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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. birželio   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 sveikatos apsaugos ministro

2021 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. V-1019 „Dėl lėšų skyrimo LNSS įstaigų ir LNSS nepriklausančių

įstaigų patirtoms išlaidoms, susijusioms su šių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimu,

kompensuoti“ 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 31 545 954,63 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 2.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

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

atlikti paskirstymą pagal asignavimų valdytojus 2021 m. – 2 767 812 Eur (5 priedas);“;

1.4. 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);“;

1.5. 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);“;

1.6. pakeisti 3.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„3.2. Šilalės rajono savivaldybės biudžeto asignavimus Aplinkos apsaugos rėmimo

specialiosios programos priemonėms finansuoti – 153 691 Eur (11 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

Elektroninio dokumento nuorašas



1

PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2021 m. vasario 26 d.

 sprendimu Nr. T1-35

(Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2021 m.birželio  d.

sprendimo Nr.  T1-        redakcija)

1 priedas

         ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS

Suma

Eur

5. Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos 352,13

5.1. Speciali tikslinė dotacija 352,13

5.1.4. Kita tikslinė dotacija 352,13

5.1.4.14.       LNSS įstaigų ir LNSS nepriklausančių įstaigų patirtoms išlaidoms,susijusioms su šių 

įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimmu, kompensuoti (kodas - 144) 352,13

6. Turto pajamos 2340

6.2.    Mokestis už valstybinius gamtos išteklius 1500

6.3. Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (Lėšos, gautos kompensavus atkuriamąją

želdinių vertę)

840

14. IŠ VISO PAJAMŲ 2692,13

____________________________________________________________________

Eil. Nr. Pajamų pavadinimas



1

PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2021 m. vasario 26   d.

sprendimu Nr.  T1-35

(Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2021 m. birželio   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 įgyvendinimui
-24150 -24150

01.01.04.07.

Atstovavimo teismuose ir teismų

sprendimų vykdymo organizavimas

15000 15000

4684 4684 0 0

01.01.04.02.

Savivaldybės administracijos

direktoriaus rezervo tvarkymo

programa -13834 -13834 0

-13834 -13834 0 0

-9150 -9150 0 0

02.01.01.01.

Aplinkos kokybės gerinimo ir

aplinkos apsaugos priemonės  (SB

(AA) -154) -5000 -5000

02.01.01.03.

Atliekų, kurių turėtojo nustatyti

neįmanoma arba kurie

nebeegzistuoja, tvarkymo

priemonės       (SB (AA) -154) 2500 2500

02.01.01.06.

Želdynų ir želdinių apsaugos,

tvarkymo, būklės stebėsenos,

želdinų kūrimo, želdinių veisimo,

inventorizacijos priemonės (SB

(AA) -154)
3172 3172

02.01.01.07.

Žemės sklypų, kuriuose neuždrausta

medžioklė, savininkų, valdytojų ir

naudotojų įgyvendinamos

priemonės, kurioms finansuoti

naudojamos lėšos, surinktos už

medžiojamųjų gyvūnų išteklių

naudojimą  (SB (AA) -154)

1500 1500

2172 2172 0 0

2172 2172 0 0

04.01.01.01.

Šilalės rajono savivaldybės

visuomenės sveikatos rėmimo

specialiosios programos

įgyvendinimas  (SB (AA) -154) 168 168

168 168 0 0

168 168 0 0

05.02.02.05.

Kofinansuoti kultūros ir meno

projektus  

( Muzikos ir teatro projektai - 3000

Eur; Etnoklubas - 2500 Eur;

Kraštomanija - 600 Eur; Vytogalos

kaimo bendruomenė - 750 Eur.)
6850 6850 0

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ  BIUDŽETO ASIGNAVIMAI 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

funkcijų

įgyvendinimo ir

valdymo

tobulinimo

programa Nr. 01

Savivaldybės

administracija

Iš viso

Biudžeto ir

finansų skyrius

Iš viso

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

Aplinkos apsaugos

rėmimo specialioji

programa Nr.02

Savivaldybės

administracija

Iš viso

Iš viso Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programaNr. 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



2

eurais

iš viso
iš jų darbo

užmokesčiui

1 2 3 4 5 6 7 8

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

6850 6850 0 0

05.02.02.05.
Kofinansuoti kultūros ir meno

projektus
-12237 -12237 0

-12237 -12237 0 0

05.02.02.01.

Kultūros renginių organizavimas ir

rėmimas, siekiant užtikrinti

proporcingą paslaugų suteikimą tiek

vyrams, tiek moterims, kad

renginiuose dalyvautų ne mažiau

kaip 30 proc. vienos lyties asmenų.
350 350 0 0

350 350 0 0

05.02.02.05.

Kofinansuoti kultūros ir meno

projektus

( XV Medvėgalio menų festivalis -

3000 Eur;  Šokantys piliakalniai-

987 Eur; Tautodailės pleneras

„Šimtmečio veidai ir vaizdai“ - 900

Eur) 4887 4887 0

4887 4887 0 0

05.02.02.05.

Kofinansuoti kultūros ir meno

projektus

( Konferencija „Švietėjai, nešę

mūsų kraštui viltį“ - 510 Eur)
500 500 0

500 500 0 0

350 350 0 0

Palentinio

seniūnija
06.01.01.02.

Sporto varžybų ir stovyklų

organizavimas
-200 -200

-200 -200 0 0

09.02.02.02. Kompensacijos už šildymą
3000 3000

09.04.02.04. Išmoka už socialinę globą šeimoje -3000 -3000

0 0 0 0

0 0 0 0

11.01.02.06.
Gatvių priežiūra žiemos sezono

metu -150 -150

-150 -150 0 0

-150 -150 0 0

13.01.04.07.
Šaligatvių ir pėsčiųjų takų priežiūra

ir plėtra
-7559 -7559

13.01.04.09.

Kelių, gatvių kapitalinio remonto

darbai (mieste ir kaimiškosiose

seniūnijose) 7489 7489

13.01.04.42.

Kvėdarnos seniūnijos Kvėdarnos

miestelio Piliakalnio gatvei (Nr.

Skv-14) taisyti (remontuoti) 35 35

13.01.05.02.
Šilalės rajono Kvėdarnos miestelio

atnaujinimas 35 35

13.01.05.05.

Žadeikių buvusios mokyklos

pastato pagerinimas pritaikant

bendruomenės ir kultūros veiklai 2450 2000 450

13.01.05.56.

Projektas „Šilalės rajono

savivaldybės strateginis plėtros

planas iki 2030 m.“ 200 200

Kultūros ugdymo ir

etnokultūros

puoselėjimo

programa Nr .05

Iš viso

Biudžeto ir

finansų skyrius

Iš viso

Palentinio

seniūnija

Iš viso

Kultūros

centras

Iš viso

Šilalės Vlado

Statkevičiaus

muziejus

Iš viso

Iš viso     Kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo programa Nr. 05

Kūno kultūros ir

sporto programa

Nr. 06

Iš viso     Kūno kultūros ir sporto programa Nr. 06

Socialinės apsaugos

plėtojimo

programa Nr. 09

Savivaldybės

administracija

Iš viso

Iš viso  Socialinės apsaugos plėtojimo programa Nr. 09

Komunalinio ūkio

ir turto programa

Nr.11

Palentinio

seniūnija

Iš viso

Iš viso  Komunalinio ūkio ir turto programa Nr.11

Savivaldybės

infrastruktūros

objektų priežiūros

ir plėtros programa

Nr. 13

 Savivaldybės 

administracija



3

eurais

iš viso
iš jų darbo

užmokesčiui

1 2 3 4 5 6 7 8

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

13.01.05.60.

Medicininės pagalbos paslaugų

kokybės ir prieinamumo gerinimas

Baltijsko ir Šilalės rajono

gyvenrtojams įgyvendinimui

(Šilalės ligoninė) -65400 -65400

13.01.05.62.

Projektas „Vienos stotelės šeimoms

ir vaikams centrų įkūrimas Šilalės

rajone“ 5000 5000

13.01.05.63.
Projektas „Gerovės konsultantų

modelio įdiegimas Šilalės rajone“ 1500 1500

-56250 8570 0 -64820

Biudžeto ir

finansų skyrius
13.01.05.60.

Medicininės pagalbos paslaugų

kokybės ir prieinamumo gerinimas

Baltijsko ir Šilalės rajono

gyvenrtojams įgyvendinimui

(Šilalės ligoninė) 65400 65400

65400 0 0 65400

9150 8570 0 580

2340 1760 0 580

________________________________________________________

 

Savivaldybės

infrastruktūros

objektų priežiūros

ir plėtros programa

Nr. 13

 Savivaldybės 

administracija

iš viso

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. birželio   d.

sprendimo  Nr.         redakcija)

5 priedas

Finansavimo šaltinis - 142 Eur

Iš jų:

iš viso

2 Bijotų seniūnija 1386 1386 0 0

iš jų:

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas   (4. f-ja) 1386 1386

3 Bilionių  seniūnija 1390 1390 0 0

iš jų:

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas   (4. f-ja) 1390 1390

4 Didkiemio seniūnija 1390 1390 0 0

iš jų:

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas   (4. f-ja) 1390 1390

5 Kaltinėnų seniūnija 2780 2780 0 0

iš jų:

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas   (4. f-ja) 2780 2780

6 Kvėdarnos seniūnija 4170 4170 0 0

iš jų:

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas   (4. f-ja) 4170 4170

7 Laukuvos seniūnija 2780 2780 0 0

iš jų:

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas   (4. f-ja) 2780 2780

8 Pajūrio seniūnija 2771 2771 0 0

iš jų:

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas   (4. f-ja) 2771 2771

9 Palentinio seniūnija 1386 1386 0 0

iš jų:

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas   (4. f-ja) 1386 1386

10 Šilalės miesto seniūnija 12757 12757 0 0

iš jų:

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas   (4. f-ja) 12757 12757

11 Šilalės kaimiškoji seniūnija 2771 2771 0 0

iš jų:

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas   (4. f-ja) 2771 2771

12 Traksėdžio seniūnija 2771 2771 0 0

iš jų:

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas   (4. f-ja) 2771 2771

SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS VALSTYBINĖMS (PERDUOTOMS SAVIVALDYBEI) FUNKCIJOMS

ATLIKTI  PASKIRSTYMAS PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS  2021 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

13 Tenenių seniūnija 1386 1386 0 0

iš jų:

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas   (4. f-ja) 1386 1386

14 Upynos seniūnija 1390 1390 0 0

iš jų:

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas   (4. f-ja) 1390 1390

15 Žadeikių seniūnija 1386 1386 0 0

iš jų:

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas   (4. f-ja) 1386 1386

17 Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus 1386 1386 0 0

iš jų:

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas   (4. f-ja) 1386 1386

30 Savivaldybės administracijos  Biudžeto ir finansų skyrius -41900 -41900 0 0

iš jų:

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas   (4. f-ja) -41900 -41900

31

IŠ VISO     VALSTYBINĖMS (PERDUOTOMS

SAVIVALDYBEI) FUNKCIJOMS ATLIKTI 0 0 0 0

___________________________________________________________________________



PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2021 m. vasario 26  d.

sprendimu Nr. T1-35

(Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2021 m. birželio    d.

sprendimo  Nr.         redakcija)

7 priedas

eurais

Iš viso
Iš jų darbo

užmokesčiui

1 2 3 4 5 6 7 8

13.01.01.04

Šilalės miesto plėtros teritorijos

komplesinio (detaliųjų planų) teritorijų

planavimo dokumentų parengimas

0 37 0 -37

0 37 0 -37

____________________________________________

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

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

(Finansavimo šaltinis - 158)

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. birželio  d.

sprendimo Nr.  T1-          redakcija)

11 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

1.1.
Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (išskyrus mokestį už 

medžiojamųjų gyvūnų išteklius)
0

2. Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius +1 500

3. Lėšos, gautos kompensavus atkuriamąją želdinių vertę +840

4. IŠ VISO PAJAMŲ: +2 340

Eil.

Nr.
Išlaidos pagal priemones

Suma

išlaidoms

iš viso Eur

iš jų

turtui

įsigyti

Eur

I.
Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo

specialiajai programai

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

+168

Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų 

likutis
0

IŠ VISO I STRAIPSNIO IŠLAIDŲ +168

II. Kitoms Programos priemonėms skirtinos lėšos

Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės

Saugomų teritorijų, esančių Savivaldybės teritorijoje, priežiūros ir 

tvarkymo darbų finansavimas
-5 000

Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris

nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės

Atliekų surinkimo, transportavimo, perdirbimo, kitokio naudojimo

ar šalinimo darbų finansavimas
+2 500

Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, 

želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo priemonės 

Šilalės rajono želdynų ir želdinių inventorizavimo atnaujinimas +2 500

Naujų želdinių įsigijimo ir veisimo darbų finansavimas +672

IŠ VISO II STRAIPSNIO IŠLAIDŲ +672

III.
Priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už 

medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą
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Žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų,

valdytojų ir naudotojų, įgyvendinančių žalos prevencines

priemones, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų

daromos žalos, kartografinės ir kitos medžiagos, reikalingos pagal

Medžioklės įstatymo reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų

vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projektams parengti ir kt.

+1 500

Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų 

likutis
0

IŠ VISO III STRAIPSNIO IŠLAIDŲ +1 500

IŠ VISO IŠLAIDŲ + 2 340

___________________________________________________________



                                                                                         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 sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr.

V-1019 „Dėl lėšų skyrimo LNSS įstaigų ir LNSS nepriklausančių įstaigų patirtoms išlaidoms,

susijusioms su šių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimu, kompensuoti“ skirtos lėšos

darbuotojų darbo užmokesčio didinimu, kompensuoti – 352,13 Eur;

2.   1 500 Eur – padidinti mokestį už valstybinius gamtos išteklius planas;

3.   840 Eur – padidinti Lėšas, gautas kompensavus atkuriamąją želdinių vertę.

Iš viso padidinta pajamų – 2 692,13 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.
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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)

______________



PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2021 m. vasario 26 d.

sprendimu Nr.  T1-35

(Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2021 m. birželio  d.

sprendimo Nr.  T1-          redakcija)

8 priedas

Eur

iš viso
iš jų darbo

užmokesčiui

07.01.02.09.

Šilalės rajono savivaldybės vaikų ir

jaunimo vasaros poilsio

organizavimas

 

40000 40000

07.01.03.05.

Neformaliojo vaikų švietimo

programų įvairovės užtikrinimas

 

-40000 -40000
 

0 0 0 0

0 0 0 0

13.01.05.05.

Žadeikių buvusios mokyklos pastato

pagerinimas pritaikant bendruomenės

ir kultūros veiklai

0

-242 242

0 -242 0 242

Šilalės sporto mokykla 07.03.01.01.

Švietimo  įstaigų pastatų ir aplinkos

pritaikymas higienos normų

reikalavimams, remonto ir avarijų

likvidavimo darbai                  (saulės

elektrinių įrengimas) 1800 1800

1800 1800 0 0

01.01.01.02.

Savivaldybės administracijos ir jos

struktūrinių padalinių finansinio,

ūkinio bei materialinio aptarnavimo

užtikrinimas

-89 -89 -89

-89 -89 -89 0

Bijotų  seniūnija 01.01.02.01.

Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo

užtikrinimas

9000 9000 9000

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. 1412 ( neformaliajam vaikų švietimui  iš valstybės biudžetą)

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

Savivaldybės

infrastruktūros

objektų priežiūros

ir plėtros programa

Nr. 13

IŠ VISO

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

Švietimo kokybės ir

mokymosi aplinkos

užtikrinimo

programa Nr. 07

IŠ VISO

Savivaldybės

funkcijų

įgyvendinimo ir

valdymo tobulinimo

programa Nr.1

Savivaldybės

administracija

IŠ VISO
Savivaldybės

funkcijų

įgyvendinimo ir

valdymo tobulinimo

programa Nr.1



Kvėdarnos seniūnija 01.01.02.01.

Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo

užtikrinimas

2900 2900

Pajūrio seniūnija 01.01.02.01.

Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo

užtikrinimas

642 642

Traksėdžio seniūnija 01.01.02.01.

Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo

užtikrinimas

2565 2565

Upynos seniūnija 01.01.02.01.

Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo

užtikrinimas

9280 9280

24387 24387
0 0

Kultūros ugdymo ir

etnokultūros

puoselėjimo

programa Nr .05

Bilionių 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.

600 600

600 600
0 0

Kultūros ugdymo ir

etnokultūros

puoselėjimo

programa Nr .05

Kaltinėnų 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.

2000 2000

2000 2000
0 0

Kultūros ugdymo ir

etnokultūros

puoselėjimo

programa Nr. 05

Kultūros centras 05.02.01.01.

Kultūros centro veiklos

organizavimo užtikrinimas  (šilumos

punkto atnaujinimas)

9870 9870

9870 0
0 9870

11.01.01.03.

Komunalinių atliekų tvarkymo

infrastruktūros plėtra (Antžeminių

aikštelių įrengimo darbų skola)

0 -2000 2000

0 -2000 0 2000

13.01.03.04.
Projektas „Gatvių apšvietimo

modernizavimas (antras kvietimas)“

89 -1000 1089

89 -1000 0 1089

Savivaldybės

funkcijų

įgyvendinimo ir

valdymo tobulinimo

programa Nr.1

IŠ VISO

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



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

-38657 -38657 0 0

-38657 -38657 0 0

0 -12959 -89 12959

Sveikatos apsaugos

programa Nr. 04

Šilalės rajono

savivaldybės visuomenės

sveikatos biuras

04.03.01.01.
Visuomenės sveikatos biuro

išlaikymo užtikrinimas

352,13 352,13 352,13

352,13 352,13 352,13 0,00

352,13 -12848,87 263,13 13201,00

________________________________________________

IŠ VISO

IŠ VISO  (kodas Nr. 143)

Finansavimo šaltinis - Nr. 144

IŠ VISO

IŠ VISO



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Šilalės rajono savivaldybė

Dokumento pavadinimas (antraštė) Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d.

sprendimo Nr. T1-35 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021

metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Dokumento registracijos data ir numeris 2021-06-17 Nr. T25-186

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo

registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Tadas Sadauskis Tarybos sekretorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-06-17 08:06

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
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Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016
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Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų

vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 8

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) 1 priedas (pajamos).xlsx

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) 2 priedas  (savivaldybės biudžetas).xlsx

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) 5 priedas (deleguotos).xlsx

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) 7 priedas (likučiai).xlsx

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) 11 priedas (aplinkos apsauga).docx

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) aiškinamasis raštas.docx

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) antikorupcinis biudzetas.docx

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) 8 priedas  (kita dotacija) (4).xlsx

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas

elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20210601.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021-06-17)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją 2021-06-17 nuorašą suformavo Geda Kačinauskienė
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