo“ skirtos lėšos už skiepijimo nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)

paslaugų kompensavimui – 3 392,5 Eur;

7. Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus 2021 m. vasario

25 d. įsakymu Nr. VE-23 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių

institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams paskirstymo 2021 metais“ skirtos lėšos savivaldybės

valdomiems vietinės reikšmės keliams – 1 418 400 Eur;

8. Projektui gautos lėšos „Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro pastato Šilalėje, J.

Basanavičiaus g. 12, išorės ir vidaus patalpų rekonstravimas bei įrangos įsigijimas“ – 315 000 Eur;

9. Gautos lėšos neformaliajam vaikų švietimui iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės

finansinės paramos lėšos (13 (ES) – 5 158 Eur;

10.  169 490 Eur – Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų, padidinti už projektus;

Iš viso sumažinta pajamų – 2 678 342,5 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.

Biudžeto ir     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 2021 M. VASARIO 26 D.

SPRENDIMO NR. T1-35 „DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ

BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Biudžeto ir 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:

Biudžeto ir finansų skyriaus 

vedėja Danguolė Vėlavičiutė

Teisės akto               

projekto vertintojas:
Vyr. specialistas Aloyzas 

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

(parašas) (data)  (parašas) (data)

______________
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