
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 21 D.

SPRENDIMO NR. T1-39 „DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ

BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2020 m. balandžio 3 d. Nr. T1-95

Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15

punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos

direktoriaus 2020 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-20 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos

finansavimo lėšų savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams paskirstymo 2020

metams“, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. 1K-23 „Dėl

dotacijų skyrimo“, atsižvelgdama į asignavimų valdytojų pateiktus prašymus, Šilalės rajono

savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimą Nr. T1-39

„Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“:

1.1. pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1. Patvirtinti Šilalės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto pajamas – 27 013 3048Eur ir

jų paskirstymą pagal pajamų rūšis (1 priedas).“ ;

1.2. pakeisti 2.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„2.1. Šilalės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto asignavimų pagal asignavimų

valdytojus ir programas paskirstymą – 15 688 919 Eur (2 priedas);“;

1.3. pakeisti 2.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„2.2. Ugdymo reikmių finansavimo lėšų paskirstymą pagal asignavimų

valdytojus – 6 007 021 Eur (3 priedas);“;

1.4. pakeisti 2.8 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„2.8. Neformaliajam vaikų švietimui iš Europos Sąjungos skirtų lėšų paskirstymą pagal

asignavimų valdytojus – 72 059 Eur (9 priedas);“;

1.5. pakeisti 2.10 papunktį ir jį išdėstyti taip:

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

valdytojus – 1 926 512 Eur (10 priedas);“;

1.6. pakeisti 1, 2, 3, 9 ir 10 priedus (pridedama).

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

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

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

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

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

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

Klaipėda).

Savivaldybės meras Algirdas Meiženis

Elektroninio dokumento nuorašas
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                                                    PATVIRTINTA

                                                   Šilalės rajono savivaldybės tarybos 

                                                   2020 m. vasario 21 d.

                                                   sprendimu Nr. T1-39

(Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. balandžio 3 d.

sprendimo Nr. T1-95 redakcija)

1 priedas

         ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS

Suma

Eur

5. Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos 1753460

5.1. Speciali tikslinė dotacija 1753460

5.1.4. Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti 1704400

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

užtikrinti 1704400

5.1.4. Kita tikslinė dotacija 49060

5.1.4.2.       neformaliajam vaikų švietimui  iš Europos Sąjungos lėšų 49060

12. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos 97050

14. IŠ VISO PAJAMŲ 1850510

15. Planuojamos skolintos lėšos LR  finansų ministerijos nustatyta tvarka atrinktiems

investiciniams projektams finansuoti 61562

projektas „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekostrukcija ir plėtra Šilalės rajone

(Kaltinėnuose)“ 28377

projektas „Socialinio būsto fondo plėtra Šilalės rajono savivaldybėje“ 2544

projektas „Šilalės rajono Kvėdarnos gyvenamosios vietovės atnaujinimas“ 26012

projektas „Eismo saugumo priemonių diegimas Šilalės mieste ir rajono gyvenvietėse“ 4629

17. IŠ VISO PAJAMŲ 1912072

______________________________________________

Eil. Nr. Pajamų pavadinimas
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PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. vasario 21 d.

sprendimu Nr.  T1-39

(Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. balandžio 3 d.

sprendimo Nr. T1-95 redakcija)

3 priedas

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

iš viso iš jų darbo

užmokesčiui

Šilalės suaugusiųjų

mokykla
07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas pagrindinės

mokyklos ir progimnazijos tipo

bendrojo ugdymo mokyklose

0 -1020 0

0 0 -1020 0

07.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas pagrindinės

mokyklos ir progimnazijos tipo

bendrojo ugdymo mokyklose
0 -890 0

0 0 -890 0

Šilalės  švietimo pagalbos

tarnyba

(pedagoginei psichologinei

pagalbai organizuoti)

07.01.04.02. PP tarnybos veikos organizavimas

0 -900

0 0 -2810 0

0 0 -2810 0

 UGDYMO REIKMĖMS FINANSUOTI  LĖŠŲ PASKIRSTYMAS PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS  

Programos

pavadinimas,

kodas

 Asignavimų valdytojo  

pavadinimas

Priemonės kodas

strateginiame plane
Priemonės pavadinimas Iš viso

Iš jų:

išlaidoms

turtui įsigyti

Švietimo kokybės

ir mokymosi

aplinkos

užtikrinimo

programa Nr. 07

Savivaldybei apskaičiuotos mokymo lėšos (ML/SAV)

Iš viso

Šilalės r. Pajūralio

pagrindinė mokykla

Iš viso

Iš viso

IŠ VISO UGDYMO REIKMĖMS FINANSUOTI



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

iš viso iš jų darbo

užmokesčiui

Programos

pavadinimas,

kodas

 Asignavimų valdytojo  

pavadinimas

Priemonės kodas

strateginiame plane
Priemonės pavadinimas Iš viso

Iš jų:

išlaidoms

turtui įsigyti

Šilalės suaugusiųjų

mokykla
07.01.02.03.

Ugdymo proceso ir aplinkos

išlaikymo užtikrinimas pagrindinės

mokyklos ir progimnazijos tipo

bendrojo ugdymo mokyklose

0 -460 0

0 0 -460 0

0 0 -460 0

0 0 -3270 0

_______________________________________________________

Švietimo kokybės

ir mokymosi

aplinkos

užtikrinimo

programa Nr. 07

Savivaldybės biudžeto lėšos (B-155 iš apyvartos lėšų biudžeto likučio )

Iš viso

Iš viso

IŠ VISO



                                                    PATVIRTINTA

                                                   Šilalės rajono savivaldybės tarybos 

                                                   2020 m. vasario 21  d.

                                                   sprendimu Nr. T1-39

                                                 (Šilalės rajono savivaldybės tarybos 

                                                   2020 m. balandžio 3 d.

                                                   sprendimo Nr. T1-95 redakcija)

      9 priedas

Finansavimo šaltinis  - 13 eurais

iš viso iš jų darbo

užmokesčiui

Savivaldybės

administracija

Neformaliojo vaikų

švietimo programų

įvairovės užtikrinimas

09.05.01.01 49060 49060 0 0

49060 49060 0 0

_____________________________

 NEFORMALIAJAM VAIKŲ ŠVIETIMUI IŠ EUROPOS SĄJUNGOS SKIRTŲ LĖŠŲ  PASKIRSTYMAS PAGAL 

ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS  2020 M.

Programos

pavadinimas, kodas

 Asignavimų valdytojo  

pavadinimas

Priemonės

pavadinimas

Valstybės

funkcijos

kodas

Iš viso

Iš jų:

išlaidoms
turtui

įsigyti

Švietimo kokybės ir

mokymosi aplinkos

užtikrinimo

programa - 07

Iš viso



PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. vasario 21 d.

sprendimu Nr.  T1-39

(Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. balandžio 3 d.

sprendimo Nr. T1-95 redakcija)

10 priedas

Eur

iš viso
iš jų darbo

užmokesčiui

13.01.05.43.

Bendruomeninių vaikų globos

namų steigimas ir vaikų dienos

centrų tinklo plėtra Šilalės rajono

savivaldybėje

13707 13707

13.01.05.08.

Ikimokyklinio ugdymo

prieinamumo didinimas Šilalės

m.

1029 1029

13.01.05.13.
Socialinio būsto fondo plėtra

Šilalės rajono savivaldybėje
14417 14417 0

29153 15446 0 13707

03.02.01.04.

Projektas „Eismo saugumo

priemonių diegimas Šilalės

mieste ir rajono gyvenvietėse“

30413 0 30413

KITOS TIKSLINĖS DOTACIJOS  IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO  LĖŠŲ  PASKIRSTYMAS PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS  2020 M.

Programos

pavadinimas, kodas

 Asignavimų valdytojo  

pavadinimas

Priemonės kodas

strateginiame

plane

Priemonės pavadinimas Iš viso

Iš jų:

išlaidoms

turtui įsigyti

Finansavimo šaltinis - Nr.  (EU)

Savivaldybės

infrastruktūros

objektų priežiūros

ir plėtros programa

Nr. 13

Savivaldybės

administracija

Iš viso Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa

Nr. 13

 „Šilalės rajono 

viešosios tvarkos ir 

visuomenės 

priešgaisrinės 

apsaugos  

programa" Nr. 03

 Savivaldybės 

administracija



30413 0 0 30413

09.03.01.11.

Projektas „Kompleksinių

paslaugų šeimai teikimas Šilalės

rajono savivaldybėje“

27769 27769 0 0

27769 27769 0 0

87335 43215 0 44120

13.01.02.04.

 „Vandentiekio ir nuotekų tinklų 

rekonstrukcija ir plėtra Šilalės 

rajone (Kaltinėnuose)“

28377 28377

13.01.05.13.
 „Socialinio būsto fondo plėtra 

Šilalės rajono savivaldybėje“
2544 2544

13.01.05.02

 „Šilalės rajono Kvėdarnos 

gyvenamosios vietovės 

atnaujinimas“

26012 26012

03.02.01.04.

Projektas „Eismo saugumo

priemonių diegimas Šilalės

mieste ir rajono gyvenvietėse“

4629 0 4629

61562 0 0 61562

02.01.01.09.

'Projektas „Pavojingų cheminių

medžiagų valdymas savivaldos

lygiu NonHazCity“ 

(finansavimo šaltinis kodas- 13)

9335 8550 0 785

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

03

„Socialinės

apsaugos plėtojimo

programa“ Nr. 09

 Savivaldybės 

administracija

Iš viso  „Socialinės apsaugos plėtojimo programa“ Nr. 09

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

Savivaldybės

administracija

Iš viso: Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros

programa Nr. 13

Finansavimo šaltinis - Nr. 13 (EU) ir 145

Aplinkos apsaugos

ir gerų sanitarijos ir

higienos sąlygų

užtikrinimas

gyvenamojoje

aplinkoje programa

Nr. 02

 Savivaldybės 

administracija



02.01.01.09.

'Projektas „Pavojingų cheminių

medžiagų valdymas savivaldos

lygiu NonHazCit“ (finansavimo

šaltinis kodas-145)

380 360 0 20

9715 8910 0 805

13.01.04.08.

Pėsčiųjų takų rekonstrukcija A.

Stulginskio g. ir dalyje Gardavos

g.  Tūbinių I k. Šilalės r.

9400 9400

13.01.04.09.

Kelių, gatvių kapitalinio remonto

darbai (mieste ir kaimiškosiose

seniūnijose)

163600 163600

13.01.04.11.

D. Poškos gatvės ir Kovo

11-osios gatvės dalies

rekonstrukcija

470500 470500

13.01.04.14.

Šilalės rajono Bijotų seniūnijos

Bijotų gyvenvietės Baublių ir

Malūno gatvių rekonstrukcija

295900 295900

13.01.04.15.

Kaltinėnų seniūnijos Gineikių k.

Rakutiškės  g., D. Poškos g.

kapitalinis remontas

12200 12200

13.01.04.34.
Pajūrio seniūnijos Kalniškių I

kaimo gatvės rekonstrukcija
105300 105300

1056900 0 0 1056900

11.01.02.02.
Asfaltbetonio dangų paprastasis

remontas mieste ir kaimiškosiose

seniūnijose

195550 195550

Aplinkos apsaugos

ir gerų sanitarijos ir

higienos sąlygų

užtikrinimas

gyvenamojoje

aplinkoje programa

Nr. 02

 Savivaldybės 

administracija

Iš viso  Aplinkos apsaugos ir gerų sanitarijos ir higienos sąlygų užtikrinimas gyvenamojoje

aplinkoje programa  Nr. 02

Finansavimo šaltinis - Nr. 147

 „Savivaldybės 

infrastruktūros 

objektų priežiūros 

ir plėtros 

programa" Nr. 13

Savivaldybės

administracija

Iš viso „Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros

programa" Nr. 13



11.01.02.03.

Vietinės reikšmės kelių ir gatvių

su žvyro danga mieste ir

kaimiškosiose seniūnijose

priežiūra (greideriavimas)

394050 394050

11.01.02.04.

Vietinės reikšmės kelių ir gatvių

statybos techninių ir techninių

darbo projektų kelių saugumo

audito paslaugos

30000 30000

11.01.02.05.
Kelių ir gatvių laboratoriniai

kokybės kontrolės darbai
4000 4000

11.01.02.06.
Gatvių priežiūra žiemos sezono

metu
7900 7900

11.01.02.07.

Gatvių ženklinimas ir kelio

ženklų įrengimas Šilalės mieste ir

seniūnijose

16000 16000

647500 647500 0 0

1704400 647500 0 1056900

1863012 699625 0 1163387

_______________________________________

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

Iš viso

Iš viso
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PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. vasario 21 d.

sprendimu Nr.  T1-39

(Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. balandžio 3 d.

sprendimo  Nr. T1-95 redakcija)

2 priedas

eurais

iš viso
iš jų darbo

užmokesčiui

1 2 3 4 5 6 7 8

01.01.01.01.

Savivaldybės tarybos finansinio,

ūkinio bei materialinio

aptarnavimo užtikrinimas
-5000 -5000

01.01.04.01.
Mero reprezentacinių priemonių

vykdymas -1000 -1000

01.01.04.02.

Savivaldybės administracijos

direktoriaus rezervo tvarkymo

programa 126000 126000

01.01.04.04.

Neplanuotoms švietimo, kultūros

ir kitoms priemonėms

įgyvendinimui -15000 -15000

01.01.04.09.

Savivaldybės administracijos ir

seniūnijų pastatų einamasis

remontas -25000 -25000

01.01.04.10.

Savivaldybės administracijos ir

seniūnijų  veiklai reikalingo

ilgalaikio turto įsigijimas -10000 -10000

70000 80000 0 -10000

70000 80000 0 -10000

05.02.02.03.

Dainų švenčių tradicijos

tęstinumo užtikrinimas, siekiant,

kad kolektyvuose dalyvautų ne

mažiau kaip 35 proc. tos pačios

lyties asmenų. -30000 -30000 0 0

05.02.02.04. Miesto šventės organizavimas -10000 -10000 0 0

-40000 -40000 0 0

05.02.02.01.

Kultūros renginių organizavimas

ir rėmimas, siekiant užtikrinti

proporcingą paslaugų suteikimą

tiek vyrams, tiek moterims, kad

renginiuose dalyvautų ne mažiau

kaip 30 proc. vienos lyties

asmenų.
-20000 -20000 0 0

-20000 -20000 0 0

-60000 -60000 0 0

Savivaldybės

administracija
06.01.01.01.

Tradicinių, tarptautinių ir kitų

sporto priemonių vykdymas bei

sporto klubų dalinis rėmimas
-10000 -10000 0 0

-10000 -10000 0 0

0 10000 0 -10000

________________________________________________________

 

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ  BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS

IR  PROGRAMAS

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

Programos

pavadinimas,

programos kodas

Asignavimų

valdytojo

pavadinimas

Priemonės kodas

strateginiame

plane

Priemonės pavadinimas Iš viso

iš jų:

išlaidoms
turtui

įsigyti

Savivaldybės

funkcijų

įgyvendinimo ir

valdymo tobulinimo

programa Nr.1

Savivaldybės

administracija

Iš viso

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

Kultūros ugdymo ir

etnokultūros

puoselėjimo

programa Nr .05

 Savivaldybės 

administracija

Iš viso

Kultūros

centras

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

IŠ VISO:
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