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Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15

punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių

biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, vykdydama Lietuvos Respublikos švietimo,

mokslo ir sporto ministro 2022 m. lapkričio 14 d. įsakymą Nr. V-1768 „Dėl lėšų skyrimo vaikų,

atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje,

ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal ir šių lėšų paskirstymo pagal savivaldybes ir valstybines

mokyklas patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. spalio 3

d. įsakymą Nr. V-1567 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. V-

54 „Dėl Ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam

ugdymui užtikrinti 2022 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. spalio 5 d. įsakymą Nr. V-1574 „Dėl

švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. V-39 „Dėl Specialios tikslinės

dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti 2022 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“

pakeitimo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. spalio 14 d. įsakymą

Nr. V-1642 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. V-405 „Dėl

Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų savivaldybių bendrojo ugdymo

mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“

pakeitimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2022 m. spalio

7 d. potvarkį Nr. A3-129 „Dėl valstybės biudžeto lėšų kompensacijoms už būsto suteikimą

užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje,

finansuoti 2022 m. spalio mėnesį paskirstymo savivaldybių administracijoms“, Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2022 m. lapkričio 10 d. potvarkį Nr. A3-149 „Dėl

valstybės biudžeto lėšų kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš

Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, finansuoti 2022 m. lapkričio mėnesį

paskirstymo savivaldybių administracijoms“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo

ministro 2022 m. spalio 6 d. įsakymą Nr. A1-667 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir

darbo ministro 2021 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-983 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės

biudžeto lėšų akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti 2022

metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. spalio 10 d. įsakymą Nr. A1-675 „Dėl lėšų iš Lietuvos

Respublikos Vyriausybės rezervo paskirstymo savivaldybių administracijoms 2022 metais, siekiant

kompensuoti patirtas faktines išlaidas užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos

Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, priimti ir pagalbai jiems teikti“, Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. spalio 7 d. įsakymą Nr. A1-672 „Dėl lėšų iš Lietuvos

Respublikos Vyriausybės rezervo paskirstymo savivaldybių administracijoms 2022 metais, siekiant

kompensuoti iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. patirtas išlaidas užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos
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dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, priimti ir pagalbai jiems teikti įgyvendinant

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą“,

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 2022 m. vasario 24 d. sprendimą Nr. T1-23

„Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1. Patvirtinti Šilalės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto pajamas 39 603 300 Eur (iš

jų: lėšų likutis metų pradžioje už 2021 metus – 1 933 727 Eur) ir jų paskirstymą pagal pajamų rūšis

(1 priedas).“;

1.2. Pakeisti 2.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„2.1. Šilalės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto asignavimų pagal asignavimų

valdytojus, programas ir priemones paskirstymą – 19 680 564 Eur (2 priedas);“;

1.3. Pakeisti 2.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„2.2. Ugdymo reikmių finansavimo lėšų paskirstymą pagal asignavimų valdytojus –

7 625 000 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 2022 m. – 3 269 956 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

2022 m. paskirstymą pagal asignavimų valdytojus – 811 302 Eur (6 priedas);“;

1.6. Pakeisti 2.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„2.6. Šilalės rajono savivaldybės 2021 metų asignavimus iš biudžetinių įstaigų pajamų

įmokų ir iš kitų lėšų likučio – 1 993 355 Eur (7 priedas);“;

1.7. Pakeisti 2.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

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

valdytojus 2022 m. – 6 187 523 Eur (8 priedas).“;

1.8. Pakeisti 3.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„3.1. Šilalės rajono savivaldybės 2022 metų biudžetinių įstaigų pajamas į savivaldybės

biudžetą už patalpų nuomą ir išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose – 811 302

Eur (9 priedas);“.

1.9. Pakeisti 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, ir 9 priedus (pridedama).

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

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

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo dienos Regionų apygardos

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

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

Savivaldybės meras Algirdas Meiženis
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PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2022 m. vasario 24 d.

 sprendimu Nr. T1-23

(Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2022 m. lapkričio 24 d.

sprendimo Nr. T1-252 redakcija)

1 priedas

         ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS

Suma

Eur

1. Pajamų ir pelno mokesčiai 17609000

2. Gyventojų pajamų mokestis (iš jų gauti už  verslo liudijimus – 38 000 Eur) 17609000

3. Turto mokesčiai 505000

3.1. Žemės mokestis 300000

3.2. Nekilnojamojo turto mokestis 200000

3.3. Paveldimo  turto mokestis 5000

4. Prekių ir paslaugų mokesčiai 908000

4.1.    Mokesčiai už aplinkos teršimą 86000

4.2. Valstybės rinkliavos 52000

4.3. Vietinės rinkliavos 20000

4.4. Vietinės rinkliavos (už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų 750000

5. Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos 16753790

5.1. Speciali tikslinė dotacija 16753790

5.1.1.  Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti 3269956

5.1.1.1.  teikti duomenis į Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrą 200

5.1.1.2.  dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą 12100

5.1.1.3.  valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei 8400

5.1.1.4.  socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti 175900

5.1.1.5.  socialinei paramai mokiniams 506400

5.1.1.6.  socialinėms paslaugoms 1001300

5.1.1.7.  būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti 500

5.1.1.8.  jaunimo teisių apsaugai 16500

5.1.1.9.  savivaldybės patvirtintai užimtumo didinimo programai įgyvendinti 58700

5.1.1.10. civilinės būklės aktams registruoti 23900

5.1.1.11. valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti 3700

5.1.1.12.  gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti 400

5.1.1.13. gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų

apskaitos duomenims tvarkyti 3300

5.1.1.14. civilinei saugai 18900

5.1.1.15. priešgaisrinei saugai 672400

5.1.1.16. neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti 200

5.1.1.17. visuomenės sveikatos stiprinimas plėtoti sveiką gyvenseną bei stiprinti sveikos gyvensenos

įgūdžius ugdymo įstaigose ir bendruomenėse, vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną

savivaldybėse 234500

5.1.1.18. visuomenės sveikatos stiprinimas, plėtoti visuomenės psichikos sveikatos paslaugų

prieinamumą bei ankstyvojo savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos teikimo

sistemą 43500

5.1.1.19. žemės ūkio funkcijoms atlikti 261000

5.1.1.20.  valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymui ir 

naudojimui patikėjimo teise užtikrinti 202000

5.1.1.21. savivaldybėms priskirtiems geodezijos ir kartografijos darbams (savivaldybių erdvinių

duomenų rinkiniams tvarkyti) organizuoti ir vykdyti 11356

5.1.1.22.   savivaldybei priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti 14800

5.1.2. Ugdymo reikmėms finansuoti 7625000

5.1.3. Savivaldybės mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams,

turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms

įstaigoms išlaikyti
35600

5.1.4. Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti 4030600  

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

užtikrinti
2180600

5.1.4.1  Laisvalaikio ir sporto komplekso Šilalėje sporto salės statyba, II etapas 1850000

5.1.5. Kita tikslinė dotacija 1792634

5.1.5.1.  finansuoti tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybės išlaikymą 

savivaldybėje 24969

5.1.5.2. pedagoginių darbuotojų, išlaikomų iš savivaldybės biudžeto lėšų, darbo užmokesčiui didinti

(meno ir sporto mokykloms, darželiams) 109000

5.1.5.3.  kokybės krepšelis  mokykloms  iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai 

finansuojamo projekto „Kokybės krepšelis“ 85064

5.1.5.4. vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti 31800

5.1.5.5.  neformaliajam vaikų švietimui  iš valstybės biudžeto 126600

5.1.5.6.   savivaldybių  viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti 26568

5.1.5.7.

padidėjusių išlaidų būsto šildymo išlaidų kompensacijoms teikti (finansavimo kodas – 144) 142100

5.1.5.8.
ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam

ugdymui užtikrinti 24157

5.1.5.9.  asmeninei pagalbai teikti ir administruoti (kodas – 144) 74636

                       

Eil. Nr. Pajamų pavadinimas
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5.1.5.10. būstams pritaikyti neįgaliesiems (kodas – 144) 66385

5.1.5.11.
socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies

koeficientams didinti 69460

5.1.5.12.
    padidintai globojamiems (rūpinamiems) vaikams teikiamai paramai būtiniausiems 

poreikiams (mitybos, sveikatos priežiūros, ugdymo) užtikrinti mokėti ir administruoti 75800

5.1.5.13.
 socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektams 

įgyvendinti 39541

5.1.5.14.
 plėtoti visuomenės psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugas 

gyventojams bendruomenėse (kodas -144) 8000

5.1.5.15.
  suaugusių asmenų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos 

karinių  veiksmų Ukrainoje, lietuvių kalbos mokymui (kodas -144) 1430

5.1.5.16. individualiems antrinių žaliavų surinkimo konteineriams įsigyti  (kodas -144) 40771

5.1.5.17. biologinių atliekų surinkimo priemonėms įsigyti (kodas -144) 2126

5.1.5.18. namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti (kodas -144) 25298

5.1.5.19.
dotacijai naudotų padangų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja,

tvarkymui gauti (kodas -144) 6316

5.1.5.20. tekstilės atliekų surinkimo konteineriams įsigyti  (kodas -144) 24727

5.1.5.21.
siekiant užtikrinti Lietuvos Lietuvos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems

gyventojams įstatymo įgyvendinimą dėl valstybės remiamų pajamų dydžio padidinimo

(kodas -144) 234400

5.1.5.22.
kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos

Federacijos karinių veiksnių Ukrainoje, finansuoti  (kodas -144) (Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministerija) 32775

5.1.5.23.
skirtos lėšos savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti

(kodas -144) (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija) 128976

5.1.5.24.
skirtos lėšos reikmėms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų,

dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo

programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimui, apmokėti (kodas -144) (Lietuvos

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija) 19073

5.1.5.25. skirtos lėšos projektui „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims

su proto ir psichikos negalia plėtra Šilalės rajone“ netinkamo finansuoti pridėtinės vertės

mokesčio kompensavimui (kodas -144) (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo

ministerija) 16521

5.1.5.26. skirtos lėšos savivaldybei bendruomeninei veiklai stiprinti (kodas -144) (Lietuvos

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija) 15552

5.1.5.27.
skirtos lėšos biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos

koeficientams padidinti, siekiant gerinti jų darbo apmokėjimo sąlygas (kodas -144) (Lietuvos

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija) 19000

5.1.5.28.
skirtos lėšos vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos

karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal (kodas -144) (Lietuvos

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija) 30267

5.1.5.29.
skirtos lėšos projektui „Saulės elektrinės įrengimas iki 950 kw Lentinės k. Šilalės r. sav.“

(kodas -147) (Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija) 226222

5.1.5.30.
skirtos lėšos, „Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, didinti socialinės

paramos veiksmingumą kriziniais atvejais šeimoje“ veiklai (kodas -144) (Lietuvos

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija) 15300

5.1.5.31.
skirtos lėšos,Paramai mokiniams pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos

mokiniams įstatymą teikti (kodas -144) (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo

ministerija) 1900

5.1.5.32.
skirtos lėšos, piniginei socialinei paramai užsieniečiams (kodas -144) (Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministerija) 3100

5.1.5.33. skirtos lėšos užsieniečiams, pasitraukusiems iš  Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių

veiksmų Ukrainoje, priimti ir pagalbai jiems teikti iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. (kodas -144)

(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija) 8000

5.1.5.34.

Speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti  skiriama iš Vyriausybės rezervo

lėšų, skirtos pagalbos priemonėms dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje

(kodas -144) (Lietuvos Respublikos švietimo,mokslo ir sporto ministerija) 36800

6. Turto pajamos 103192

6.1.  Nuomos mokestis už valstybinę žemę 50000

6.2.    Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius 45000

6.3. Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius 8192

7. Pajamos už prekes ir  paslaugas 811302

7.1. Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas 400800

7.2. Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą 45000

7.3. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose 365502

8. Palūkanos 2000

9. Pajamos iš baudų ir konfiskuoto turto ir kitų netesybų 15000  

10. Kitos neišvardytos pajamos 2000

11. Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos 40000

11.1. Žemės realizavimo pajamos 20000

11.2. Pastatų ir statinių realizavimo pajamos 20000

12. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos 345875

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos (Projekto „Karjeros specialistų tinklo

vystymas“ įgyvendinimas (ES))

10000

Planuojamos skolintos lėšos pagal  Lietuvos Respublikos  finansų ministerijos

nustatytą tvarką atrinktiems investiciniams projektams finansuoti)

8414
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13.  Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos  (grąžintos lėšos iš 2021 m.) 556000

14. IŠ VISO PAJAMŲ 37669573

15. Lėšų likutis, nepanaudotas 2021 m.

15.1. Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti 1396172

15.2. Už investicinius projektus, iš jų: 65262

15.2.1. Projektas „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Šilalės rajono savivaldybėje“ 4242

15.2.2. Projektas „Socialinio būsto fondo plėtra Šilalės rajono savivaldybėje“ 46020

15.2.3. Projektas „Bendruomeninių vaikų globos namų steigimas ir vaikų dienos centrų tinko plėtra

Šilalės rajono savivaldybėje“ 15000

15.3. Kokybės krepšelio lėšų likutis 133392

15.4. Už žemės pardavimą 45212

15.5. Socialinio būsto pardavimas 76223

15.6. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis 90372

15.7. Pajamų už prekes ir paslaugas lėšų likutis, iš jų: 127094

15.7.1. Šilalės rajono savivaldybės administracijos  Centralizuotas buhalterinės apskaitos

skyrius 37129

15.7.2. Šilalės rajono savivaldybės administracijos  Bijotų seniūnija 832

15.7.3. Šilalės rajono savivaldybės administracijos  Didkiemio seniūnija 82

15.7.4. Šilalės rajono savivaldybės administracijos  Kaltinėnų seniūnija 5437

15.7.5. Šilalės rajono savivaldybės administracijos  Kvėdarnos seniūnija 1174

15.7.6. Šilalės rajono savivaldybės administracijos  Laukuvos seniūnija 1961

15.7.7. Šilalės rajono savivaldybės administracijos  Palentinio seniūnija 2099

15.7.8. Šilalės rajono savivaldybės administracijos  Šilalės kaimiškoji seniūnija 6143

15.7.9. Šilalės rajono savivaldybės administracijos  Pajūrio seniūnija 57

15.7.10. Šilalės rajono savivaldybės administracijos  Upynos seniūnija 1627

15.7.11. Šilalės rajono savivaldybės administracijos  Žadeikių seniūnija 367

15.7.12. Šilalės rajono socialinių paslaugų namai 26058

15.7.13. Šilalės  Dariaus ir  Girėno progimnazija 38

15.7.14. Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija 1114

15.7.15. Šilalės r. Kvėdarnos darželis „Saulutė“ 3330

15.7.16. Švietimo pagalbos tarnyba 365

15.7.17. Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus 7784

15.7.18. Šilalės  meno mokykla 63

15.7.19. Šilalės sporto mokykla 31434

16. IŠ VISO 1933727

17. IŠ VISO PAJAMŲ 39603300

____________________________________________________________________
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PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2022 m. vasario 24 d.

sprendimu Nr. T1-23

(Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2022 m. lapkričio 24 d.

sprendimo Nr. T1-252 redakcija)

2 priedas

eurais

1 2 3 4 5 6

Šilalės rajono

savivaldybės

Kontrolės ir

audito tarnyba

01.01.01.03.

Savivaldybės kontrolieriaus

finansinio, ūkinio bei materialinio

aptarnavimo užtikrinimas
52253 49759

01.01.01.01.

Savivaldybės tarybos finansinio,

ūkinio bei materialinio aptarnavimo

užtikrinimas 230613 143644

01.01.01.02.

Savivaldybės administracijos ir jos

struktūrinių padalinių finansinio,

ūkinio bei materialinio aptarnavimo

užtikrinimas 1552157 1384857

01.01.04.01.
Mero reprezentacinių priemonių

vykdymas 1000

01.01.04.03. Korupcijos prevencijos įgyvendinimas
2000

01.01.04.04.
Neplanuotų švietimo, kultūros ir kitų

priemonių įgyvendinimas 39284

01.01.04.05.
Šilalės rajonui nusipelniusių asmenų

skatinimo programos įgyvendinimas
13051

01.01.04.06.
Savivaldybių asociacijos nario

mokestis 10563

01.01.04.07.
Atstovavimo teismuose ir teismų

sprendimų vykdymo organizavimas 40000

01.01.04.09.
Savivaldybės administracijos ir

seniūnijų pastatų einamasis remontas
25000

01.01.04.10.

Savivaldybės administracijos ir

seniūnijų  veiklai reikalingo ilgalaikio

turto įsigijimas 109891

01.02.01.01.
Savivaldybės tarybos narių gebėjimų

ir įgūdžių tobulinimas 300

01.02.01.02.

Savivaldybės administracijos ir

seniūnijų darbuotojų įgūdžių ir

kompetencijos gerinimas
9455

01.02.02.01.

Informacinių technologijų ir

elektroninių paslaugų plėtojimas

(Kompiuterinės technikos ir

licencijuotos programinės įrangos

įsigijimas ir priežiūra) 31000

01.02.02.03.
Dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant

regionų plėtros programas
3000

01.02.02.09.
Didinti elektroninių paslaugų

prieinamumą ir kokybę 500

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ  BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS,

PROGRAMAS IR PRIEMONES PASKIRSTYMAS

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

 darbo užmokesčiui

Savivaldybės

funkcijų

įgyvendinimo ir

valdymo tobulinimo

programa Nr.1 Savivaldybės

administracija
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eurais

1 2 3 4 5 6

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

 darbo užmokesčiui

01.02.02.10.

Paslaugų teikimo ir asmenų

aptarnavimo kokybės gerinimas

Tauragės regiono savivaldybėse 68

01.02.02.15.

Šilalės rajono nevyriausybinių

organizacijų rėmimo programos

įgyvendinimas 7000

01.02.02.14. Specializuotų programų diegimas 64380

2139262 1528501

01.01.04.02.

Savivaldybės administracijos

direktoriaus rezervo tvarkymo

programa 50692 0

01.01.01.02.

Savivaldybės administracijos ir jos

struktūrinių padalinių finansinio,

ūkinio bei materialinio aptarnavimo

užtikrinimas
32180 0

82872 0

01.01.02.01.
Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo užtikrinimas
82552 54328

01.01.02.02.
Seniūnaičių ir kaimo bendruomenių

pirmininkų veiklos rėmimas
4700

01.02.01.02.

Savivaldybės administracijos ir

seniūnijų darbuotojų įgūdžių ir

kompetencijos gerinimas 200

87452 54328

01.01.02.01.
Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo užtikrinimas
58052 41692

01.01.02.02.
Seniūnaičių ir kaimo bendruomenių

pirmininkų veiklos rėmimas
2000

60052 41692

01.01.02.01.
Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo užtikrinimas
45663 31575

01.01.02.02.
Seniūnaičių ir kaimo bendruomenių

pirmininkų veiklos rėmimas 1100

01.01.04.10.

Savivaldybės administracijos ir

seniūnijų  veiklai reikalingo ilgalaikio

turto įsigijimas 700

01.02.01.02.

Savivaldybės administracijos ir

seniūnijų darbuotojų įgūdžių ir

kompetencijos gerinimas 200

47663 31575

01.01.02.01.
Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo užtikrinimas
106538 72642

01.01.02.02.
Seniūnaičių ir kaimo bendruomenių

pirmininkų veiklos rėmimas 1500

01.01.04.10.

Savivaldybės administracijos ir

seniūnijų veiklai reikalingo ilgalaikio

turto įsigijimas 1000

Savivaldybės

funkcijų

įgyvendinimo ir

valdymo tobulinimo

programa Nr.1

Savivaldybės

administracija

Iš viso

Biudžeto ir

finansų skyrius

Iš viso

Bijotų seniūnija

Iš viso

Bilionių

seniūnija

Iš viso

Didkiemio

seniūnija

Iš viso

Kaltinėnų

seniūnija
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eurais

1 2 3 4 5 6

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

 darbo užmokesčiui

01.02.01.02.

Savivaldybės administracijos ir

seniūnijų darbuotojų įgūdžių ir

kompetencijos gerinimas 200

109238 72642

01.01.02.01.
Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo užtikrinimas
88256 69042

01.01.02.02.
Seniūnaičių ir kaimo bendruomenių

pirmininkų veiklos rėmimas 7000

95256 69042

01.01.02.01.
Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo užtikrinimas
121870 84546

01.01.02.02.
Seniūnaičių ir kaimo bendruomenių

pirmininkų veiklos rėmimas 4600

01.01.04.10.

Savivaldybės administracijos ir

seniūnijų veiklai reikalingo ilgalaikio

turto įsigijimas 11005

137475 84546

01.01.02.01.
Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo užtikrinimas
92606 71117

01.01.02.02.
Seniūnaičių ir kaimo bendruomenių

pirmininkų veiklos rėmimas 2800

01.02.01.02.

Savivaldybės administracijos ir

seniūnijų darbuotojų įgūdžių ir

kompetencijos gerinimas 305

95711 71117

01.01.02.01.
Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo užtikrinimas
55015 43563

01.01.02.02.
Seniūnaičių ir kaimo bendruomenių

pirmininkų veiklos rėmimas 1800

01.02.01.02.

Savivaldybės administracijos ir

seniūnijų darbuotojų įgūdžių ir

kompetencijos gerinimas 100

56915 43563

01.01.02.01.

Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo užtikrinimas

54895 49221

01.01.02.02.
Seniūnaičių ir kaimo bendruomenių

pirmininkų veiklos rėmimas 2408

01.02.01.02.

Savivaldybės administracijos ir

seniūnijų darbuotojų įgūdžių ir

kompetencijos gerinimas 275

57578 49221

01.01.02.01.
Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo užtikrinimas
70027 59972

01.01.02.02.
Seniūnaičių ir kaimo bendruomenių

pirmininkų veiklos rėmimas 7302

01.02.01.02.

Savivaldybės administracijos ir

seniūnijų darbuotojų įgūdžių ir

kompetencijos gerinimas 355

77684 59972

01.01.02.01.
Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo užtikrinimas
52571 45735

Savivaldybės

funkcijų

įgyvendinimo ir

valdymo tobulinimo

programa Nr.1

Kaltinėnų

seniūnija

Iš viso

Kvėdarnos

seniūnija

Iš viso

Laukuvos

seniūnija

Iš viso

Pajūrio seniūnija

Iš viso

Palentinio

seniūnija

Iš viso

Šilalės miesto

seniūnija

Iš viso

Šilalės

kaimiškoji

seniūnija

Iš viso

Traksėdžio

seniūnija
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eurais

1 2 3 4 5 6

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

 darbo užmokesčiui

01.01.02.02.
Seniūnaičių ir kaimo bendruomenių

pirmininkų veiklos rėmimas 2500

55071 45735

01.01.02.01.
Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo užtikrinimas
39685 33020

01.01.02.02.
Seniūnaičių ir kaimo bendruomenių

pirmininkų veiklos rėmimas 2400

01.01.04.10.

Savivaldybės administracijos ir

seniūnijų veiklai reikalingo ilgalaikio

turto įsigijimas 1000

01.02.01.02.

Savivaldybės administracijos ir

seniūnijų darbuotojų įgūdžių ir

kompetencijos gerinimas 100

43185 33020

01.01.02.01.
Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo užtikrinimas
67404 50566

01.01.02.02.
Seniūnaičių ir kaimo bendruomenių

pirmininkų veiklos rėmimas 3000

01.01.04.10.

Savivaldybės administracijos ir

seniūnijų veiklai reikalingo ilgalaikio

turto įsigijimas 1870

01.02.01.02.

Savivaldybės administracijos ir

seniūnijų darbuotojų įgūdžių ir

kompetencijos gerinimas 300

72574 50566

01.01.02.01.
Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo užtikrinimas
72579 42126

01.01.02.02.
Seniūnaičių ir kaimo bendruomenių

pirmininkų veiklos rėmimas 3000

01.01.04.09.
Savivaldybės administracijos ir

seniūnijų pastatų einamasis remontas
3400

78979 42126

3349220 2327405

02.01.01.01.

Aplinkos kokybės gerinimo ir

aplinkos apsaugos priemonės  (SB

(AA) -154) 36949

02.01.01.03.
Atliekų tvarkymo infrastruktūros

plėtros priemonės       (SB (AA) -154)

21100

02.01.01.03.

Atliekų, kurių turėtojo nustatyti

neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja,

tvarkymo  priemonės       (SB (AA)

-154) 3000

02.01.01.04.

Aplinkos monitoringo, prevencinės,

aplinkos atkūrimo priemonės (SB

(AA) -154)
3900

02.01.01.05.

Visuomenės švietimo ir mokymo

aplinkosaugos klausimais priemonės

(SB (AA) -154)
1090

Savivaldybės

funkcijų

įgyvendinimo ir

valdymo tobulinimo

programa Nr.1

Traksėdžio

seniūnija

Iš viso

Tenenių

seniūnija

Iš viso

Upynos seniūnija

Iš viso

Žadeikių

seniūnija

Iš viso

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

Aplinkos apsaugos

rėmimo specialioji

programa Nr.02

Savivaldybės

administracija
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eurais

1 2 3 4 5 6

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

 darbo užmokesčiui

02.01.01.06.

Želdynų ir želdinių apsaugos,

tvarkymo, būklės stebėsenos, želdinų

kūrimo, želdinių veisimo,

inventorizacijos priemonės (SB (AA)

-154)
73739

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)

59053

02.03.01.03.

Naminių gyvūnų (šunų, kačių,

paukščių ir kt.) priežiūros ir

reguliavimo kontrolė 6800

02.03.01.04.

Dezinsekcijos ir deratizacijos darbų

organizavimas gyvenamųjų namų

rūsiuose, visuomeniniuose pastatuose,

atliekų kaupimo teritorijose ir

užkrečiamųjų ligų židiniuose,

tvarkymo ir valymo darbai rizikos

taškuose

0

02.03.01.05.

Triukšmo prevencijos priemonių

įgyvendinimas Šilalės rajono

teritorijoje 0

02.03.01.06.
Oro kokybės valdymas Šilalės rajono

savivaldybės teritorijoje 0

205631 0

205631 0

03.01.01.01.

Rajono viešosios tvarkos ir

visuomenės priešgaisrinės apsaugos

programos įgyvendinimas
1000

03.01.01.02. Civilinės saugos būklės gerinimas 9000

03.02.01.01.

Prevencinių programų rengimas ir

įgyvendinimas bendradarbiaujant su

policija 500

03.02.01.02.
Saugios kaimynystės iniciatyvų

rėmimas 500

03.02.01.03.
Stebėjimo kamerų įrengimas

potencialiai pavojingose vietose 1000

03.02.01.04.
Eismo saugumo priemonių diegimas

Šilalės mieste ir rajono gyvenvietėse
1000 0

13000 0

13000 0

04.01.01.01.

Šilalės rajono savivaldybės

visuomenės sveikatos rėmimo

specialiosios programos

įgyvendinimas  (SB (AA) -154) 30733

Aplinkos apsaugos

rėmimo specialioji

programa Nr.02

Savivaldybės

administracija

Iš viso

Iš viso Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programaNr. 02

Šilalės rajono

viešosios tvarkos ir

visuomenės

priešgaisrinės

apsaugos

programa Nr. 03

Savivaldybės

administracija

Iš viso

Iš viso  Šilalės rajono viešosios tvarkos ir visuomenės priešgaisrinės apsaugos programa Nr.

03

Sveikatos apsaugos

programa  Nr. 04

Savivaldybės

administracija



6

eurais

1 2 3 4 5 6

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

 darbo užmokesčiui

04.02.01.04.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų

pastatų ir patalpų renovacija pagal HN

reikalavimus 5000

04.02.01.03.

Naujos medicininės įrangos įsigijimas

Šilalės rajono sveikatos priežiūros

įstaigose paslaugoms teikti

nediskriminuojant lyčių
42500

04.02.02.01.

Palankių ir patrauklių gyvenimo ir

darbo sąlygų Šilalės rajono

savivaldybės  asmens sveikatos

priežiūros įstaigoms reikalingiems

medicinos darbuotojams sudarymas,

remiant būsto įsigijimą bei kitas

priemones medicinos darbuotojų

gerovei užtikrinti
4500

82733 0

04.03.01.01.
Visuomenės sveikatos biuro išlaikymo

užtikrinimas 15000 15000

04.03.01.07.

Projektas „Ikimokyklinio ir

mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos

kabinetų aprūpinimas metodinėmis

priemonėmis“ 14400

04.03.01.02.
Sukurti darbo organizavimo sistemą

su rizikos grupės asmenimis 4000

33400 15000

116133 15000

05.01.01.01.

Šilalės rajono etninės kultūros plėtros

programos parengimas ir

įgyvendinimas 8000 0

05.01.01.03.

Šilalės rajono religinių bendruomenių

rėmimo ir nekilnojamojo kultūros

paveldo tvarkybos programos

įgyvendinimas
15000 0

05.02.02.05.

Kofinansuoti kultūros ir meno

projektus (Muzikos ir teatro

projektai – 3450 Eur; Bijotų

bendruomenė – 2410 Eur;

„Etnoklubas“ – 2400 Eur; Vytogalos

kaimo bendruomenė – 900 Eur)
9160

05.01.01.06.

 Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio  

bažnyčios  vitražų remontas – 20000 

Eur ir Kvėdarnos Švč. M. Marijos 

Nekalto prasidėjimo bažnyčios langų 

pakeitimui – 8000 Eur
28000

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
10000 0

Sveikatos apsaugos

programa  Nr. 04

Savivaldybės

administracija

Iš viso

Šilalės rajono

savivaldybės

visuomenės

sveikatos biuras

Iš viso

Iš viso  Sveikatos apsaugos programa  Nr. 04

Kultūros ugdymo ir

etnokultūros

puoselėjimo

programa Nr .05

 Savivaldybės 

administracija
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eurais

1 2 3 4 5 6

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

 darbo užmokesčiui

05.02.02.03.

Dainų švenčių tradicijos tęstinumo

užtikrinimas, siekiant, kad

kolektyvuose dalyvautų ne mažiau

kaip 35 proc. tos pačios lyties asmenų.

6342 0

05.02.02.04. Miesto šventės organizavimas 10000 0

05.02.03.05. Kultūros paveldo objektų tvarkymas
5000 0

05.02.03.08.
Tremtinių aikštės Pajūryje darbų

užbaigimas ir įveiklinimas
20000 0

111502 0

05.02.02.05.
Kofinansuoti kultūros ir meno

projektus
5230

5230 0

05.02.01.04.

Seniūnijų laisvalaikio salių finansinio,

ūkinio  veiklos organizavimo

užtikrinimas 16836 8882

05.02.02.06.
Bijotai – Mažoji Lietuvos kultūros

sostinė 2022 20000

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. 5000

41836 8882

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 0

2000 0

Didkiemio

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 0

05.02.01.04.

Seniūnijų laisvalaikio salių finansinio,

ūkinio  veiklos organizavimo

užtikrinimas 14100 4135

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. 4500

18600 4135

05.02.01.04.

Seniūnijų laisvalaikio salių finansinio,

ūkinio  veiklos organizavimo

užtikrinimas 15500 8270

Kultūros ugdymo ir

etnokultūros

puoselėjimo

programa Nr .05

 Savivaldybės 

administracija

Iš viso

Biudžeto ir

finansų skyrius

Iš viso

Bijotų seniūnija

Iš viso

Bilionių

seniūnija

Iš viso

Kaltinėnų

seniūnija

Iš viso

Kvėdarnos

seniūnija
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eurais

1 2 3 4 5 6

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

 darbo užmokesčiui

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. 6000

05.02.03.07.
Seniūnijų laisvalaikio salių

materialinės bazės atnaujinimas 9500 0

31000 8270

05.02.01.04.

Seniūnijų laisvalaikio salių finansinio,

ūkinio  veiklos organizavimo

užtikrinimas 44406 23414

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. 4000

48406 23414

05.02.01.04.

Seniūnijų laisvalaikio salių finansinio,

ūkinio  veiklos organizavimo

užtikrinimas 11951 11467

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. 6000

17951 11467

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. 1500 0

1500 0

Šilalės miesto

seniūnija
05.02.02.01.

Kultūros renginių organizavimas ir

rėmimas, siekiant užtikrinti

proporcingą paslaugų suteikimą tiek

vyrams, tiek moterims, kad

renginiuose dalyvautų, ne mažiau,

kaip 30 proc. vienos lyties asmenų. 30000 0

05.02.01.04.

Seniūnijų laisvalaikio salių finansinio,

ūkinio  veiklos organizavimo

užtikrinimas 25278 15627

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. 3500

28778 15627

05.02.01.04.

Seniūnijų laisvalaikio salių finansinio,

ūkinio  veiklos organizavimo

užtikrinimas 18679 16518

Kultūros ugdymo ir

etnokultūros

puoselėjimo

programa Nr .05

Kvėdarnos

seniūnija

Iš viso

Laukuvos

seniūnija

Iš viso

Pajūrio seniūnija

Iš viso

Palentinio

seniūnija

Iš viso

Šilalės

kaimiškoji

seniūnija

Iš viso

Traksėdžio

seniūnija
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eurais

1 2 3 4 5 6

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

 darbo užmokesčiui

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. 2500

21179 16518

Tenenių

seniūnija
05.02.02.01.

Kultūros renginių organizavimas ir

rėmimas, siekiant užtikrinti

proporcingą paslaugų suteikimą tiek

vyrams, tiek moterims, kad

renginiuose dalyvautų ne mažiau kaip

30 proc. vienos lyties asmenų. 2500 0

05.02.01.04.

Seniūnijų laisvalaikio salių finansinio,

ūkinio  veiklos organizavimo

užtikrinimas 7986 4899

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. 3500 0

11486 4899

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. 2500 0

05.02.03.07.
Seniūnijų laisvalaikio salių

materialinės bazės atnaujinimas 0 0

2500 0

05.02.01.01.
Kultūros centro veiklos organizavimo

užtikrinimas
893448 751750

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.
78900 0

05.02.02.05.

Kofinansuoti kultūros ir meno

projektus  

( XVI Medvėgalio menų festivalis –

3300 Eur; Šilalės krašto dainos

„Augin muni maža“ – 1020 Eur;

Tautodailės pleneras „Šimtmečio

veidai ir vaizdai“ – 1800 Eur; Šilalės

vasaros muzikos festivalis 2022 –

2100 Eur; Linksmos muzikos

festivalis „Brizgėls“ – 1500 Eur;

„Daryti draudžiama nedaryti“ – 1140

Eur; Bardų ir poezijos nakties

festivalis Kaltinėnuose „Žodžiai

nebijo lietaus“ – 1350 Eur)

12210

Kultūros ugdymo ir

etnokultūros

puoselėjimo

programa Nr .05

Traksėdžio

seniūnija

Iš viso

Upynos seniūnija

Iš viso

Žadeikių

seniūnija

Iš viso

Kultūros centras



10

eurais

1 2 3 4 5 6

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

 darbo užmokesčiui

05.02.02.03.

Dainų švenčių tradicijos tęstinumo

užtikrinimas, siekiant, kad

kolektyvuose dalyvautų ne mažiau

kaip 35 proc. tos pačios lyties asmenų.

22200 0

1006758 751750

05.02.01.03.

Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus

veiklos organizavimo užtikrinimas

(Upynos liaudies amatų muziejaus

stogo remontas – 25000 Eur)
208992 161028

05.02.01.05.
Šilalės turizmo informacijos centro

veiklos organizavimo užtikrinimas 3300

05.02.02.05.

Kofinansuoti kultūros ir meno

projektus  

(Magiška Muziejų naktis Baubliuose –

1694 Eur; „Improvizuota kino studija“

– 450 Eur; Baublio gimtinės

kultūriniais takais - 870 Eur)
3014 0

215306 161028

05.02.01.02.
Viešosios bibliotekos ir jos filialų

veiklos organizavimo užtikrinimas
725833 625295

05.02.02.01.

Kultūros renginių organizavimas ir

rėmimas, siekiant užtikrinti

proporcingą paslaugų suteikimą tiek

vyrams, tiek moterims, kad

renginiuose dalyvautų ne mažiau kaip

30 proc. vienos lyties asmenų.
3000

05.02.02.05.

Kofinansuoti kultūros ir meno

projektus  

(Inovacijų turgus) 386 0

729219 625295

Šilalės  Dariaus

ir  Girėno

progimnazija

05.02.02.03.

Dainų švenčių tradicijos tęstinumo

užtikrinimas, siekiant, kad

kolektyvuose dalyvautų ne mažiau

kaip 35 proc. tos pačios lyties asmenų.

88 0

Šilalės r.

Kaltinėnų

Aleksandro

Stulginskio

gimnazija

05.02.02.03.

Dainų švenčių tradicijos tęstinumo

užtikrinimas, siekiant, kad

kolektyvuose dalyvautų ne mažiau

kaip 35 proc. tos pačios lyties asmenų.

282 0

Šilalės r.

Laukuvos

Norberto Vėliaus

gimnazija

05.02.02.03.

Dainų švenčių tradicijos tęstinumo

užtikrinimas, siekiant, kad

kolektyvuose dalyvautų ne mažiau

kaip 35 proc. tos pačios lyties asmenų.

148 0

Kultūros ugdymo ir

etnokultūros

puoselėjimo

programa Nr .05

Kultūros centras

Iš viso

Šilalės Vlado

Statkevičiaus

muziejus

Iš viso

Viešoji

biblioteka

Iš viso
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eurais

1 2 3 4 5 6

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

 darbo užmokesčiui

05.02.02.03.

Dainų švenčių tradicijos tęstinumo

užtikrinimas, siekiant, kad

kolektyvuose dalyvautų ne mažiau

kaip 35 proc. tos pačios lyties asmenų.

3640 0

3640 0

2331909 1631285

Savivaldybės

administracija
06.01.01.01.

Tradicinių, tarptautinių ir kitų sporto

priemonių vykdymas bei sporto klubų

dalinis rėmimas
80000 0

Bijotų seniūnija 06.01.01.02.
Sporto varžybų ir stovyklų

organizavimas 500 0

Bilionių

seniūnija
06.01.01.02.

Sporto varžybų ir stovyklų

organizavimas 300 0

Didkiemio

seniūnija
06.01.01.02.

Sporto varžybų ir stovyklų

organizavimas 300 0

Kaltinėnų

seniūnija
06.01.01.02.

Sporto varžybų ir stovyklų

organizavimas 800 0

Kvėdarnos

seniūnija
06.01.01.02.

Sporto varžybų ir stovyklų

organizavimas 800 0

Laukuvos

seniūnija
06.01.01.02.

Sporto varžybų ir stovyklų

organizavimas 800 0

Pajūrio seniūnija 06.01.01.02.
Sporto varžybų ir stovyklų

organizavimas 800 0

Palentinio

seniūnija
06.01.01.02.

Sporto varžybų ir stovyklų

organizavimas 300 0

Šilalės miesto

seniūnija
06.01.01.02.

Sporto varžybų ir stovyklų

organizavimas 930 0

Šilalės

kaimiškoji

seniūnija

06.01.01.02.
Sporto varžybų ir stovyklų

organizavimas
800 0

Traksėdžio

seniūnija
06.01.01.02.

Sporto varžybų ir stovyklų

organizavimas 500 0

Žadeikių

seniūnija
06.01.01.02.

Sporto varžybų ir stovyklų

organizavimas 300 0

Upynos seniūnija 06.01.01.02.
Sporto varžybų ir stovyklų

organizavimas 500 0

Tenenų seniūnija 06.01.01.02.
Sporto varžybų ir stovyklų

organizavimas 300 0

Šilalės sporto

mokykla
06.01.01.03.

Kūno kultūros ir sporto renginių

suaugusiems organizavimas, sąlygų

vykti į varžybas sudarymas 2075 0

90005 0

07.01.02.09.

Šilalės rajono savivaldybės vaikų ir

jaunimo vasaros poilsio

organizavimas
30000 0

07.01.03.02.

Šilalės sporto mokykloje ugdymo

proceso ir aplinkos išlaikymo

užtikrinimas 9450 0

07.02.01.02.
Respublikinių ir rajoninių dainų

švenčių organizavimas
0 0

Kultūros ugdymo ir

etnokultūros

puoselėjimo

programa Nr .05

Šilalės meno

mokykla

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

Švietimo kokybės ir

mokymosi aplinkos

užtikrinimo

programa Nr. 07

 Savivaldybės 

administracija
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eurais

1 2 3 4 5 6

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

 darbo užmokesčiui

07.02.01.04.

Rengti  Šilalės rajono savivaldybės

pažangos planą pagal „Tūkstantmečio

mokyklų programą“
9559

07.01.02.08.

Finansuoti tarpinstitucinio

bendradarbiavimo koordinatoriaus

pareigybės išlaikymą savivaldybėje
1180 0

50189 0

Biudžeto ir

finansų skyrius
07.01.05.02.

Bendrojo ugdymo mokyklų mokinių,

gyvenančių kaimo gyvenamosiose

vietovėse, neatlygintino pavėžėjimo į

mokyklas ir į namus organizavimas 571800 0

Biudžeto ir

finansų skyrius
07.02.01.03.

Mokytojų dalinis kelionės išlaidų

kompensavimas 2500 0

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo

užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo

ugdymo mokyklose
415272 329025

07.01.02.11. Kokybės krepšelis 7506

07.01.05.01.
Mokinių pavėžėjim priklausančiais

geltonaisiais autobusais užtikrinimas
7000

07.01.05.02.

Bendrojo ugdymo mokyklų mokinių,

gyvenančių kaimo gyvenamosiose

vietovėse, neatlygintino pavėžėjimo į

mokyklas ir į namus organizavimas 300

07.02.01.03.
Mokytojų dalinis kelionės išlaidų

kompensavimas 1100 0

07.03.01.01.

Švietimo  įstaigų pastatų ir aplinkos

pritaikymas higienos normų

reikalavimams, remonto ir avarijų

likvidavimo darbai    (už mokyklos

pastatų akustinio triukšmo parametrų

tyrimo atlikimą) 2000

07.01.05.03.

Mokytojų, mokinių, savivaldybės

specialistų pavežimą į renginius,

olimpiadas, varžybas, vykdyti

priežiūrą ir kt. 600

433778 329025

07.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso

ir aplinkos užtikrinimas 69834 68104

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo

užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo

ugdymo mokyklose 359360 275580

07.01.05.01.

Mokinių pavėžėjimo priklausančiais

„geltonaisiais“ autobusais

užtikrinimas 10000

07.01.05.03.

Mokytojų, mokinių, savivaldybės

specialistų pavežimas į renginius,

olimpiadas, varžybas, vykdyti

priežiūrą ir kt. 600

07.02.01.03.
Mokytojų dalinis kelionės išlaidų

kompensavimas 2700 0

Švietimo kokybės ir

mokymosi aplinkos

užtikrinimo

programa Nr. 07

 Savivaldybės 

administracija

Iš viso

Šilalės Simono

Gaudėšiaus

gimnazija

Iš viso

Šilalės r.

Laukuvos

Norberto Vėliaus

gimnazija
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eurais

1 2 3 4 5 6

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

 darbo užmokesčiui

07.03.01.01.

Švietimo  įstaigų pastatų ir aplinkos

pritaikymas higienos normų

reikalavimams, remonto ir avarijų

likvidavimo darbai    (saulės elektrinių

įrengimas) 11771 0

454265 343684

07.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo

užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir

progimnazijos tipo bendrojo ugdymo

mokyklose 690385 560085

07.03.01.03.
Švietimo įstaigų ilgalaikio turto

įsigijimas 4000

07.01.05.01.
Mokinių pavėžėjimo priklausančiais

geltonaisiais autobusais užtikrinimas
13000

07.01.05.02.

Bendrojo ugdymo mokyklų mokinių,

gyvenančių kaimo gyvenamosiose

vietovėse, neatlygintino pavėžėjimo į

mokyklas ir į namus organizavimas
500

07.01.05.03.

Mokytojų, mokinių, savivaldybės

specialistų pavežimas į renginius,

olimpiadas, varžybas, vykdyti

priežiūrą ir kt. 600

07.02.01.03.
Mokytojų dalinis kelionės išlaidų

kompensavimas 3100 0

07.03.01.01.

Švietimo  įstaigų pastatų ir aplinkos

pritaikymas higienos normų

reikalavimams, remonto ir avarijų

likvidavimo darbai 100

711685 560085

07.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso

ir aplinkos užtikrinimas
22257 20049

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo

užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo

ugdymo mokyklose 360723 293225

07.03.01.03.
Švietimo įstaigų ilgalaikio turto

įsigijimas 7087

07.01.05.01.
Mokinių pavėžėjimo priklausančiais

geltonaisiais autobusais užtikrinimas
17000

07.02.01.01.

Mokomųjų dalykų olimpiadų,

egzaminų, konkursų, parodų, sporto

varžybų organizavimas, delegacijų

išsiuntimas į šalies bei tarptautinius

renginius, gabiųjų vaikų ir jaunimo

rėmimas ir skatinimas ir kt.
600

07.02.01.03.
Mokytojų dalinis kelionės išlaidų

kompensavimas 2400 0

07.03.01.01.

Švietimo  įstaigų pastatų ir aplinkos

pritaikymas higienos normų

reikalavimams, remonto ir avarijų

likvidavimo darbai 1500

411567 313274

Švietimo kokybės ir

mokymosi aplinkos

užtikrinimo

programa Nr. 07

Šilalės r.

Laukuvos

Norberto Vėliaus

gimnazija

Iš viso

Šilalės  Dariaus

ir  Girėno

progimnazija

Iš viso

Šilalės r.

Kaltinėnų

Aleksandro

Stulginskio

gimnazija

Iš viso
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eurais

1 2 3 4 5 6

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

 darbo užmokesčiui

07.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso

ir aplinkos užtikrinimas 74678 49971

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo

užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo

ugdymo mokyklose 330409 260876

07.01.05.01.
Mokinių pavėžėjimo priklausančiais

geltonaisiais autobusais užtikrinimas
12000

07.01.05.03.

Mokytojų, mokinių, savivaldybės

specialistų pavežimas į renginius,

olimpiadas, varžybas, vykdyti

priežiūrą ir kt. 600

07.02.01.03.
Mokytojų dalinis kelionės išlaidų

kompensavimas 3900 0

07.03.01.01.

Švietimo  įstaigų pastatų ir aplinkos

pritaikymas higienos normų

reikalavimams, remonto ir avarijų

likvidavimo darbai (senos tvoros

remontas 15000 Eur)  (saulės

elektrinių įrengimas- 12067 Eur)

(šilumos katilo įsigijimas - 10 000)

37067

458654 310847

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo

užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo

ugdymo mokyklose 395387 306256

07.01.05.01.
Mokinių pavėžėjimo priklausančiais

geltonaisiais autobusais užtikrinimas
8000

07.01.05.03.

Mokytojų, mokinių, savivaldybės

specialistų pavežimą į renginius,

olimpiadas, varžybas, vykdyti

priežiūrą ir kt. 500

07.02.01.03.
Mokytojų dalinis kelionės išlaidų

kompensavimas 5000 0

07.03.01.01.

Švietimo  įstaigų pastatų ir aplinkos

pritaikymas higienos normų

reikalavimams, remonto ir avarijų

likvidavimo darbai   (saulės elektrinių

įrengimas - 23220)
37044

445931 306256

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo

užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo

ugdymo mokyklose 81146 74752

07.02.01.03.
Mokytojų dalinis kelionės išlaidų

kompensavimas 1000 0

07.01.05.03.

Mokytojų, mokinių, savivaldybės

specialistų pavežimas į renginius,

olimpiadas, varžybas, vykdyti

priežiūrą ir kt. 300

82446 74752

Švietimo kokybės ir

mokymosi aplinkos

užtikrinimo

programa Nr. 07

Šilalės r.

Kvėdarnos

Kazimiero

Jauniaus

gimnazija

Iš viso

Šilalės r. Pajūrio

Stanislovo

Biržiškio

gimnazija

Iš viso

Šilalės

suaugusiųjų

mokykla

Iš viso
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eurais

1 2 3 4 5 6

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

Programos

pavadinimas,

programos kodas

Asignavimų

valdytojo
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iš jų

 darbo užmokesčiui

07.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso

ir aplinkos užtikrinimas

300261 241839

07.02.01.03.
Mokytojų dalinis kelionės išlaidų

kompensavimas 300 0

07.03.01.01.

Švietimo  įstaigų pastatų ir aplinkos

pritaikymas higienos normų

reikalavimams, remonto ir avarijų

likvidavimo darbai

(saulės elektrinių įrengimas) 1700

302261 241839

07.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso

ir aplinkos užtikrinimas 795398 716739

07.02.01.03.
Mokytojų dalinis kelionės išlaidų

kompensavimas 1300 0

07.03.01.03.
Švietimo įstaigų ilgalaikio turto

įsigijimas
17500

814198 716739

07.01.03.01.

Šilalės meno mokykloje ugdymo

proceso ir aplinkos išlaikymo

užtikrinimas 684902 672640

07.02.01.03.
Mokytojų dalinis kelionės išlaidų

kompensavimas
5700 0

07.01.05.02.

Bendrojo ugdymo mokyklų mokinių,

gyvenančių kaimo gyvenamosiose

vietovėse, neatlygintino pavėžėjimo į

mokyklas ir į namus organizavimas
200

690802 672640

07.01.03.02.

Šilalės sporto mokykloje ugdymo

proceso ir aplinkos išlaikymo

užtikrinimas 404582 357601

07.01.03.05.
Neformaliojo vaikų švietimo

programų įvairovės užtikrinimas 7420

07.02.01.03.
Mokytojų dalinis kelionės išlaidų

kompensavimas 700 0

07.02.01.01.

Mokomųjų dalykų olimpiadų,

egzaminų, konkursų, parodų, sporto

varžybų organizavimas, delegacijų

išsiuntimas į šalies bei tarptautinius

renginius, gabiųjų vaikų ir jaunimo

rėmimas ir skatinimas ir kt.
1530

414232 357601

07.01.04.01.
Šilalės švietimo pagalbos tarnybos

veiklos organizavimo užtikrinimas 135101 110301

07.02.01.03.
Mokytojų dalinis kelionės išlaidų

kompensavimas 300 0

07.01.04.03.
Trečiojo amžiaus universiteto veikos

organizavimas 15500

150901 110301

5995209 4337043

Švietimo kokybės ir

mokymosi aplinkos

užtikrinimo

programa Nr. 07

Šilalės r.

Kvėdarnos

darželis

„Saulutė“

Iš viso

Šilalės

lopšelis-darželis

„Žiogelis“

Iš viso

Šilalės meno

mokykla

Iš viso

Šilalės sporto

mokykla

Iš viso

Šilalės švietimo

pagalbos tarnyba

Iš viso

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

1 2 3 4 5 6

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

 darbo užmokesčiui

08.01.01.03. Civilinės būklės aktų registravimas 25125 22400

08.01.01.04.
Valstybinės kalbos vartojimo ir

taisyklingumo kontrolė 16483 15586

08.01.01.05. Archyvinių dokumentų tvarkymas 19272 15477

08.01.01.07. Pirminė teisinė pagalba 14473 13706

08.01.01.09. Jaunimo teisių apsauga 3209 2371

08.01.01.26.

Savivaldybėms priskirtiems

geodezijos ir kartografijos darbams

organizuoti ir vykdyti 1508 1149

08.01.01.14. Žemės ūkio funkcijų vykdymas
13800 2000

93870 72689

Savivaldybės

priešgaisrinė

tarnyba

08.01.01.13.
Priešgaisrinių tarnybų

organizavimas

3000 3000

96870 75689

09.02.03.02.

Socialinio būsto ir socialinio būsto

fondo, skirto laikinam

apgyvendinimui, remontavimas
25000

09.02.03.05. Socialinio būsto įsigijimas 1000

09.02.03.06.

Apmokėjimas savivaldybei tenkančia

dalimi už daugiabučių namų

bendrosios nuosavybės objektų

atnaujinimą ir renovaciją bei lėšų

kaupimą 20150

09.03.01.24.

Projektas „Kompleksinių paslaugų

šeimai teikimas Šilalės rajono

savivaldybėje“ Koordinaciniam

centrui  „Gilė“ 22430

09.03.01.25. Parama Ukrainai 20000

09.01.01.01.
Institucijos valdymo išlaidos

(socialinių darbuotojų išlaikymas)
96124 89604

09.01.01.04.
Šilalės rajono savivaldybės socialinės

paramos programos įgyvendinimas

237110

09.02.02.01.

Socialinių pašalpų skyrimas ir

mokėjimas nepasiturintiems

gyventojams 689766

09.02.02.02. Kompensacijos už šildymą
68700

09.02.02.03.
Vienkartinių ir tikslinių pašalpų

skyrimas 100000

09.02.02.04.
Mirusių asmenų palaikų pervežimo

išlaidos 18174

09.02.02.07
Dalinė laidojimo išlaidų

kompensavimas už šarvojimo salę 10000

09.02.02.06
Vienkartinės paramos gimus vaikui

skyrimas 31050

09.02.02.10.
Užsieniečiams vienkartinių ir tikslinių

pašalpų skyrimas 5000

Valstybinių

(perduotų

savivaldybėms)

funkcijų vykdymo

programa  Nr. 08

 Savivaldybės 

administracija

Iš viso

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

Socialinės apsaugos

plėtojimo

programa Nr. 09

Savivaldybės

administracija
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eurais

1 2 3 4 5 6

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

Programos
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programos kodas
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valdytojo
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iš jų

 darbo užmokesčiui

09.02.02.14.
Kompensacijų už šildymą ir karštą

vandenį administravimas 1150

09.02.02.15. Kompensacijos už karštą vandenį 5400

09.02.02.16. Kompensacijos už šaltą vandenį
3300

09.02.02.17.
Kredito daugiabučiam namui

atnaujinti finasavimas 78500

09.02.02.18. Palūkanų finansavimas
41600

09.02.02.19. Kompensacijos kietam kurui 422000

09.02.03.03. Būsto pritaikymas neįgaliesiems
53500

09.03.01.13.

Parama iš Europos pagalbos labiausiai

skurstantiems asmenims fondo lėšų

maisto produktais
7888

09.03.01.14. Maitinimo paslaugų teikimas 1400

09.03.01.20.

Projektas „Aktyvus dialogas –

šiuolaikinės savivaldos pagrindas Nr.

LT-RU-1-019“ 1000

09.04.01.01.
Neįgaliųjų socialinės integracijos

įgyvendinimas 7532

09.04.01.06.
Neįgaliųjų sąjungos ilgalaikio turto

įsigijimas 15000

09.04.02.03. Pagalbos pinigai už globojamą vaiką
81500

09.04.02.04. Išmoka už socialinę globą šeimoje 500

2064774 89604

09.01.01.01.
Institucijos valdymo išlaidos

(socialinių darbuotojų išlaikymas) 20014 18477

09.01.02.01.
Socialinių darbuotojų kvalifikacijos

kėlimas 320

09.02.02.03.
Vienkartinių ir tikslinių pašalpų

skyrimas 2200

22534 18477

09.02.02.03.
Vienkartinių ir tikslinių pašalpų

skyrimas 700

700 0

09.02.02.03.
Vienkartinių ir tikslinių pašalpų

skyrimas 900

900 0

09.01.01.01.
Institucijos valdymo išlaidos

(socialinių darbuotojų išlaikymas) 19368 17739

09.01.02.01.
Socialinių darbuotojų kvalifikacijos

kėlimas 250

09.02.02.03.
Vienkartinių ir tikslinių pašalpų

skyrimas 4026

23644 17739

09.01.01.01.
Institucijos valdymo išlaidos

(socialinių darbuotojų išlaikymas) 18413 17782

09.01.02.01.
Socialinių darbuotojų kvalifikacijos

kėlimas 250

09.02.02.03.
Vienkartinių ir tikslinių pašalpų

skyrimas 7000

25663 17782

Socialinės apsaugos

plėtojimo

programa Nr. 09

Savivaldybės

administracija

Iš viso

Bijotų seniūnija

Iš viso

Bilionių

seniūnija

Iš viso

Didkiemio

seniūnija

Iš viso

Kaltinėnų

seniūnija

Iš viso

Kvėdarnos

seniūnija

Iš viso
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09.01.01.01.
Institucijos valdymo išlaidos

(socialinių darbuotojų išlaikymas) 19814 18127

09.01.02.01.
Socialinių darbuotojų kvalifikacijos

kėlimas 300

09.02.02.03.
Vienkartinių ir tikslinių pašalpų

skyrimas 2000

22114 18127

Palentinio

seniūnija
09.02.02.03.

Vienkartinių ir tikslinių pašalpų

skyrimas 1096

1096 0

09.01.01.01.
Institucijos valdymo išlaidos

(socialinių darbuotojų išlaikymas) 18597 17782

09.02.02.03.
Vienkartinių ir tikslinių pašalpų

skyrimas 2800

21397 17782

09.01.01.01.
Institucijos valdymo išlaidos

(socialinių darbuotojų išlaikymas) 19502 18771

09.01.02.01.
Socialinių darbuotojų kvalifikacijos

kėlimas 200

09.02.02.03.
Vienkartinių ir tikslinių pašalpų

skyrimas 3500

23202 18771

09.01.01.01.
Institucijos valdymo išlaidos

(socialinių darbuotojų išlaikymas) 18303 17782

09.01.02.01.
Socialinių darbuotojų kvalifikacijos

kėlimas 200

09.02.02.03.
Vienkartinių ir tikslinių pašalpų

skyrimas 3000

21503 17782

09.02.02.03.
Vienkartinių ir tikslinių pašalpų

skyrimas 300

300 0

09.01.01.01.
Institucijos valdymo išlaidos

(socialinių darbuotojų išlaikymas) 20268 18682

09.01.02.01.
Socialinių darbuotojų kvalifikacijos

kėlimas 250

09.02.02.03.
Vienkartinių ir tikslinių pašalpų

skyrimas 2000

22518 18682

09.02.02.03.
Vienkartinių ir tikslinių pašalpų

skyrimas 3000

3000 0

09.01.01.02.
Šilalės rajono socialinių paslaugų

namų veiklos užtikrinimas 1534081 1287316

09.01.02.01.
Socialinių darbuotojų kvalifikacijos

kėlimas 3000

09.03.01.05.
Laikino apgyvendinimo ir laikino

apnakvindinimo paslaugų teikimas
1000

09.03.01.06.

Socialinių paslaugų teikimas

neįgaliesiems (dienos soc. globa

institucijoje) 14500

09.03.01.07.
Socialinių paslaugų teikimas asmens

namuose (pagalba asmens namuose)
11000

Socialinės apsaugos

plėtojimo

programa Nr. 09

Laukuvos

seniūnija

Iš viso

Iš viso

Pajūrio seniūnija

Iš viso

Šilalės

kaimiškoji

seniūnija

Iš viso

Traksėdžio

seniūnija

Iš viso

Tenenių

seniūnija

Iš viso

Upynos seniūnija

Iš viso

Žadeikių

seniūnija

Iš viso

Šilalės rajono

socialinių

paslaugų namai
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09.03.01.08.

Socialinės globos paslaugų teikimas

senyvo amžiaus ir neįgaliems

suaugusiems asmenims (namuose –

integrali pagalba) 8000

09.03.01.09.
Socialinės priežiūros paslaugų

teikimas (vaikų dienos centras)
17000

09.03.01.10.

Savarankiško gyvenimo paslaugų

teikimas savarankiško gyvenimo

namuose (neįgaliems, pensinio

amžiaus asmenims) 700

09.03.01.12.

Asmeninės higienos ir priežiūros

paslaugų teikimas ir skyrimas (dušo

bei skalbimo paslaugos) 700

09.03.01.14. Maitinimo paslaugų teikimas 1000

09.03.01.16. Bendruomeninių vaikų globos namai
14900

09.03.01.21.
Integralios pagalbos plėtra Šilalės

rajone 114000

09.03.01.22. Pajūrio paramos šeimai padalinys 38500

09.04.02.04. Išmoka už socialinę globą šeimoje 36105

09.04.02.02.

Būsimų globėjų ir įtėvių paieškos,

rengimo, atrankos, konsultavimo ir

pagalbos jiems teikimo paslaugų

teikimas 3300

1797786 1287316

4051131 1522062

10.02.01.01.
Šilalės rajono kaimo rėmimo plėtros

programos įgyvendinimas
10890

10.02.01.03.
Žemdirbių švenčių ir kitų renginių

organizavimas 5104

10.02.02.01.
Avariniai melioracijos statinių

remontai 10000

10.02.02.03.

Melioracijos  griovių ir juose esančių

statinių rekonstrucijos projekto ir

ekspertizės parengimas 20000

10.02.02.10.

Projektas „Šilalės rajono Bijotų ir

Kaltinėnų kadastro vietovių

melioracijos sistemų rekonstrukcija“
37500

10.02.02.12.

Projektas „Šilalės rajono Laukuvos

kadastrinės vietovės griovių ir statinių

juose rekonstrukcija“
164062

10.02.02.11.

Projektas „Šilalės rajono Pajūralio ir

Jomantų kadastrinių vietovių griovių

ir statinių juose rekonstrukcija“
164062

411618 0

411618 0

11.01.01.03.
Komunalinių atliekų tvarkymo

infrastruktūros plėtra 9809

Socialinės apsaugos

plėtojimo

programa Nr. 09

Šilalės rajono

socialinių

paslaugų namai

Iš viso

Iš viso  Socialinės apsaugos plėtojimo programa Nr. 09

 Žemės ūkio 

plėtros ir 

melioracijos 

programa    Nr. 10

Savivaldybės

administracija

Iš viso

Iš viso Žemės ūkio plėtros ir melioracijos programa  Nr. 10

Komunalinio ūkio

ir turto programa

Nr.11

 Savivaldybės 

administracija
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11.01.01.08.

Projektas „Tauragės regiono maisto /

virtuvės, įskaitant ir žaliųjų, atliekų

tvarkymo infrastruktūros plėtra“
19746

11.01.01.09.

Individualių buitinių nuotekų valymo

įrenginių įsigijimo dalinis

kompensavimas 90000

11.01.01.10.
Šilalės miesto Šolių gatvėje nuotekų

tinklų įrengimas 52290

11.01.01.11.
Vandentiekio ir nuotekų tinklų Šilo

gatvėje, Šilalės mieste įrengimas 10000

11.01.02.03.

Vietinės reikšmės kelių ir gatvių su

žvyro danga mieste ir kaimiškosiose

seniūnijose priežiūra (greideriavimas)
24928

11.01.02.06. Gatvių priežiūra žiemos sezono metu
61362

11.01.04.03.

Kapinių teritorijų priežiūra rajono

seniūnijose (veikiančių ir neveikiančių

kapinių) 3970 0

11.01.05.02.
Šilalės rajono  savivaldybės verslo

plėtros programos įgyvendinimui 7000

11.01.05.04.
Daugiabučių namų savininkų rėmimo

programos įgyvendinimui 7000

11.02.01.01.

Šilalės rajono savivaldybės

nekilnojamojo turto kadastriniai

matavimai ir teisinė registracija bei

turto vertinimas 10500

296605 0

11.01.01.02.
Atliekų išvežimas iš kapinių ir

bendrojo naudojimo teritorijų 1202

11.01.01.03.
Komunalinių atliekų tvarkymo

infrastruktūros plėtra 26500

11.01.02.06. Gatvių priežiūra žiemos sezono metu
1000

11.01.03.01. Rajono gatvių apšvietimo užtikrinimas
17210 11921

11.01.04.01. Gėlynų įrengimas ir priežiūra 800

11.01.04.03.

Kapinių teritorijų priežiūra rajono

seniūnijose (veikiančių ir neveikiančių

kapinių)(biotualetų įsigijimas)
12766 8432

59478 20353

11.01.01.03.
Komunalinių atliekų tvarkymo

infrastruktūros plėtra 3300

11.01.04.05.

Savivaldybei priklausančių

visuomeninės paskirties pastatų

aplinkos tvarkymas 15000

11.01.02.06. Gatvių priežiūra žiemos sezono metu
1000

11.01.03.01. Rajono gatvių apšvietimo užtikrinimas
900

20200 0

11.01.01.02.
Atliekų išvežimas iš kapinių ir

bendrojo naudojimo teritorijų 1970

Komunalinio ūkio

ir turto programa

Nr.11

 Savivaldybės 

administracija

Iš viso

Bijotų seniūnija

Iš viso

Bilionių

seniūnija

Iš viso

Didkiemio

seniūnija
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eurais

1 2 3 4 5 6

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

 darbo užmokesčiui

11.01.02.06. Gatvių priežiūra žiemos sezono metu
1000

11.01.03.01. Rajono gatvių apšvietimo užtikrinimas
11578 9724

11.01.04.01. Gėlynų įrengimas ir priežiūra 300

11.01.02.02.

Asfaltbetonio dangų paprastasis

remontas mieste ir kaimiškosiose

seniūnijose (krepšinio aikštelės

remontas)
6500

11.01.04.03.

Kapinių teritorijų priežiūra rajono

seniūnijose (veikiančių ir neveikiančių

kapinių) 5339 4862

26687 14586

11.01.01.02.
Atliekų išvežimas iš kapinių ir

bendrojo naudojimo teritorijų 3000

11.01.01.03.
Komunalinių atliekų tvarkymo

infrastruktūros plėtra 11000

11.01.03.01. Rajono gatvių apšvietimo užtikrinimas
26017 11792

11.01.04.05.

Savivaldybei priklausančių

visuomeninės paskirties pastatų

aplinkos tvarkymas 47548 44402

11.01.04.01. Gėlynų įrengimas ir priežiūra 294

11.01.02.06. Gatvių priežiūra žiemos sezono metu
2406

11.01.05.06. Viešųjų tualetų priežiūra ir įsigijimui 18000

11.01.04.03.

Kapinių teritorijų priežiūra rajono

seniūnijose (veikiančių ir neveikiančių

kapinių) 9502 8271

117767 64465

11.01.01.02.
Atliekų išvežimas iš kapinių ir

bendrojo naudojimo teritorijų 3500

11.01.02.06. Gatvių priežiūra žiemos sezono metu
1000

11.01.02.09
Gatvių pavadinimų informacinių

lentelių įrengimas seniūnijose 500

11.01.05.06. Viešųjų tualetų priežiūra
3000

11.01.03.01. Rajono gatvių apšvietimo užtikrinimas
9500

11.01.03.02. Gatvių apšvietimo tinklų įrengimas 5000

11.01.01.03.
Komunalinių atliekų tvarkymo

infrastruktūros plėtra 25000

11.01.04.03.

Kapinių teritorijų priežiūra rajono

seniūnijose (veikiančių ir neveikiančių

kapinių) 40900 38064

11.01.04.05.

Savivaldybei priklausančių

visuomeninės paskirties pastatų

aplinkos tvarkymas 16000

104400 38064

11.01.01.02.
Atliekų išvežimas iš kapinių ir

bendrojo naudojimo teritorijų
3000

11.01.02.06. Gatvių priežiūra žiemos sezono metu
2000

Komunalinio ūkio

ir turto programa

Nr.11

Didkiemio

seniūnija

Iš viso

Kaltinėnų

seniūnija

Iš viso

Kvėdarnos

seniūnija

Iš viso

Laukuvos

seniūnija
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1 2 3 4 5 6

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

 darbo užmokesčiui

11.01.04.03.

Kapinių teritorijų priežiūra rajono

seniūnijose (veikiančių ir neveikiančių

kapinių)
17550

11.01.04.05.

Savivaldybei priklausančių

visuomeninės paskirties pastatų

aplinkos tvarkymas 85351 65853

11.01.03.01. Rajono gatvių apšvietimo užtikrinimas
5500

113401 65853

11.01.03.01. Rajono gatvių apšvietimo užtikrinimas
8500

11.01.04.01. Gėlynų įrengimas ir priežiūra
500

11.01.04.05.

Savivaldybei priklausančių

visuomeninės paskirties pastatų

aplinkos tvarkymas (liepto remontas

-6000 Eur, Jomantų bendruomenės

stogo remontas – 1000 ) 8750

11.01.02.06. Gatvių priežiūra žiemos sezono metu
1000

11.01.04.03.

Kapinių teritorijų priežiūra rajono

seniūnijose (veikiančių ir neveikiančių

kapinių) 31901 25704

50651 25704

11.01.01.02.
Atliekų išvežimas iš kapinių ir

bendrojo naudojimo teritorijų
321

11.01.02.06. Gatvių priežiūra žiemos sezono metu
500

11.01.03.01. Rajono gatvių apšvietimo užtikrinimas
250

11.01.04.01. Gėlynų įrengimas ir priežiūra 200

11.01.01.03.
Komunalinių atliekų tvarkymo

infrastruktūros plėtra 500

11.01.04.05.

Savivaldybei priklausančių

visuomeninės paskirties pastatų

aplinkos tvarkymas 1250

3021 0

11.01.01.02.
Atliekų išvežimas iš kapinių ir

bendrojo naudojimo teritorijų
35000

11.01.02.02.

Asfaltbetonio dangų paprastasis

remontas mieste ir kaimiškosiose

seniūnijose 2000

11.01.02.03.

Vietinės reikšmės keliams ir gatvėms

su žvyro danga mieste ir

kaimiškosiose seniūnijose 1000

11.01.02.07.
Gatvių ženklinimas ir kelio ženklų

įrengimas Šilalės mieste ir seniūnijose
1000

11.01.02.11.
Šaligatvių ir pėsčiųjų takų priežiūra ir

plėtra 192521 164177

11.01.03.01. Rajono gatvių apšvietimo užtikrinimas
82000

11.01.03.02. Gatvių apšvietimo tinklų įrengimas 10992

11.01.04.01. Gėlynų įrengimas ir priežiūra 25000

Komunalinio ūkio

ir turto programa

Nr.11

Laukuvos

seniūnija

Iš viso

Pajūrio seniūnija

Iš viso

Palentinio

seniūnija

Iš viso

Šilalės miesto

seniūnija
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eurais

1 2 3 4 5 6

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

Programos

pavadinimas,

programos kodas

Asignavimų

valdytojo

pavadinimas
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strateginiame

plane

Priemonės pavadinimas Iš viso

iš jų

 darbo užmokesčiui

11.01.04.02.
Medžių kirtimo, sodinimo, tvarkymo

ir pertvarkymo darbai 6000

11.01.04.03.

Kapinių teritorijų priežiūra rajono

seniūnijose (veikiančių ir neveikiančių

kapinių) 27258 24930

11.01.04.05.

Savivaldybei priklausančių

visuomeninės paskirties pastatų

aplinkos tvarkymas (traktoriukui

įsigyti – 10000 Eur) 28600

11.01.04.06. Vaikų žaidimų aikštelių įrengimas 0

11.01.05.06. Viešųjų tualetų priežiūra 10000

421371 189107

11.01.01.02.
Atliekų išvežimas iš kapinių ir

bendrojo naudojimo teritorijų
2027

11.01.02.07.
Gatvių ženklinimas ir kelio ženklų

įrengimas Šilalės mieste ir seniūnijose
500

11.01.02.02.

Asfaltbetonio dangų paprastasis

remontas mieste ir kaimiškosiose

seniūnijose 500

11.01.02.11.
Šaligatvių ir pėsčiųjų takų priežiūra ir

plėtra 5500

11.01.02.01.
Žvyruotų gatvių paprastasis remontas

mieste ir kaimiškosiose seniūnijose
1000

11.01.04.05.

Savivaldybei priklausančių

visuomenės paskirties pastatų aplinkos

tvarkymas 0

11.01.04.06. Vaikų žaidimų aikštelių įrengimas 8200

11.01.03.01. Rajono gatvių apšvietimo užtikrinimas
16727

11.01.03.02. Gatvių apšvietimo tinklų įrengimas 0

11.01.04.02.
Medžių kirtimo, sodinimo, tvarkymo

ir pertvarkymo darbai 500

11.01.05.06. Viešųjų tualetų priežiūra 176

11.01.04.03.

Kapinių teritorijų priežiūra rajono

seniūnijose (veikiančių ir neveikiančių

kapinių) 8534 4369

43664 4369

11.01.01.02.
Atliekų išvežimas iš kapinių ir

bendrojo naudojimo teritorijų 19339 11556

11.01.01.03.
Komunalinių atliekų tvarkymo

infrastruktūros plėtra 18000

11.01.02.06. Gatvių priežiūra žiemos sezono metu
1000

11.01.03.01. Rajono gatvių apšvietimo užtikrinimas
3000

41339 11556

11.01.01.02.
Atliekų išvežimas iš kapinių ir

bendrojo naudojimo teritorijų 1200

11.01.02.06. Gatvių priežiūra žiemos sezono metu
700

11.01.02.09
Gatvių pavadinimų informacinių

lentelių įrengimas seniūnijose 200

Komunalinio ūkio

ir turto programa

Nr.11

Šilalės miesto

seniūnija

Iš viso

Šilalės

kaimiškoji

seniūnija

Iš viso

Traksėdžio

seniūnija

Iš viso

Tenenių

seniūnija
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eurais

1 2 3 4 5 6

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

Programos

pavadinimas,

programos kodas

Asignavimų

valdytojo

pavadinimas

Priemonės kodas
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Priemonės pavadinimas Iš viso

iš jų

 darbo užmokesčiui

11.01.03.01. Rajono gatvių apšvietimo užtikrinimas
15529 12448

11.01.04.03.

Kapinių teritorijų priežiūra rajono

seniūnijose (veikiančių ir neveikiančių

kapinių) 10301 8770

11.01.04.05.

Savivaldybei priklausančių

visuomeninės paskirties pastatų

aplinkos tvarkymas 2000

29930 21218

11.01.01.02.
Atliekų išvežimas iš kapinių ir

bendrojo naudojimo teritorijų 1987

11.01.01.03.
Komunalinių atliekų tvarkymo

infrastruktūros plėtra 5500

11.01.02.06. Gatvių priežiūra žiemos sezono metu
1000

11.01.03.01. Rajono gatvių apšvietimo užtikrinimas
7722 5042

11.01.04.01. Gėlynų įrengimas ir priežiūra 600

11.01.04.03.

Kapinių teritorijų priežiūra rajono

seniūnijose (veikiančių ir neveikiančių

kapinių) 22865 13313

11.01.04.05.

Savivaldybei priklausančių

visuomeninės paskirties pastatų

aplinkos tvarkymas
11958

51632 18355

11.01.03.01. Rajono gatvių apšvietimo užtikrinimas
1800

11.01.02.06. Gatvių priežiūra žiemos sezono metu
700

11.01.03.02. Gatvių apšvietimo tinklų įrengimas 0

11.01.04.03.

Kapinių teritorijų priežiūra rajono

seniūnijose (veikiančių ir neveikiančių

kapinių) 1500

11.01.02.09
Gatvių pavadinimų informacinių

lentelių įrengimas seniūnijose 300

11.01.02.08.
Gatvių, aikščių ir šaligatvių dangų

priežiūros ir remonto darbai 600

11.01.04.05.

Savivaldybei priklausančių

visuomeninės paskirties pastatų

aplinkos tvarkymas 6655

11555 0

1391701 473630

12.01.02.01.

Šilalės rajono savivaldybės kultūros

centro pastato Šilalėje, J.

Basanavičiaus g. 12, rekonstravimas ir

įrangos atnaujinimas

308016 0

308016 0

13.01.01.03.

Šilalės rajono savivaldybės teritorijos

bendrojo plano gamtinio karkaso

sprendinių koregavimas
60000 0

Komunalinio ūkio

ir turto programa

Nr.11

Tenenių

seniūnija

Iš viso

Upynos seniūnija

Iš viso

Žadeikių

seniūnija

Iš viso

Iš viso  Komunalinio ūkio ir turto programa Nr.11

2022–2024 metų

Šilalės rajono

savivaldybės

investicijų

programa

Savivaldybės

administracija

Iš viso  2022–2024 metų Šilalės rajono savivaldybės investicijų programa Nr.12

Savivaldybės

infrastruktūros

objektų priežiūros

ir plėtros programa

Nr. 13

 Savivaldybės 

administracija
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eurais

1 2 3 4 5 6

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

 darbo užmokesčiui

13.01.01.09.

Alternatyvios, iš atsinaujinančių

energetinių šaltinių išgaunamos,

šilumos ir elektros energijos gavybos

ir naudojimo skatinimas 9922 0

13.01.01.14.

Šilalės rajono savivaldybės teritorijos

alternatyvių energijos šaltinių – saulės

ir vėjo jėgainių plėtros išdėstymo

specialusis planas
17515

13.01.01.15.
INTERREG VIA Pietų Baltijos

programa 3000

13.01.01.16.
Šilalės miesto darnaus judumo plano

parengimas 10000

13.01.03.03.

Projektas „Šilalės rajono savivaldybės

gyvenviečių gatvių apšvietimo

modernizavimas“
24553

13.01.02.05.
Geriamojo vandens kokybės

gerinimas Šilalės rajone 23837

13.01.03.04.
Projektas „Gatvių apšvietimo

modernizavimas“ (antras etapas)
100000

13.01.04.09.

Kelių, gatvių kapitalinio remonto

darbai (mieste ir kaimiškosiose

seniūnijose) 133229

13.01.04.36.

K. Jauniaus gatvės, Grimzdų k.,

Kvėdarnos sen., Šilalės r. sav.,

asfaltavimas 9609

13.01.04.43.

Šarūnkalnio ir Parko gatvių

rekonstrukcija Šilalės mieste pagal

projektą „Funkcinės zonos Tauragė+

plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų

įgyvendinimas“
399182

13.01.04.44.

Bijotų mokyklos pastato pritaikymas

(rekonstrukcija) socialinės globos

įstaigai pagal projektą Funkcinės

zonos Tauragė+ plėtros strategijos

pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas
30904

13.01.04.45.

Elektrinių autobusų pirkimas (2 vnt.)

pagal projektą „Funkcinės zonos

Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių

veiksmų įgyvendinimas“
7582

13.01.04.46.

Laukuvos sen. Kantautalių k. ir

Kaštaunalių k., kelias

Laukuva-Treigiai-Kaštaunaliai-Šilalės

plentas (Nr.La-58) 35000

13.01.04.47.

Sodininkų g., Ramunės g., Lelijų g.

Struikų k., Šilalės kaim. sen., Šilalės r.

sav., apšvietimo statybos darbai
18072

13.01.05.02.
Šilalės rajono Kvėdarnos miestelio

atnaujinimas
26873

Savivaldybės

infrastruktūros

objektų priežiūros

ir plėtros programa

Nr. 13

 Savivaldybės 

administracija
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Finansavimo šaltinis - 151, 152 ir (SB (AA) -154)
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programos kodas
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pavadinimas
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iš jų

 darbo užmokesčiui

13.01.05.13.
Socialinio būsto fondo plėtra Šilalės

rajono savivaldybėje 30000

13.01.05.23.
Projektas „Šilalės ir Sovetsko istorinio

ir kultūros paveldo išsaugojimas“
2010

13.01.05.25.
Kraštovaizdžio formavimas Šilalės

mieste 76737

13.01.05.43.

Bendruomeninių vaikų globos namų

steigimas ir vaikų dienos centrų tinklo

plėtra Šilalės rajono savivaldybėje
37475

13.01.05.58.

Bendruomeninių apgyvendinimo bei

užimtumo paslaugų asmenims su

proto ir psichikos negalia plėtra

Šilalės rajone 42000

13.01.05.63.
Projektas „Gerovės konsultantų

modelio įdiegimas Šilalės rajone“
1100

13.01.05.64.

Projektas „Belaidžio interneto zonų

įrengimas pagal ES programą

„WiFi4EU“ su interneto ryšio

paslauga“ 650

13.01.05.65. Kvartalinė renovacija
85910

13.01.05.67.

Vandens transporto priemonių

nuleidimo vietų įrengimas prie

Paršežerio ežero
8530

13.01.05.68.
Kabančio tilto prie Padievaičio

piliakalnio įrengimas
15000

13.01.05.70.
Įrengti lauko teniso kortus Pajūrio

miestelio rekreacinėje zonoje
22516

13.01.05.71.

Projektas „Laukuviečių

bendruomenės verslo materialinės

bazės plėtra“ 20915

13.01.05.72.

Rengti Dalios Grinkevičiūtės ir Šilalės

krašto tremtinių muziejaus,

Eitvydaičių g. 9, Laukuva, Šilalės r.

sav., rekonstrukcijos techninį

projektą 20000

Biudžeto ir

finansų skyrius
13.01.05.60.

Medicininės pagalbos paslaugų

kokybės ir prieinamumo gerinimas

Baltijsko ir Šilalės rajono gyventojams

įgyvendinimui (Šilalės rajono

ligoninė)

 

30000

0

30000 0

1302121 0

14.01.02.01.

Šilalės rajono savivaldybės jaunimo

politikos 2020–2022 metų plėtros

programos įgyvendinimas
7800

Savivaldybės

infrastruktūros

objektų priežiūros

ir plėtros programa

Nr. 13

 Savivaldybės 

administracija

iš viso

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

Jaunimo politikos

įgyvendinimo

programa  Nr. 14

Savivaldybės

administracija



27

eurais

1 2 3 4 5 6

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

 darbo užmokesčiui

14.01.02.02.

Šilalės rajono gabių moksleivių ir

studentų paramos bei skatinimo

programos įgyvendinimas 7000

14.01.02.07.
Jaunimo savanoriškos veiklos

programos įgyvendinimas 3200

18000 0

18000 0

19680564 10382114

________________________________________________________

 

Jaunimo politikos

įgyvendinimo

programa  Nr. 14

Savivaldybės

administracija

Iš viso Jaunimo politikos įgyvendinimo programa Nr.14

IŠ VISO:



PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2022 m. vasario 24 d.

sprendimu Nr. T1-23

        (Šilalės rajono savivaldybės tarybos 

       2022 m. lapkričio 24 d.

        sprendimo Nr. T1-252 redakcija)

3 priedas

Finansavimo šaltinio kodas -Nr. 141 Eurais

iš jų

 darbo 

užmokesčiui

Šilalės Simono

Gaudėšiaus gimnazija
07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas

gimnazijos tipo bendrojo

ugdymo mokyklose 801027 756241

801027 756241

07.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo

proceso ir aplinkos

užtikrinimas 50539 47740

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas

gimnazijos tipo bendrojo

ugdymo mokyklose 597877 574548

648416 622288

07.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo

proceso ir aplinkos

užtikrinimas 31281 30053

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas

gimnazijos tipo bendrojo

ugdymo mokyklose 453451 435969

484732 466022

07.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo

proceso ir aplinkos

užtikrinimas 85757 82240

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas

gimnazijos tipo bendrojo

ugdymo mokyklose 769251 741766

855008 824006

07.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo

proceso ir aplinkos

užtikrinimas 77600 75000

 UGDYMO REIKMIŲ FINANSAVIMO  LĖŠŲ PASKIRSTYMAS PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS  

Programos

pavadinimas,

kodas

 Asignavimų 

valdytojo  

pavadinimas

Priemonės kodas

strateginiame

plane

Priemonės pavadinimas Iš viso

Švietimo

kokybės ir

mokymosi

aplinkos

užtikrinimo

programa Nr.

07

Mokyklai apskaičiuotos mokymo lėšos (ML/MOK)

Iš viso

Šilalės r. Laukuvos

Norberto Vėliaus

gimnazija

Iš viso

Šilalės r. Kaltinėnų

Aleksandro

Stulginskio gimnazija

Iš viso

Šilalės r. Kvėdarnos

Kazimiero Jauniaus

gimnazija

Iš viso

Šilalės r. Pajūrio

Stanislovo Biržiškio

gimnazija



Finansavimo šaltinio kodas -Nr. 141 Eurais

iš jų

 darbo 

užmokesčiui

Programos

pavadinimas,

kodas

 Asignavimų 

valdytojo  

pavadinimas

Priemonės kodas

strateginiame

plane

Priemonės pavadinimas Iš viso

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas

gimnazijos tipo bendrojo

ugdymo mokyklose 526724 508298

604324 583298

Šilalės  Dariaus ir

Girėno progimnazija
07.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas

pagrindinės mokyklos ir

progimnazijos tipo bendrojo

ugdymo mokyklose
1478579 1409113

1478579 1409113

Šilalės suaugusiųjų

mokykla
07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas

pagrindinės mokyklos ir

progimnazijos tipo bendrojo

ugdymo mokyklose
326981 310539

326981 310539

07.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo

proceso ir aplinkos

užtikrinimas 204898 196704

204898 196704

Šilalės lopšelis

-darželis „Žiogelis“
07.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo

proceso ir aplinkos

užtikrinimas 434988 416717

434988 416717

5838953 5584928

Šilalės Simono

Gaudėšiaus gimnazija
07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas

gimnazijos tipo bendrojo

ugdymo mokyklose
172960 157447

172960 157447

07.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo

proceso ir aplinkos

užtikrinimas 10923 10767

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas

gimnazijos tipo bendrojo

ugdymo mokyklose 171425 160398

182348 171165

Švietimo

kokybės ir

mokymosi

aplinkos

užtikrinimo

programa Nr.

07

Šilalės r. Pajūrio

Stanislovo Biržiškio

gimnazija

Iš viso

Iš viso

Iš viso

Šilalės r. Kvėdarnos

darželis „Saulutė“

Iš viso

Iš viso

IŠ VISO

Savivaldybei apskaičiuotos mokymo lėšos (ML/SAV)

Iš viso

Šilalės r. Laukuvos

Norberto Vėliaus

gimnazija

Iš viso



Finansavimo šaltinio kodas -Nr. 141 Eurais

iš jų

 darbo 

užmokesčiui

Programos

pavadinimas,

kodas

 Asignavimų 

valdytojo  

pavadinimas

Priemonės kodas

strateginiame

plane

Priemonės pavadinimas Iš viso

Šilalės r. Kaltinėnų

Aleksandro

Stulginskio gimnazija

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas

gimnazijos tipo bendrojo

ugdymo mokyklose
150140 139003

150140 139003

07.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo

proceso ir aplinkos

užtikrinimas
15362 14640

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas

gimnazijos tipo bendrojo

ugdymo mokyklose 208846 194868

224208 209508

Šilalės r. Pajūrio

Stanislovo Biržiškio

gimnazija

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas

gimnazijos tipo bendrojo

ugdymo mokyklose 161376 158976

161376 158976

Šilalės  Dariaus ir

Girėno progimnazija
07.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas

pagrindinės mokyklos ir

progimnazijos tipo bendrojo

ugdymo mokyklose 450885 416107

450885 416107

Šilalės suaugusiųjų

mokykla
07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas

pagrindinės mokyklos ir

progimnazijos tipo bendrojo

ugdymo mokyklose
117935 110682

117935 110682

Šilalės r. Kvėdarnos

darželis „Saulutė“
07.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo

proceso ir aplinkos

užtikrinimas 49606 48764

49606 48764

Šilalės lopšelis

-darželis „Žiogelis“
07.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo

proceso ir aplinkos

užtikrinimas 83925 82725

Šilalės  švietimo

pagalbos tarnyba

(pedagoginei

psichologinei

pagalbai organizuoti)

07.01.04.02.
PP tarnybos veikos

organizavimas

109672 107872

Švietimo

kokybės ir

mokymosi

aplinkos

užtikrinimo

programa Nr.

07

Iš viso

Šilalės r. Kvėdarnos

Kazimiero Jauniaus

gimnazija

Iš viso

Iš viso

Iš viso

Iš viso

Iš viso



Finansavimo šaltinio kodas -Nr. 141 Eurais

iš jų

 darbo 

užmokesčiui

Programos

pavadinimas,

kodas

 Asignavimų 

valdytojo  

pavadinimas

Priemonės kodas

strateginiame

plane

Priemonės pavadinimas Iš viso

Šilalės  meno

mokykla
07.01.03.01.

Šilalės meno mokykloje

ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas 46902 46902

Šilalės sporto

mokykla
07.01.03.02.

Šilalės sporto mokykloje

ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas
36090 36090

1786047 1685241

7625000 7270169

_______________________________________________________

Švietimo

kokybės ir

mokymosi

aplinkos

užtikrinimo

programa Nr.

07

IŠ VISO

IŠ VISO UGDYMO REIKMĖMS FINANSUOTI



PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2022 m. vasario 24 d.

sprendimu Nr. T1-23

(Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2022 m. lapkričio 24 d.

sprendimo Nr.  T1-252 redakcija)

5 priedas

Finansavimo šaltinis - 142 Eur

1 Savivaldybės administracija 998268 245493

iš jų:

Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas
(1. f-ja) 400 394

Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrui (1. f-ja)
200 197

Civilinės būklės aktų registravimas     (1. f-ja) 23900 23559

Civilinės saugos organizavimas     (2. f-ja) 18900 12515

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė  (1. f-ja) 8400 8280

Archyvinių  dokumentų tvarkymas  (1. f-ja) 14800 14589

Mobilizacijos administravimas     (2. f-ja) 12100 10600Melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių eksploatavimas, dirvų

kalkinimo organizavimas   (4. f-ja)
202000

Žemės ūkio funkcijoms vykdyti    (4. f-ja) 134962 133046

Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui

valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise 0

Jaunimo teisių apsauga        (1. f-ja) 16500 16280

Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies

kompensacijoms (10. f-ja) 500

Savivaldybėms priskirtiems geodezijos ir kartografijos darbams

(savivaldybių erdvinių duomenų rinkiniams tvarkyti) organizuoti ir

vykdyti 11356 11188

Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti (7. f-ja) 200 197

Pirminė teisinė pagalba     (1. f-ja) 3700 3648

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

mokinio reikmenis) 82484

iš jų:

SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS VALSTYBINĖMS (PERDUOTOMS SAVIVALDYBEI)

FUNKCIJOMS ATLIKTI  PASKIRSTYMAS PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS  2022 M.

Eil.

Nr.
Asignavimų valdytojų / valstybės funkcijos pavadinimas Iš viso

iš jų darbo

užmokesčiui



Finansavimo šaltinis - 142 Eur

Eil.

Nr.
Asignavimų valdytojų / valstybės funkcijos pavadinimas Iš viso

iš jų darbo

užmokesčiui

Bijotų seniūnija 4000

Bilionių seniūnija 1200

Didkiemio seniūnija 2000

Kaltinėnų seniūnija 7600

Kvėdarnos seniūnija 9500

Laukuvos seniūnija 9600

Pajūrio seniūnija 8800

Palentinio seniūnija 800

Šilalės miesto seniūnija 14744

Šilalės kaimiškoji seniūnija 7600

Traksėdžio seniūnija 7440

Tenenių seniūnija 2560

Upynos seniūnija 4000

Žadeikių seniūnija 2640

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

asmenims su sunkia negalia užtikrinimas) 419800 11000

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) 47164

Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas (10. f-

ja)  (mirimo pašalpos skaičiavimas ir mokėjimas - 2,5 proc.) 902

2 Bijotų seniūnija 27575 17384

iš jų:

Gyvenamosios vietos deklaravimas   (1. f-ja) 235

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas   (4. f-ja) 1622

Žemės ūkio funkcijoms vykdyti    (4. f-ja) 17637 17384

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) 7728

Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas (10.

f-ja)   ( administravimo išlaidos) 193

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

mokinio reikmenis - 4 proc. ) 160



Finansavimo šaltinis - 142 Eur

Eil.

Nr.
Asignavimų valdytojų / valstybės funkcijos pavadinimas Iš viso

iš jų darbo

užmokesčiui

3 Bilionių  seniūnija 4660 0

iš jų:

Gyvenamosios vietos deklaravimas   (1. f-ja) 235

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas   (4. f-ja) 1622

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

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) 2688

Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas    (10.

f-ja)   ( administravimo išlaidos) 67

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

mokinio reikmenis - 4 proc. ) 48

4 Didkiemio seniūnija 5206 0

iš jų:

Gyvenamosios vietos deklaravimas   (1. f-ja) 235

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas   (4. f-ja) 1628

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

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) 3216

Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas    (10.

f-ja)   ( administravimo išlaidos) 47

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

mokinio reikmenis - 4 proc. ) 80

5 Kaltinėnų seniūnija 39981 15862

iš jų:

Gyvenamosios vietos deklaravimas   (1. f-ja) 235

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas   (4. f-ja) 3245

Žemės ūkio funkcijoms vykdyti    (4. f-ja) 16222 15862

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) 19488

Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas    (10.

f-ja)   ( administravimo išlaidos) 487

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

mokinio reikmenis - 4 proc. ) 304

6 Kvėdarnos seniūnija 37681 14424



Finansavimo šaltinis - 142 Eur

Eil.

Nr.
Asignavimų valdytojų / valstybės funkcijos pavadinimas Iš viso

iš jų darbo

užmokesčiui

iš jų:

Gyvenamosios vietos deklaravimas   (1. f-ja) 235

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas   (4. f-ja) 4867

Žemės ūkio funkcijoms vykdyti    (4. f-ja) 14979 14424

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) 16800

Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas    (10.

f-ja)   (administravimo išlaidos) 420

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

mokinio reikmenis - 4 proc. ) 380

7 Laukuvos seniūnija 39228 15766

iš jų:

Gyvenamosios vietos deklaravimas   (1. f-ja) 235

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas   (4. f-ja) 3245

Žemės ūkio funkcijoms vykdyti    (4. f-ja) 16422 15766

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) 18480

Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas    (10.

f-ja)   ( administravimo išlaidos) 462

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

mokinio reikmenis - 4 proc. ) 384

8 Pajūrio seniūnija 27070 11386

iš jų:

Gyvenamosios vietos deklaravimas   (1. f-ja) 235

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas   (4. f-ja) 3245

Žemės ūkio funkcijoms vykdyti    (4. f-ja) 11553 11386

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) 11400

Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas    (10.

f-ja)   ( administravimo išlaidos) 285

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

mokinio reikmenis - 4 proc. ) 352

9 Palentinio seniūnija 3611 0

iš jų:



Finansavimo šaltinis - 142 Eur

Eil.

Nr.
Asignavimų valdytojų / valstybės funkcijos pavadinimas Iš viso

iš jų darbo

užmokesčiui

Gyvenamosios vietos deklaravimas   (1. f-ja) 235

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas   (4. f-ja) 1622

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

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) 1680

Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas    (10.

f-ja)   ( administravimo išlaidos) 42

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

mokinio reikmenis - 4 proc. ) 32

10 Šilalės miesto seniūnija 21998 0

iš jų:

Gyvenamosios vietos deklaravimas   (1. f-ja) 245

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas   (4. f-ja) 21373

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

mokinio reikmenis - 4 proc. ) 380

11 Šilalės kaimiškoji seniūnija 37330 16691

iš jų:

Gyvenamosios vietos deklaravimas   (1. f-ja) 235

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas   (4. f-ja) 4867

Žemės ūkio funkcijoms vykdyti    (4. f-ja) 16934 16691

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) 14688

Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas    (10.

f-ja)   ( administravimo išlaidos) 302

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

mokinio reikmenis - 4 proc. ) 304

12 Traksėdžio seniūnija 30090 15749

iš jų:

Gyvenamosios vietos deklaravimas   (1. f-ja) 235

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas   (4. f-ja) 3245

Žemės ūkio funkcijoms vykdyti    (4. f-ja) 15980 15749

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) 10081



Finansavimo šaltinis - 142 Eur

Eil.

Nr.
Asignavimų valdytojų / valstybės funkcijos pavadinimas Iš viso

iš jų darbo

užmokesčiui

Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas    (10.

f-ja)   ( administravimo išlaidos) 252

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

mokinio reikmenis - 4 proc. ) 297

13 Tenenių seniūnija 5496 0

iš jų:

Gyvenamosios vietos deklaravimas   (1. f-ja) 235

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas   (4. f-ja) 1628

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

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) 3444

Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas    (10.

f-ja)   ( administravimo išlaidos) 87

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

mokinio reikmenis - 4 proc. ) 102

14 Upynos seniūnija 32005 16076

iš jų:

Gyvenamosios vietos deklaravimas   (1. f-ja) 235

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas   (4. f-ja) 3245

Žemės ūkio funkcijoms vykdyti    (4. f-ja) 16311 16076

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) 11760

Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas    (10.

f-ja)   ( administravimo išlaidos) 294

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

mokinio reikmenis - 4 proc. ) 160

15 Žadeikių seniūnija 5407 0

iš jų:

Gyvenamosios vietos deklaravimas   (1. f-ja) 235

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas   (4. f-ja) 1622

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

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) 3360



Finansavimo šaltinis - 142 Eur

Eil.

Nr.
Asignavimų valdytojų / valstybės funkcijos pavadinimas Iš viso

iš jų darbo

užmokesčiui

Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas    (10.

f-ja)   (administravimo išlaidos) 84

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

mokinio reikmenis - 4 proc. ) 106

16 Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus 1624 0

iš jų:

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas   (4. f-ja) 1624

17 Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba 672400 631000

iš jų:

Priešgaisrinių tarnybų organizavimas   (3. f-ja) 672400 631000

18 Šilalės rajono socialinių paslaugų namai 581500 352491

iš jų:

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

socialinei priežiūrai) 362986 352491

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

asmenims su sunkia negalia užtikrinimui) 218514

19 Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 278000 213050

iš jų:

Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti  (7. f-ja) 278000 213050

20 Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija 41996 0

iš jų:

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

su administravimo lėšomis  - 4 proc. ) 41996

21 Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus  gimnazija 51800 0

iš jų:

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

su administravimo lėšomis  - 4 proc. ) 51800

22 Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija 51800 0

iš jų:

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

su administravimo lėšomis  - 4 proc. ) 51800

23 Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija 62000 0

iš jų:

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

su administravimo lėšomis  - 4 proc. ) 62000 0

23 Šilalės  Dariaus ir  Girėno progimnazija 141890 0

iš jų:



Finansavimo šaltinis - 142 Eur

Eil.

Nr.
Asignavimų valdytojų / valstybės funkcijos pavadinimas Iš viso

iš jų darbo

užmokesčiui

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

su administravimo lėšomis  - 4 proc. ) 141890 0

24 Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija 51800 0

iš jų:

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

su administravimo lėšomis  - 4 proc. ) 51800 0

25 Šilalės suaugusiųjų  mokykla 9140 0

iš jų:

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

su administravimo lėšomis  - 4 proc. ) 9140 0

26 Šilalės r. Kvėdarnos darželis „Saulutė“ 10400 0

iš jų:

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

su administravimo lėšomis  - 4 proc. ) 10400 0

27 Savivaldybės administracijos  Biudžeto ir finansų skyrius 0 0

iš jų:

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas   (4. f-ja) 0

28

IŠ VISO     VALSTYBINĖMS (PERDUOTOMS

SAVIVALDYBEI) FUNKCIJOMS ATLIKTI 3269956 1565372

___________________________________________________________________________



PATVIRTINTA

6 priedas

Eurais

Savivaldybės

funkcijų

įgyvendinimo ir

valdymo

tobulinimo

programa Nr. 01

Savivaldybės

administracija
01.01.01.02.

Savivaldybės administracijos ir jos

struktūrinių padalinių finansinio,

ūkinio bei materialinio

aptarnavimo užtikrinimas

500 0

500 0

Sveikatos apsaugos

programa Nr.04

Šilalės rajono

savivaldybės

visuomenės

sveikatos biuras

04.03.01.01.
Visuomenės sveikatos biuro

išlaikymo užtikrinimas

6000

6000 0

Kultūros centras 05.02.01.01.
Kultūros centro veiklos

organizavimo užtikrinimas 10000 0

Viešoji biblioteka 05.02.01.02.
Viešosios bibliotekos ir jos filialų

veiklos organizavimo užtikrinimas
2000 0

Šilalės Vlado

Statkevičiaus

muziejus

05.02.01.03.

Šilalės Vlado Statkevičiaus

muziejaus  veiklos organizavimo

užtikrinimas
14000 0

26000 0

Šilalės Simono

Gaudėšiaus

gimnazija

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas gimnazijos

tipo bendrojo ugdymo mokyklose
54000 0

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas gimnazijos

tipo bendrojo ugdymo mokyklose
18400 0

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2022 m. vasario 24 d.

sprendimu Nr. T1-23

(Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2022 m.  lapkričio 24 d.

sprendimo Nr. T1-252 redakcija)

ŠILALĖS RAJONO  SAVIVALDYBĖS  BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IŠLAIDŲ UŽ GAUTAS TEIKIAMAS PASLAUGAS

2022 M. PASKIRSTYMAS PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS

Programos

pavadinimas,

programos kodas

Asignavimų

valdytojo

pavadinimas

Priemonės

kodas

strateginiame

plane

Priemonės pavadinimas Iš viso

iš jų

 darbo 

užmokesčiui

Finansavimo šaltinis -  biudžetinių įstaigų pajamos už prekes  ir paslaugas  (S)

   Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo programa Nr. 01            iš 

viso

Sveikatos apsaugos programa Nr. 04     iš viso

Kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo programa Nr. 05   iš viso

Švietimo kokybės

ir mokymosi

aplinkos

užtikrinimo

programa Nr. 07

Šilalės r. Laukuvos

Norberto Vėliaus

gimnazija



Programos

pavadinimas,

programos kodas

Asignavimų

valdytojo

pavadinimas

Priemonės

kodas

strateginiame

plane

Priemonės pavadinimas Iš viso  darbo 

užmokesčiui

18400 0

Šilalės  Dariaus ir

Girėno

progimnazija

07.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas pagrindinės

mokyklos ir progimnazijos tipo

bendrojo ugdymo mokyklose

30000 0

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas gimnazijos

tipo bendrojo ugdymo mokyklose
17500 0

17500 0

Šilalės r.

Kvėdarnos

Kazimiero

Jauniaus gimnazija

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas gimnazijos

tipo bendrojo ugdymo mokyklose

16100 0

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas gimnazijos

tipo bendrojo ugdymo mokyklose
19000 0

19000 0

Šilalės suaugusiųjų

mokykla
07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas gimnazijos

tipo bendrojo ugdymo mokyklose
800 0

Šilalės sporto

mokykla
07.01.03.02.

Šilalės sporto mokykloje ugdymo

proceso ir aplinkos išlaikymo

užtikrinimas 199500 143000

07.01.04.01.
Šilalės švietimo pagalbos tarnybos

veiklos organizavimo užtikrinimas
10500

07.01.04.03.
Trečiojo amžiaus universiteto

veiklos organizavimas 2500

13000 0

368300 143000

400800 143000

Savivaldybės

administracija
01.01.01.02.

Savivaldybės administracijos ir jos

struktūrinių padalinių finansinio,

ūkinio bei materialinio

aptarnavimo užtikrinimas
16350 0

Bijotų seniūnija 01.01.02.01.

Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo

užtikrinimas
100 0

Švietimo kokybės

ir mokymosi

aplinkos

užtikrinimo

programa Nr. 07

Šilalės r. Laukuvos

Norberto Vėliaus

gimnazija

Iš viso

Šilalės r. Kaltinėnų

Aleksandro

Stulginskio

gimnazija
Iš viso

Šilalės r. Pajūrio

Stanislovo

Biržiškio

gimnazija
Iš viso

Šilalės švietimo

pagalbos tarnyba

Iš viso

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

FINANSAVIMO ŠALTINIS   (S)   IŠ VISO:

Finansavimo šaltinis - pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą (S(SN)

Savivaldybės

funkcijų

įgyvendinimo ir

valdymo

tobulinimo

programa Nr. 01



Programos

pavadinimas,

programos kodas

Asignavimų

valdytojo

pavadinimas

Priemonės

kodas

strateginiame

plane

Priemonės pavadinimas Iš viso  darbo 

užmokesčiui

Didkiemio

seniūnija
01.01.02.01.

Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo

užtikrinimas 100 0

Kaltinėnų

seniūnija
01.01.02.01.

Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo

užtikrinimas 1000 0

Kvėdarnos

seniūnija
01.01.02.01.

Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo

užtikrinimas 2000 0

Laukuvos

seniūnija
01.01.02.01.

Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo

užtikrinimas 2000 0

Palentinio

seniūnija
01.01.02.01.

Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo

užtikrinimas 500 0

Tenenių seniūnija 01.01.02.01.

Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo

užtikrinimas 500 0

Upynos seniūnija 01.01.02.01.

Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo

užtikrinimas 500 0

Žadeikių seniūnija 01.01.02.01.

Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo

užtikrinimas
500 0

23550 0

Kultūros centras 05.02.01.01.
Kultūros centro veiklos

organizavimo užtikrinimas 10000 0

Viešoji biblioteka 05.02.01.02.
Viešosios bibliotekos ir jos filialų

veiklos organizavimo užtikrinimas
1000 0

Šilalės Vlado

Statkevičiaus

muziejus

05.02.01.03.

Šilalės Vlado Statkevičiaus

muziejaus  veiklos organizavimo

užtikrinimas
300 0

11300 0

Šilalės Simono

Gaudėšiaus

gimnazija

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas gimnazijos

tipo bendrojo ugdymo mokyklose
3500 0

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas gimnazijos

tipo bendrojo ugdymo mokyklose
300 0

300 0

Savivaldybės

funkcijų

įgyvendinimo ir

valdymo

tobulinimo

programa Nr. 01

   Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo programa Nr. 01            iš 

viso

Kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo programa Nr. 05   iš viso

Švietimo kokybės

ir mokymosi

aplinkos

užtikrinimo

programa Nr. 07

Šilalės r. Laukuvos

Norberto Vėliaus

gimnazija

Iš viso



Programos

pavadinimas,

programos kodas

Asignavimų

valdytojo

pavadinimas

Priemonės

kodas

strateginiame

plane

Priemonės pavadinimas Iš viso  darbo 

užmokesčiui

Šilalės  Dariaus ir

Girėno

progimnazija

07.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas pagrindinės

mokyklos ir progimnazijos tipo

bendrojo ugdymo mokyklose

1000 0

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas gimnazijos

tipo bendrojo ugdymo mokyklose
100

100 0

Šilalės

lopšelis-darželis

„Žiogelis“

07.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo

proceso ir aplinkos užtikrinimas
1000 0

07.01.03.01.

Šilalės meno mokykloje ugdymo

proceso ir aplinkos išlaikymo

užtikrinimas 1000

1000 0

6900 0

Pajūrio seniūnija 11.01.04.05.

Savivaldybei priklausančių

visuomeninės paskirties pastatų

aplinkos tvarkymas
2500 0

Šilalės kaimiškoji

seniūnija
11.01.04.05.

Savivaldybei priklausančių

visuomeninės paskirties pastatų

aplinkos tvarkymas
400 0

Traksėdžio

seniūnija
11.01.04.05.

Savivaldybei priklausančių

visuomeninės paskirties pastatų

aplinkos tvarkymas 350 0

3250 0

45000 0

07.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo

proceso ir aplinkos užtikrinimas
19200 0

19200 0

Šilalės Dariaus ir

Girėno

progimnazija

07.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas pagrindinės

mokyklos ir progimnazijos tipo

bendrojo ugdymo mokyklose
15000 5500

07.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo

proceso ir aplinkos užtikrinimas
10000 0

Švietimo kokybės

ir mokymosi

aplinkos

užtikrinimo

programa Nr. 07
Šilalės r. Kaltinėnų

Aleksandro

Stulginskio

gimnazija
Iš viso

Šilalės meno

mokykla

Iš viso

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

Komunalinio ūkio

ir turto programa

Nr. 11

Komunalinio ūkio ir turto programa Nr. 11      iš viso

FINANSAVIMO ŠALTINIS  S(SN)   IŠ VISO:

Finansavimo šaltinis - įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose (S(SĮ)

Švietimo kokybės

ir mokymosi

aplinkos

užtikrinimo

programa Nr. 07

Šilalės r. Laukuvos

Norberto Vėliaus

gimnazija
Iš viso

Šilalės r. Kaltinėnų

Aleksandro

Stulginskio

gimnazija



Programos

pavadinimas,

programos kodas

Asignavimų

valdytojo

pavadinimas

Priemonės

kodas

strateginiame

plane

Priemonės pavadinimas Iš viso  darbo 

užmokesčiui

10000 0

07.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo

proceso ir aplinkos užtikrinimas
19000 0

19000 0

07.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo

proceso ir aplinkos užtikrinimas 36300 3000

36300 3000

Šilalės lopšelis

-darželis

„Žiogelis“

07.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo

proceso ir aplinkos užtikrinimas
100000 0

07.01.03.01.

Šilalės meno mokykloje ugdymo

proceso ir aplinkos išlaikymo

užtikrinimas 49000 4500

07.03.01.03.
Švietimo įstaigų ilgalaikio turto

įsigijimas 10000

59000 4500

Šilalės sporto

mokykla
07.01.03.02.

Šilalės sporto mokykloje ugdymo

proceso ir aplinkos išlaikymo

užtikrinimas 19000 98

277500 13098

Savivaldybės

administracija
09.02.03.02.

Socialinio būsto ir socialinio būsto

fondo, skirto laikinam

apgyvendinimui, remontavimas
31000 0

Šilalės rajono

socialinių paslaugų

namai

09.01.01.02.
Šilalės rajono socialinių paslaugų

namų veiklos užtikrinimas
57002 0

88002 0

365502 13098

IŠ VISO 811302

_______________________________________________

Švietimo kokybės

ir mokymosi

aplinkos

užtikrinimo

programa Nr. 07

Šilalės r. Kaltinėnų

Aleksandro

Stulginskio

gimnazija Iš viso

Šilalės r. Pajūrio

Stanislovo

Biržiškio

gimnazija
Iš viso

Šilalės r.

Kvėdarnos

darželis „Saulutė“ Iš viso

Šilalės meno

mokykla

Iš viso

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

Socialinės apsaugos

plėtojimo

programa Nr. 09

Socialinės apsaugos plėtojimo programa Nr. 09     iš viso

FINANSAVIMO ŠALTINIS  S(SĮ)   IŠ VISO:



PATVIRTINTA

7 priedas

eurais

iš jų

1 2 3 4 5 6

 Savivaldybės 

administracija
01.01.01.02.

Savivaldybės administracijos ir jos

struktūrinių padalinių finansinio, ūkinio

bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas 10234 0

Bijotų seniūnija 01.01.02.01.
Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo užtikrinimas 832 0

Didkiemio seniūnija 01.01.02.01.
Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo užtikrinimas 82 0

Kaltinėnų seniūnija 01.01.02.01.
Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo užtikrinimas 5437 0

Kvėdarnos seniūnija 01.01.02.01.
Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo užtikrinimas 1174 0

Pajūrio seniūnija 01.01.02.01.
Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo užtikrinimas 57 0

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2022 m. vasario 24 d.

sprendimu Nr. T1-23

(Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2022 m. lapkričio 24 d.

sprendimo Nr. T1-252 redakcija)

ŠILALĖS RAJONO  SAVIVALDYBĖS 2021 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  darbo 

užmokesčiui

I. Asignavimai iš nepanaudoto  biudžetinių įstaigų pajamų įmokų likučio 2021 m. gruodžio 31 d.

(Finansavimo šaltinis - Ž)

Savivaldybės

funkcijų

įgyvendinimo ir

valdymo tobulinimo

programa  Nr. 01



iš jų

1 2 3 4 5 6

Programos

pavadinimas,

programos kodas

Asignavimų valdytojo

pavadinimas

Priemonės

kodas

strateginiame

plane

Priemonės pavadinimas Iš viso  darbo 

užmokesčiui

Laukuvos seniūnija 01.01.02.01.
Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo užtikrinimas 1961 0

Palentinio seniūnija 01.01.02.01.
Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo užtikrinimas 2099 0

Upynos seniūnija 01.01.02.01.
Seniūnijų finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo užtikrinimas 1627 0

Žadeikių seniūnija 01.01.02.01.
Seniūnijų  finansinio, ūkinio bei

materialinio aptarnavimo užtikrinimas 367 0

23870 0

Šilalės Vlado

Statkevičiaus muziejus
05.02.01.03.

Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus

veiklos organizavimo užtikrinimas

7784 0

7784 0

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo

užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo

ugdymo mokyklose 1114 0

Šilalės  Dariaus ir

Girėno progimnazija
07.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo

užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir

progimnazijos tipo bendrojo ugdymo

mokyklose 38

07.01.03.01.
Šilalės meno mokykloje ugdymo proceso

ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas 63 0

Šilalės r. Kvėdarnos

darželis „Saulutė“
07.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir

aplinkos užtikrinimas 3330

Savivaldybės

funkcijų

įgyvendinimo ir

valdymo tobulinimo

programa  Nr. 01

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

Kultūros ugdymo ir

etnokultūros

puoselėjimo

programa Nr. 05

Iš viso            Kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo programa  Nr. 05

Švietimo kokybės ir

mokymosi aplinkos

užtikrinimo

programa Nr. 07

Šilalės r. Laukuvos

Norberto Vėliaus

gimnazija

Šilalės meno mokykla



iš jų

1 2 3 4 5 6

Programos

pavadinimas,

programos kodas

Asignavimų valdytojo

pavadinimas

Priemonės

kodas

strateginiame

plane

Priemonės pavadinimas Iš viso  darbo 

užmokesčiui

Šilalės sporto mokykla 07.01.03.02.
Šilalės sporto mokykloje ugdymo proceso

ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas
31434

07.01.04.01.
Šilalės švietimo pagalbos tarnybos veiklos

organizavimo užtikrinimas 365 0

36344 0

 Savivaldybės 

administracija
09.02.03.02.

Socialinio būsto ir socialinio būsto fondo

skirto laikinam apgyvendinimui,

remontavimas 26895 0

Šilalės rajono socialinių

paslaugų namai
09.01.01.02.

Šilalės rajono socialinių paslaugų namų

veiklos užtikrinimas
26058 0

52953 0

Pajūrio seniūnija 11.01.04.05.
Savivaldybei priklausančių visuomeninės

paskirties pastatų aplinkos tvarkymas 0

Šilalės kaimiškoji

seniūnija
11.01.04.05.

Savivaldybei priklausančių visuomeninės

paskirties pastatų aplinkos tvarkymas
6143 0

6143 0

127094 0

13.01.01.04

Šilalės miesto plėtros teritorijos

kompleksinio (detaliųjų planų) teritorijų

planavimo dokumentų parengimas

35212 0

Švietimo kokybės ir

mokymosi aplinkos

užtikrinimo

programa Nr. 07

Šilalės švietimo pagalbos

tarnyba

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

Socialinės apsaugos

plėtojimo programa

Nr. 09

Iš viso              Socialinės apsaugos plėtojimo programa Nr. 09

Komunalinio ūkio ir

turto programa

Nr. 11

Iš viso              Komunalinio ūkio ir turto programa  Nr. 11

IŠ VISO:

II. Asignavimai iš nepanaudoto už aukcione parduotus valstybinius žemės sklypus  lėšų likučio 2022 m. sausio 1 d.

(Finansavimo šaltinis – 158)

Savivaldybės

infrastruktūros

objektų priežiūros

ir plėtros programa

Nr. 13

 Savivaldybės 

administracija



iš jų

1 2 3 4 5 6

Programos

pavadinimas,

programos kodas

Asignavimų valdytojo

pavadinimas

Priemonės

kodas

strateginiame

plane

Priemonės pavadinimas Iš viso  darbo 

užmokesčiui

13.01.02.06.

Šilalės rajono savivaldybės geriamojo

vandens ir nuotekų veiklos ir plėtros

perspektyvų 2022-2027 metų veiksmų

plano rengimas

10000

45212 0

09.02.03.02. Socialinio būsto ir socialinio būsto fondo

skirto laikinam apgyvendinimui,

remontavimas 76223#REF!

76223 0

01.01.03.01.
Palūkanos ir išlaidos, susijusios su

finansinių įsipareigojimų vykdymu
44791 0

01.01.03.03. Ilgalaikių paskolų grąžinimas ir gavimas
641000 0

685791 0

685791 0

Kultūros ugdymo ir

etnokultūros

puoselėjimo

programa Nr. 05

Biudžeto ir finansų

skyrius
05.01.01.02.

Projektas „Požerės Kristaus Atsimainymo

bažnyčios komplekso aktualizavimas

vietos bendruomenės poreikiams“

5466

5466 0

Savivaldybės

infrastruktūros

objektų priežiūros

ir plėtros programa

Nr. 13

 Savivaldybės 

administracija

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

III. Asignavimai iš lėšų likučio 2022 m. sausio 1 d. už parduotus socialinius būstus

(Finansavimo šaltinis – 157)

Socialinės apsaugos

plėtojimo programa

Nr. 09

 Savivaldybės 

administracija

Iš viso  Socialinės apsaugos plėtojimo programa Nr. 09

IV. Asignavimai iš Savivaldybės biudžeto lėšų likučio 2022 m. sausio 1 d.  (Finansavimo šaltinis - A)

Savivaldybės

funkcijų

įgyvendinimo ir

valdymo

tobulinimo

programa Nr. 01

Biudžeto ir finansų

skyrius

Iš viso

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

Iš viso Kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo programa Nr. 05



iš jų

1 2 3 4 5 6

Programos

pavadinimas,

programos kodas

Asignavimų valdytojo

pavadinimas

Priemonės

kodas

strateginiame

plane

Priemonės pavadinimas Iš viso  darbo 

užmokesčiui

11.01.01.05.

Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų

tvarkymą surinkimas iš atliekų turėtojų ir

pervedimas UAB Tauragės regiono atliekų

tvarkymo centrui
750000

11.01.01.05.

Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų

tvarkymą surinkimas iš atliekų turėtojų ir

pervedimas UAB Tauragės regiono atliekų

tvarkymo centrui (vietinės rinkliavos

mokėtojams už komunalines atliekas

suteiktų lengvatų skola 2013 2021 m.

laikotarpį) 33137

783137 0

13.01.02.04.

 „Vandentiekio ir nuotekų tinklų 

rekostrukcija ir plėtra Šilalės rajone 

(Kaltinėnuose)“

61596 0

13.01.05.08.
Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo

didinimas Šilalės m.
4522

13.01.05.09.

Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos

pastato dalies patalpų modernizavimas ir

aprūpinimas įranga

5660 0

71778 0

1546172 0

Komunalinio ūkio

ir turto programa

Nr.11

Biudžeto ir finansų

skyrius

Iš viso Komunalinio ūkio ir turto programa Nr.11

Savivaldybės

infrastruktūros

objektų priežiūros

ir plėtros programa

Nr. 13

Biudžeto ir finansų

skyrius

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

IŠ VISO:

V.  Asignavimai  mokykloms  iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Kokybės krepšelis“

Finansavimo šaltinis - Nr.  EU (132)



iš jų

1 2 3 4 5 6

Programos

pavadinimas,

programos kodas

Asignavimų valdytojo

pavadinimas

Priemonės

kodas

strateginiame

plane

Priemonės pavadinimas Iš viso  darbo 

užmokesčiui

Šilalės r. Pajūrio

Stanislovo Biržiškio

gimnazija

07.01.02.11. Kokybės krepšelis

17586

Šilalės  Dariaus ir

Girėno progimnazija
07.01.02.11. Kokybės krepšelis

100982

Šilalės r. Kaltinėnų

Aleksandro Stulginskio

gimnazija

07.01.02.11. Kokybės krepšelis

14824

133392 0

133392 0

Savivaldybės

administracija
09.03.01.11.

Projektas „Kompleksinių paslaugų šeimai

teikimas Šilalės rajono savivaldybėje“
4242

4242 0

13.01.05.13.
Socialinio būsto fondo plėtra Šilalės rajono

savivaldybėje
46020

13.01.05.43.

Bendruomeninių vaikų globos namų

steigimas ir vaikų dienos centrų tinklo

plėtra Šilalės rajono savivaldybėje

15000

61020 0

65262 0

1993355

____________________________________________

Švietimo kokybės ir

mokymosi aplinkos

užtikrinimo

programa Nr. 07

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

IŠ VISO

VI.  Asignavimai iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos lėšų likučio 2022 m. sausio 1 d.   (Finansavimo šaltinis - Nr. 131)

Socialinės apsaugos

plėtojimo programa

Nr. 09
Iš viso Socialinės apsaugos plėtojimo programa Nr. 09

 Savivaldybės 

infrastruktūros 

objektų priežiūros 

ir plėtros programa 

Nr. 13

Savivaldybės

administracija

Iš viso Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa Nr.

13

IŠ VISO



PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2022 m. vasario 24 d.

sprendimu Nr. T1-23

(Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2022 m. lapkričio 24 d.

sprendimo Nr. T1-252 redakcija)

8 priedas

Eurais

iš jų

Savivaldybės

administracija
07.01.02.08.

Finansuoti tarpinstitucinio

bendradarbiavimo koordinatoriaus

pareigybės išlaikymą

24969 24612

24969 24612

24969 24612

Biudžeto ir

finansų skyrius
07.01.03.05.

Neformaliojo vaikų švietimo

programų įvairovės užtikrinimui
0 0

Šilalės r.

Kvėdarnos

darželis

„Saulutė“

07.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo

proceso ir aplinkos užtikrinimas
11137 11137

Šilalės

lopšelis-darželis

„Žiogelis“

07.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo

proceso ir aplinkos užtikrinimas
27747 27747

Šilalės meno

mokykla
07.01.03.01.

Šilalės meno mokykloje ugdymo

proceso ir aplinkos išlaikymo

užtikrinimas

46808 46808

Šilalės sporto

mokykla
07.01.03.02.

Šilalės sporto mokykloje ugdymo

proceso ir aplinkos išlaikymo

užtikrinimas

23308 23308

109000 109000

109000 109000

07.01.03.05.

Neformaliojo vaikų švietimo

programų įvairovės užtikrinimas

 

126600 3744
 

126600 3744

126600 3744

Šilalės rajono

socialinių

paslaugų namai

09.03.01.09.
Socialinės priežiūros paslaugų

teikimas (vaikų dienos centrai)
31800

31800 0

31800 0

Viešoji biblioteka 05.02.01.02.
Viešosios bibliotekos ir jos filialų

veiklos organizavimo užtikrinimas
26568 0

26568 0

26568 0

KITOS TIKSLINĖS DOTACIJOS  IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO  LĖŠŲ  PASKIRSTYMAS PAGAL ASIGNAVIMŲ

VALDYTOJUS  2022 M.

Programos

pavadinimas, kodas

 Asignavimų 

valdytojo  

pavadinimas

Priemonės kodas

strateginiame

plane

Priemonės pavadinimas Iš viso  darbo 

užmokesčiui

Finansavimo šaltinis –  Nr. 149   (finansuoti tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybės išlaikymą)

Švietimo kokybės ir

mokymosi aplinkos

užtikrinimo

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

Nr. 07

IŠ VISO

Finansavimo šaltinis –  Nr. 144   (pedagoginių darbuotojų, išlaikomų iš savivaldybės biudžeto lėšų, darbo užmokesčiui

didinti (meno ir sporto mokykloms, darželiams)

Švietimo kokybės ir

mokymosi aplinkos

užtikrinimo

programa Nr. 07

Iš viso   Švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa

Nr. 07

IŠ VISO

Finansavimo šaltinis –  Nr. 1412 (neformaliajam vaikų švietimui  iš valstybės biudžeto)

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. 1425  (skirtos lėšos vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti)

Socialinės apsaugos

plėtojimo programa

Nr. 09
Iš viso Socialinės apsaugos plėtojimo programa Nr. 09

IŠ VISO

Finansavimo šaltinis –  Nr. 1427   (Savivaldybės viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti )

Kultūros ugdymo ir

etnokultūros

puoselėjimo

programa Nr .05
Iš viso    Kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo programa Nr.

05

IŠ VISO



09.02.02.02. Kompensacijos už šildymą 52100

09.02.02.19. Kompensacijos kietajam kurui 90000

142100 0

142100 0

Šilalės rajono

savivaldybės

visuomenės

sveikatos biuras

04.03.01.01.
Visuomenės sveikatos biuro

išlaikymo užtikrinimas
8000

8000 0

8000 0

Šilalės

suaugusiųjų

mokykla

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas gimnazijos

tipo bendrojo ugdymo mokyklose

1430

1430 0

1430 0

Šilalės Simono

Gaudėšiaus

gimnazija

07.01.02.11. Kokybės krepšelis 85064 10326

85064 10326

85064 10326

Šilalės  Dariaus ir

Girėno

progimnazija

07.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas pagrindinės

mokyklos ir progimnazijos tipo

bendrojo ugdymo mokyklose

(ugdymo lėšos - 3680,7, maitinimo

lėšos - 1104,4; pavėžėjimo lėšos - 

1656,8)
6442

Šilalės r.

Laukuvos

Noberto Vėliaus

gimnazija

07.01.02.03.

'Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas gimnazijos

tipo bendrojo ugdymo mokyklose 

(ugdymo lėšos - 1840,3; maitinimo

lėšos -552,2; pavėžėjimo lėšos -

828,4)
3221

Šilalės r.

Kvėdarnos

Kazimiero

Jauniaus

gimnazija

07.01.02.03.

'Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas gimnazijos

tipo bendrojo ugdymo mokyklose

(ugdymo lėšos -2760,6; maitinimo

lėšos -828,3; pavėžėjimo lėšos - 

1242,6)
4832

Šilalės r.

Kvėdarnos

darželis

„Saulutė“

07.01.01.01.

'Ikimokyklinių įstaigų ugdymo

proceso ir aplinkos užtikrinimas  

(ugdymo lėšos - 2760,5; maitinimo

lėšos -828,3; pavėžėjimo lėšos - 

1242,6)

4831

Finansavimo šaltinis –  Nr. 144  (padidėjusių  būsto šildymo išlaidų kompensacijoms teikti)

Socialinės apsaugos

plėtojimo programa

Nr. 09

Savivaldybės

administracija

Iš viso      Socialinės apsaugos plėtojimo programa Nr. 09

IŠ VISO

Finansavimo šaltinis –  Nr. 144  (plėtoti visuomenės psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugas

gyventojams bendruomenėse)

Sveikatos apsaugos

programa  Nr. 04

Iš viso Sveikatos apsaugos programa  Nr. 04

IŠ VISO

Finansavimo šaltinis –  Nr. 144  (skirtos lėšos  suaugusių asmenų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl

Rusijos Federacijos karinių  veiksmų Ukrainoje, lietuvių kalbos mokymui (kodas – 144)

Švietimo kokybės ir

mokymosi aplinkos

užtikrinimo

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

Nr. 07

IŠ VISO

Finansavimo šaltinis –  Nr.  EU (132)  kokybės krepšelis  mokykloms  iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų

bendrai finansuojamo projekto „Kokybės krepšelis“

Švietimo kokybės ir

mokymosi aplinkos

užtikrinimo

programa Nr. 07

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

IŠ VISO

Finansavimo šaltinis - Nr. 144  (skirtos lėšos  ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų

ikimokykliniam ugdymui užtikrinti    (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. rugpjūčio 18 d.nutarimą Nr.

677 „Dėl ugdymo, maitinimo ir pavežėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti

apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).

Švietimo kokybės ir

mokymosi aplinkos

užtikrinimo

programa Nr. 07



Šilalės

lopšelis-darželis

„Žiogelis“

07.01.01.01.

'Ikimokyklinių įstaigų ugdymo

proceso ir aplinkos užtikrinimas  

(ugdymo lėšos - 920,2; maitinimo

lėšos -276,1; pavėžėjimo lėšos - 

414,2)

4831

24157 0

24157 0

2022– 2024 metų

Šilalės rajono

savivaldybės

investicijų

programa Nr. 12

Savivaldybės

administracija
12.01.02.02.

     Laisvalaikio ir sporto komplekso

Šilalėje sporto salės statyba, II 

etapas

1850000

1850000 0

Šilalės rajono

socialinių

paslaugų namai

09.04.01.01.
Neįgaliųjų socialinės integracijos

įgyvendinimas
74636

74636 0

74636 0

Biudžeto ir

finansų skyrius
09.01.01.20.

Socialinė parama mokiniams už

įsigytus mokinio reikmenis  (su

administravimo išlaidos)

1900

1900 0

1900 0

Savivaldybės

administracija
09.02.02.21.

Piniginė socialinė parama

užsieniečiams
3100

3100 0

3100 0

Savivaldybės

administracija
09.04.01.01.

Neįgaliųjų socialinės integracijos

įgyvendinimas
39541

39541 0

39541 0

Savivaldybės

administracija
09.02.03.03. Būsto pritaikymas neįgaliems 66385

66385 0

66385 0

Biudžeto ir

finansų skyrius
09.03.01.09.

Socialinės priežiūros paslaugų

teikimas
0

Savivaldybės

administracija
09.03.01.09.

Socialinės priežiūros paslaugų

teikimas
75800

75800 0

75800 0

Švietimo kokybės ir

mokymosi aplinkos

užtikrinimo

programa Nr. 07

Iš viso    Švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo

programa Nr. 07

IŠ VISO

Finansavimo šaltinis –  Nr. 147

IŠ VISO

Finansavimo šaltinis –  Nr. 144  (skirtos lėšos  asmeninei pagalbai teikti ir administruoti)

Socialinės apsaugos

plėtojimo programa

Nr. 09
Iš viso Socialinės apsaugos plėtojimo programa Nr. 09

IŠ VISO

Finansavimo šaltinis - Nr. 144  (skirtos lėšos ,  Paramai mokiniams pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos

mokiniams įstatymą teikti )

Socialinės apsaugos

plėtojimo programa

Nr. 09
Iš viso Socialinės apsaugos plėtojimo programa Nr. 09

IŠ VISO

Finansavimo šaltinis - Nr. 144  (skirtos lėšos,piniginei socialinei paramai užsieniečiams )

Socialinės apsaugos

plėtojimo programa

Nr. 09
Iš viso Socialinės apsaugos plėtojimo programa Nr. 09

IŠ VISO

Finansavimo šaltinis –  Nr. 144  (skirtos lėšos socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje

projektams įgyvendinti)

Socialinės apsaugos

plėtojimo programa

Nr. 09 Iš viso Socialinės apsaugos plėtojimo programa Nr. 09

IŠ VISO

Finansavimo šaltinis –  Nr. 144  (skirtos lėšos  būstams pritaikyti neįgaliesiems)

Socialinės apsaugos

plėtojimo programa

Nr. 09 Iš viso Socialinės apsaugos plėtojimo programa Nr. 09

IŠ VISO

Finansavimo šaltinis –  Nr. 144  (Padidinta globojamiems (rūpinamiems) vaikams teikiamą paramą būtiniausiems

poreikiams (mitybos, sveikatos priežiūros, ugdymo) užtikrinti“ mokėti ir administruoti)

Socialinės apsaugos

plėtojimo programa

Nr. 09

Iš viso Socialinės apsaugos plėtojimo programa Nr. 09

IŠ VISO

Finansavimo šaltinis –  Nr. 144   (skirtos lėšos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos

pastoviosios dalies koeficientams  didinti)



Šilalės rajono

socialinių

paslaugų namai

09.01.01.02.

Šilalės rajono socialinių paslaugų

namų veiklos užtikrinimas

(socialinių paslaugų darbuotojų

darbo užmokestis) 69460 69460

Biudžeto ir

finansų skyrius
09.01.01.01.

Institucijos valdymo išlaidos

(socialinių darbuotojų išlaikymas)
0

69460 69460

69460 69460

13.01.04.09.

Kelių, gatvių kapitalinio remonto

darbai (mieste ir kaimiškosiose

seniūnijose)

593910

13.01.04.36.

K. Jauniaus  gatvės Grimzdų k.,

Kvėdarnos sen. Šilalės r. sav.

asfaltavimas

351890

13.01.04.46.

Laukuvos  seniūnijos Kantautalių

kaimo ir Kaštaunalių kaimo kelias

Laukuva– Treigiai– Kaštaunaliai–

Šilalės plentas (Nr. La– 58)

200000

13.01.04.47.

Sodininkų g., Ramunės g., Lelijų g.

Struikų k. Šilalės kaim. sen. Šilalės

r. sav.

63180

1208980 0

11.01.02.02.
Asfaltbetonio dangų paprastasis

remontas mieste ir kaimiškosiose

seniūnijose

308710

11.01.02.03.

Vietinės reikšmės kelių ir gatvių su

žvyro danga mieste ir kaimiškosiose

seniūnijose priežiūra

(greideriavimas)

555410

11.01.02.06.
Gatvių priežiūra žiemos sezono

metu
44000

11.01.02.07.

Gatvių ženklinimas ir kelio ženklų

įrengimas Šilalės mieste ir

seniūnijose

17100

11.02.01.02.
Gatvių ir žemės kadastriniai

matavimai
44000

11.01.02.10.

Saugaus eismo salelių, greičio

mažinimo kalnelių ir atitvarų

įrengimo darbai

2400

971620 0

2180600 0

10.02.02.08.

Projektas „Šilalės rajono Iždonų,

Obelyno ir Kaltinėnų kadastrinių

vietovių griovių ir statinių juose

rekonstrukcija“

32060

10.02.02.11.

Projektas „Šilalės rajono Pajūralio ir

Jomantų  kadastrinių vietovių

griovių ir statinių juose

rekonstrukcija“

119532

10.02.02.12.

Projektas „Šilalės rajono Laukuvos

kadastrinės vietovės griovių ir

statinių juose rekonstrukcija“

119540

271132 0

Savivaldybės

administracija
13.01.05.63.

Projektas „Gerovės konsultantų

modelio įdiegimas Šilalės rajone“
6800

6800 0

277932 0

Socialinės apsaugos

plėtojimo programa

Nr. 09

Iš viso              Socialinės apsaugos plėtojimo programa Nr. 09

IŠ VISO

Finansavimo šaltinis –  Nr. 147 (kelių lėšos)

 „Savivaldybės 

infrastruktūros 

objektų priežiūros 

ir plėtros 

programa“ Nr. 13

Savivaldybės

administracija

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

Finansavimo šaltinis –  Nr. 13 (EU)

  Žemės ūkio plėtros

ir melioracijos 

programa    Nr. 10

Savivaldybės

administracija

Iš viso  Žemės ūkio plėtros ir melioracijos programa  Nr. 10

„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 (EU)

Finansavimo šaltinis –  Nr. 145



10.02.02.08.

Projektas „Šilalės rajono Iždonų,

Obelyno ir Kaltinėnų kadastrinių

vietovių griovių ir statinių juose

rekonstrukcija“

5658

10.02.02.11.

Projektas „Šilalės rajono Pajūralio ir

Jomantų  kadastrinių vietovių

griovių ir statinių juose

rekonstrukcija“

21095

10.02.02.12.

Projektas „Šilalės rajono Laukuvos

kadastrinės vietovės griovių ir

statinių juose rekonstrukcija“

21098

47851 0

Savivaldybės

administracija
13.01.05.63.

Projektas „Gerovės konsultantų

modelio įdiegimas Šilalės rajone“
1200

1200 0

49051 0

Savivaldybės

administracija
11.01.01.12.

 individualiems antrinių žaliavų 

surinkimo konteineriams įsigyti
40771

40771 0

40771 0

Savivaldybės

administracija
11.01.01.13.

biologinių atliekų surinkimo

priemonėms įsigyti
2126

2126 0

2126 0

Savivaldybės

administracija
11.01.01.14.

namų ūkiuose susidariusioms

asbesto atliekoms tvarkyti
25298

25298 0

25298 0

Savivaldybės

administracija
11.01.01.15.

naudotų padangų, kurių turėtojo

nustatyti neįmanoma arba kuris

neegzistuoja, tvarkymui gauti

6316

6316 0

6316 0

Savivaldybės

administracija
11.01.01.16.

tekstilės atliekų surinkimo

konteineriams įsigyti
24727

24727 0

24727 0

09.02.02.01.

Socialinių pašalpų skyrimas ir

mokėjimas nepasiturintiems

gyventojams

51645

09.02.02.19. Kompensacija kietam kurui 182755

234400 0

  Žemės ūkio plėtros

ir melioracijos 

programa    Nr. 10

Savivaldybės

administracija

Iš viso  Žemės ūkio plėtros ir melioracijos programa  Nr. 10

 „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. 145

Finansavimo šaltinis –  Nr. 144  (skirtos lėšos  individualiems antrinių žaliavų surinkimo konteineriams įsigyti)   (kodas

– 144)

  „Komunalinio 

ūkio ir turto 

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

IŠ VISO

Finansavimo šaltinis –  Nr. 144  (skirtos lėšos  biologinių atliekų surinkimo priemonėms įsigyti )   (kodas – 144)

  „Komunalinio 

ūkio ir turto 

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

IŠ VISO

Finansavimo šaltinis –  Nr. 144  (skirtos lėšos  namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti)  (kodas – 144)

  „Komunalinio 

ūkio ir turto 

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

IŠ VISO

Finansavimo šaltinis –  Nr. 144  (skirtos lėšos naudotų padangų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris

neegzistuoja, tvarkymui gauti )   (kodas – 144)

   „Komunalinio 

ūkio ir turto 

programa“ Nr. 11

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

IŠ VISO

Finansavimo šaltinis –  Nr. 144  (skirtos lėšos  tekstilės atliekų surinkimo konteineriams įsigyti)   (kodas – 144)

  „Komunalinio 

ūkio ir turto 

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

IŠ VISO

Finansavimo šaltinis –  Nr. 144  (skirtos lėšos  siekiant užtikrinti Lietuvos Lietuvos piniginės socialinės paramos

nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimą dėl valstybės remiamų pajamų dydžio padidinimo)

„Socialinės

apsaugos plėtojimo

programa Nr. 09 “

Savivaldybės

administracija

Iš viso  „Socialinės apsaugos plėtojimo programa Nr. 09“



234400 0

Savivaldybės

administracija
09.02.02.13.

Kompensacija už būsto suteikimą

užsieniečiams
32775

32775 0

32775 0

Šilalės Simono

Gaudėšiaus

gimnazija

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas gimnazijos

tipo bendrojo ugdymo mokyklose 1440 1440

Šilalės  Dariaus ir

Girėno

progimnazija

07.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas pagrindinės

mokyklos ir progimnazijos tipo

bendrojo ugdymo mokyklose 10030 10030

Šilalės r. Pajūrio

Stanislovo

Biržiškio

gimnazija

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas gimnazijos

tipo bendrojo ugdymo mokyklose
7141 7141

Šilalės r.

Kaltinėnų

Aleksandro

Stulginskio

gimnazija

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas gimnazijos

tipo bendrojo ugdymo mokyklose

4256 4256

Šilalės r.

Kvėdarnos

Kazimiero

Jauniaus

gimnazija

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas gimnazijos

tipo bendrojo ugdymo mokyklose

3512 3512

Šilalės

suaugusiųjų

mokykla

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas gimnazijos

tipo bendrojo ugdymo mokyklose
632 632

Šilalės lopšelis-

darželis

„Žiogelis“

07.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo

proceso ir aplinkos užtikrinimas

352 352

Šilalės r.

Kvėdarnos

darželis

„Saulutė“

07.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo

proceso ir aplinkos užtikrinimas

2904 2904

30267 30267

30267 30267

Savivaldybės

administracija
09.03.01.23. Bendruomeninei veiklai stiprinti 15552

15552 0

15552 0

Biudžeto ir

finansų skyrius
09.01.01.01.

Institucijos valdymo išlaidos

(socialinių darbuotojų išlaikymas) 19000

19000 0

19000 0

IŠ VISO

Finansavimo šaltinis –  Nr. 144  (skirtos lėšos, kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš

Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksnių Ukrainoje, finansuoti)

„Socialinės

apsaugos plėtojimo

programa Nr. 09
Iš viso  „Socialinės apsaugos plėtojimo programa Nr. 09“

IŠ VISO

Finansavimo šaltinis –  Nr. 144   (skirtos lėšos, vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos

Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal)

(pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto  ministro 2022 m. balandžio 1 d. įsakymą Nr. V– 491 „Dėl vaikų,

atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymo ir pavežėjimo

į mokyklą ir atgal finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo)

Švietimo kokybės ir

mokymosi aplinkos

užtikrinimo

programa Nr. 07

Iš viso    Švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo

programa Nr. 07

IŠ VISO

Finansavimo šaltinis –  Nr. 144  (skirtos lėšos, savivaldybei bendruomeninei veiklai stiprinti)

Socialinės apsaugos

plėtojimo programa

Nr. 09 Iš viso  „Socialinės apsaugos plėtojimo programa Nr. 09“

IŠ VISO

Finansavimo šaltinis –  Nr. 144  (skirtos lėšos, biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės

algos koeficientams padidinti, siekiant gerinti jų darbo apmokėjimo sąlygas)

 Socialinės apsaugos

plėtojimo programa

Nr. 09       Iš viso  „Socialinės apsaugos plėtojimo programa Nr. 09“

IŠ VISO



Savivaldybės

administracija
13.01.05.58

projektas „Bendruomeninių

apgyvendinimo bei užimtumo

paslaugų asmenims su proto ir

psichikos negalia plėtra Šilalės

rajone“

16521

16521 0

16521 0

Biudžeto ir

finansų skyrius
07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas gimnazijos

tipo bendrojo ugdymo mokyklose

0

Šilalės Simono

Gaudėšiaus

gimnazija

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas gimnazijos

tipo bendrojo ugdymo mokyklose

19073

19073 0

19073 0

Savivaldybės

administracija
13.01.01.13.

projektas „Saulės elektrinės

įrengimas iki 950 kw Lentinės k.

Šilalės r. sav.“

226222

226222 0

226222 0

Savivaldybės

administracija
13.01.05.13.

 „Socialinio būsto fondo plėtra 

Šilalės rajono savivaldybėje“
8414

8414 0

8414 0

Savivaldybės

administracija
01.01.04.10.

Savivaldybės administracijos ir

seniūnijų  veiklai reikalingo

ilgalaikio turto įsigijimas (kieto

kuro  katilo keitimas į naują šilumos

siurblį oras-vanduo Kaltinėnų

seniūnijos pastate)

7692

Upynos seniūnija 01.01.04.10.

Savivaldybės administracijos ir

seniūnijų  veiklai reikalingo

ilgalaikio turto įsigijimas (kieto

kuro  katilo keitimas į naują šilumos

siurblį oras-vanduo Upynos

seniūnijos pastate)

9350

17042 0

Savivaldybės

administracija
13.01.05.72.

Rengti Dalios Grinkevičiūtės ir

Šilalės krašto tremtinių muziejaus,

Eitvydaičių g. 9, Laukuva, Šilalės r.

sav., rekonstrukcijos techninį

projektą 1850

1850 0

18892 0

Šilalės rajono

socialinių

paslaugų namai

09.01.01.02.
Šilalės rajono socialinių paslaugų

namų veiklos užtikrinimas
15300 15300

Finansavimo šaltinis –  Nr. 144  (skirtos lėšos, projektui „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų

asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Šilalės rajone“ netinkamo finansuoti pridėtinės vertės mokesčio

kompensavimui)

 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. 144  (skirtos lėšos, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių

pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, personalo optimizavimu ir

atnaujinimui, apmokėti )

Švietimo kokybės ir

mokymosi aplinkos

užtikrinimo

programa Nr. 07

Iš viso  „Socialinės apsaugos plėtojimo programa Nr. 09“

IŠ VISO

Finansavimo šaltinis –  Nr. 147  (skirtos lėšos, projektui „Saulės elektrinės įrengimas iki 950 kw Lentinės k. Šilalės r.

sav.“)

 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. 1419   (Planuojamos skolintos lėšos pagal  Lietuvos Respublikos  finansų ministerijos

nustatytą tvarką atrinktiems investiciniams projektams finansuoti)

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. 147

Savivaldybės

funkcijų

įgyvendinimo ir

valdymo tobulinimo

programa Nr. 1

Iš viso: Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo

programa Nr. 1

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. 144  (skirtos lėšos, „Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, didinti socialinės

paramos veiksmmingumą kriziniais atvejais šeimoje“ veiklai )„Socialinės

apsaugos plėtojimo

programa Nr. 09



15300 15300

15300 15300

Šilalės Simono

Gaudėšiaus

gimnazija

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas gimnazijos

tipo bendrojo ugdymo mokyklose 2500 2500

Šilalės  Dariaus ir

Girėno

progimnazija

07.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas pagrindinės

mokyklos ir progimnazijos tipo

bendrojo ugdymo mokyklose 2500 2500

Šilalės r.

Kvėdarnos

Kazimiero

Jauniaus gimnazija

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas gimnazijos

tipo bendrojo ugdymo mokyklose
1500 1500

Šilalės švietimo

pagalbos tarnyba
07.01.04.01.

Šilalės švietimo pagalbos tarnybos

veiklos organizavimo užtikrinimas 3500 3500

10000 10000

10000 10000

09.02.02.21.
Piniginė socialinė parama

užsieniečiams
8000

8000 0

8000 0

Biudžeto ir

finansų skyrius
07.01.02.12.

Bendrojo ugdymo mokyklų tinklo

stiprinimo iniciatyvoms skatinti
82976

Šilalės Simono

Gaudėšiaus

gimnazija

07.01.02.12.
Bendrojo ugdymo mokyklų tinklo

stiprinimo iniciatyvoms skatinti
8000

Šilalės  Dariaus ir

Girėno

progimnazija

07.01.02.12.
Bendrojo ugdymo mokyklų tinklo

stiprinimo iniciatyvoms skatinti
6000

Šilalės r. Pajūrio

Stanislovo

Biržiškio

gimnazija

07.01.02.12.
Bendrojo ugdymo mokyklų tinklo

stiprinimo iniciatyvoms skatinti
6000

Šilalės r.

Kaltinėnų

Aleksandro

Stulginskio

gimnazija

07.01.02.12.
Bendrojo ugdymo mokyklų tinklo

stiprinimo iniciatyvoms skatinti
6000

Šilalės r.

Kvėdarnos

Kazimiero

Jauniaus

gimnazija

07.01.02.12.
Bendrojo ugdymo mokyklų tinklo

stiprinimo iniciatyvoms skatinti
9000

Šilalės

suaugusiųjų

mokykla

07.01.02.12.
Bendrojo ugdymo mokyklų tinklo

stiprinimo iniciatyvoms skatinti
5000

Šilalės r.

Laukuvos

Noberto Vėliaus

gimnazija

07.01.02.12.
Bendrojo ugdymo mokyklų tinklo

stiprinimo iniciatyvoms skatinti
6000

128976 0

128976 0

Šilalės Simono

Gaudėšiaus

gimnazija

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas gimnazijos

tipo bendrojo ugdymo mokyklose

6432

„Socialinės

apsaugos plėtojimo

programa Nr. 09

Iš viso  „Socialinės apsaugos plėtojimo programa Nr. 09“

IŠ VISO

Finansavimo šaltinis -EU (133)  karjeros specialistų tinklo vystymas  iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų

bendrai finansuojamo projekto „karjeros specialistai“

Švietimo kokybės ir

mokymosi aplinkos

užtikrinimo

programa Nr. 07

Iš viso    Švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo

programa Nr. 07
IŠ VISO

Finansavimo šaltinis –  Nr. 144  (skirtos lėšos užsieniečiams, pasitraukusiems iš  Ukrainos dėl Rusijos Federacijos

karinių veiksmų Ukrainoje, priimti ir pagalbai jiems teikti iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. )

„Socialinės

apsaugos plėtojimo

programa Nr. 09 “

Savivaldybės

administracija

Iš viso  „Socialinės apsaugos plėtojimo programa Nr. 09“

IŠ VISO

Finansavimo šaltinis –  Nr. 144  (skirtos lėšos, savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms

skatinti) (mokinių pavežėjimas)

Švietimo kokybės ir

mokymosi aplinkos

užtikrinimo

programa Nr. 07

Iš viso  „Švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo

programa Nr. 07“

IŠ VISO

Finansavimo šaltinis –  Nr. 144  (Speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti  skiriama iš Vyriausybės

rezervo lėšų, skirtos pagalbos priemonėms dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje  (Lietuvos Respublikos

švietimo,mokslo ir sporto ministerija)



Šilalės  Dariaus ir

Girėno

progimnazija

07.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas pagrindinės

mokyklos ir progimnazijos tipo

bendrojo ugdymo mokyklose

18180

Šilalės r. Pajūrio

Stanislovo

Biržiškio

gimnazija

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas gimnazijos

tipo bendrojo ugdymo mokyklose

4232

Šilalės r.

Kaltinėnų

Aleksandro

Stulginskio

gimnazija

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas gimnazijos

tipo bendrojo ugdymo mokyklose

2144

Šilalės r.

Kvėdarnos

Kazimiero

Jauniaus

gimnazija

07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas gimnazijos

tipo bendrojo ugdymo mokyklose

4288

Šilalės r.

Kvėdarnos

darželis

„Saulutė“

07.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo

proceso ir aplinkos užtikrinimas
1016

Šilalės

lopšelis-darželis

„Žiogelis“

07.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo

proceso ir aplinkos užtikrinimas
508

36800 0

36800 0

6187523

_______________________________________________

Iš viso  „Švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo

programa Nr. 07“

IŠ VISO
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PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2022 m. vasario 24 d.

sprendimu Nr. T1-23

(Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2022 m. lapkričio 24 d.

sprendimo Nr. T1-252 redakcija)

9 priedas

                    ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 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)

1 Savivaldybės administracija (Centralizuotas

buhalterinės apskaitos skyrius)

47850 500 16350 31000

2 Bijotų seniūnija 100 100

3 Didkiemio seniūnija 100 100

4 Kaltinėnų seniūnija 1000 1000

5 Kvėdarnos seniūnija 2000 2000

6 Laukuvos seniūnija 2000 2000

7 Pajūrio seniūnija 2500 2500

8 Palentinio seniūnija 500 500

9 Šilalės kaimiškoji  seniūnija 400 400

10 Traksėdžio seniūnija 350 350

11 Tenenių seniūnija 500 500

12 Upynos  seniūnija 500 500

13 Žadeikių seniūnija 500 500

14 Kultūros centras 20000 10000 10000

15 Viešoji biblioteka 3000 2000 1000

16 Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus 14300 14000 300

17

Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos

biuras
6000 6000

18 Šilalės rajono socialinių paslaugų namai 57002 57002

19 Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija 57500 54000 3500

20 Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija 37900 18400 300 19200

Asignavimų valdytojo pavadinimas

Pajamos už

prekes ir

paslaugas

iš viso

iš jų
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                                                                                                               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)

Asignavimų valdytojo pavadinimas

Pajamos už

prekes ir

paslaugas

iš viso

iš jų

21

Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio

gimnazija 27600 17500 100 10000

22
Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus

gimnazija 16100 16100

23 Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija 38000 19000 19000

24 Šilalės  Dariaus ir  Girėno progimnazija 46000 30000 1000 15000

25 Šilalės suaugusiųjų  mokykla 800 800

27 Šilalės r. Kvėdarnos darželis „Saulutė“ 36300 36300

28 Šilalės lopšelis - darželis „Žiogelis“ 101000 1000 100000

29 Šilalės  sporto mokykla 218500 199500 19000

30 Šilalės  meno mokykla 60000 1000 59000

31 Šilalės  švietimo pagalbos tarnyba 13000 13000

32 IŠ VISO 811302 400800 45000 365502

__________________________________________________________
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