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Siūlomi 2018-2020 m. Strateginio
veiklos plano tikslinimai

Eil.
Nr.

Įstaiga/skyrius/subjekta
s

Rašto data

Rašto
numeris

Prašom Finans
a suma, avimo
Prašymo esmė
tūkst. šaltini
Eur
s

Vykdytoj Priemonės
Komentaras
o kodas
numeris

1. Žinių visuomenės plėtros programa
Skyrius prašo pakeisti 1 programos 1.1.35 priemonės
pavadinimą vietoj "Projekto "Mokyklų tinklo efektyvumo
didinimas" įgyvendinimas" įrašant "Projekto "Mokyklų tinklo
efektyvumo didinimas Klaipėdos rajone" įgyvendinimas".

-2,6

16,1

191,0

29,9
1

SB

Skyrius prašo pakeisti priemonės vykdytoją į Švietimo skyrių ir
patikslinti 2018 m. asignavimus:
- 2,6 tūkst. eurų sumažinti SB asignavimus (DU numatyti 0,3
tūkst. eurų) perkeliant juos iš turto į išlaidas;
- 16,1 tūkst. eurų padidinti VBD asignavimus perkeliant juos iš
VBD
turto į išlaidas;
- 191,0 tūkst. eurų padidinti ES asignavimus (DU numatyti 2,2
tūkst. eurų) perkeliant juos iš turto į išlaidas;
- įtraukti naują finansavimo šaltinį VBES ir numatyti 29,9 tūkst.
eurų priemonės įgyvendinimui (DU numatyti 0,2 tūkst. eurų).
ES Skyrius taip pat siūlo patikslinti priemonės 2019 m. asignavimus:
- numatyti 0,2 tūkst. eurų SB asignavimų DU;
- 16,1 tūkst. eurų sumažinti VBD asignavimus perkeliant juos iš
turto į išlaidas;
- 230,9 tūkst. eurų sumažinti ES asignavimus (DU numatyti 1,4
tūkst. eurų) perkeliant juos iš turto į išlaidas;
- įtraukti naują finansavimo šaltinį VBES ir numatyti 10,9 tūkst.
VBES eurų priemonės įgyvendinimui (DU numatyti 0,2 tūkst. eurų).

20

1.1.1.35

Projekto "Mokyklų tinklo efektyvumo
didinimas" įgyvendinimas

15

1.1.1.38

Projekto "Atvirkščia pamoka – mokinio
pažangai" įgyvendinimas

Švietimo skyrius

-5,1

SB

Skyrius prašo patikslinti priemonės 2018 m. asignavimus:
- 5,1 tūkst. eurų sumažinti SB asignavimus ir nenumatyti
asignavimų darbo užmokesčiui;
- 37,8 tūkst. eurų padidinti ES asignavimus ir nenumatyti
asignavimų darbo užmokesčiui.
Skyrius taip pat siūlo patikslinti priemonės 2019 m. asignavimus
nenumatant finansavimo 2020 m.:
- 0,5 tūkst. eurų padidinti SB asignavimus ir nenumatyti
asignavimų darbo užmokesčiui;
- 31,7 tūkst. eurų sumažinti ES asignavimus ir nenumatyti
asignavimų darbo užmokesčiui.

37,8

-5,0

2

Švietimo skyrius

3

Strateginio planavimo ir
investicijų skyrius

ES

2,2

ES

25,0

SB

4

Slengių mokykladaugiafunkcis centras

2018-03-02

V15-13

3,8

5

Agluonėnų pagrindinė
mokykla

2018-03-13

SD-23

3,0

Gargždų "Minijos"
progimnazija

2018-03-19

9-20

SB

35,7

50,0

6

ES

VIP

- 37,8 tūkst. eurų padidinti ES asignavimus ir nenumatyti
asignavimų darbo užmokesčiui.
Skyrius taip pat siūlo patikslinti priemonės 2019 m. asignavimus
2
nenumatant finansavimo 2020 m.:
- 0,5 tūkst. eurų padidinti SB asignavimus ir nenumatyti
asignavimų darbo užmokesčiui;
- 31,7 tūkst. eurų sumažinti ES asignavimus ir nenumatyti
asignavimų darbo užmokesčiui.

15

1.1.1.38

Projekto "Atvirkščia pamoka – mokinio
pažangai" įgyvendinimas

Skyrius prašo patikslinti priemonės 2018 m. asignavimus:
- 5,0 tūkst. eurų sumažinti SB asignavimus (DU numatyti 0,1
tūkst. eurų);
- 35,7 tūkst. eurų padidinti ES asignavimus (DU numatyti 3,8
tūkst. eurų).
Skyrius taip pat siūlo patikslinti priemonės 2019 m. asignavimus
nenumatant finansavimo 2020 m.:
- 0,9 tūkst. eurų padidinti SB asignavimus (DU numatyti 0,1
tūkst. eurų);
- 28,6 tūkst. eurų sumažinti ES asignavimus (DU numatyti 3,8
tūkst. eurų).

15

1.1.1.39

Projekto ''Motyvuoti mokytojai ir tėvai –
motyvuoti mokiniai" įgyvendinimas

Skyrius prašo patikslinti priemonės 2018 m. asignavimus 2,2
tūkst. eurų padidinant ES asignavimus ir numatant 1,7 tūkst.
eurų darbo užmokesčiui.

15

1.1.2.8

Neformaliojo vaikų švietimo programų
įgyvendinimas

Skyrius prašo įtraukti naują priemonę "Vėžaičių pagrindinės
mokyklos pastato modernizavimo darbai" ir priemonės
įgyvendinimui numatyti 25,0 tūkst. eurų SB ir 50,0 tūkst. eurų
VIP asignavimų.

20

n.p.

Vėžaičių pagrindinės mokyklos patalpų
remonto darbai

SB

Įstaiga prašo skirti 3708 eurus:
- 3068 eurus naujo darželio veiklos pradžiai;
- 640 eurų 2 automobilinėms kėdutėms įsigyti ir kuro išlaidoms
už du papildomus reisus Slengiai-Klipšiai apmokėti.

15.38

1.1.1.30

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymų
programų įgyvendinimas bei tinkamos
ugdymo aplinkos užtikrinimas Slengių
mokykloje daugiafunkciame centre

SB

Mokykla prašo skirti 3,0 tūkst. eurų aktų salės interjero
sukūrimui, inventoriaus įsigijimui. 2016-2017 m. buvo
rekonstruota mokyklos aktų salė.

15.7

1.1.1.7

Bendrųjų ugdymo planų įgyvendinimas bei
tinkamos ugdymo aplinkos užtikrinimas
Agluonėnų pagrindinėje mokykloje

SB

Progimnazija prašo skirti 1,7 tūkst. eurų 4 radiatorių pakeitimui,
nešildomoje katilinės patalpoje esančių vandens padavimo
vamzdžių apšiltinimui bei šildymo sistemos pripildymo sklendžių
įrengimui. SPDG siūlo prašomus asignavimus skirti iš 9
programos 4.2.3. priemonės.

1.1.1.1

Bendrųjų ugdymo planų, ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo programos
įgyvendinimas bei tinkamos ugdymo
aplinkos užtikrinimas Gargždų „Minijos“
progimnazijoje

15.1

7

8

9

Kvietinių mokykladarželis

Švietimo centras

Endriejavo pagrindinė
mokykla

Priekulės muzikos
10
mokykla

Dovilų vaikų lopšelis11
darželis "Kregždutė"

12 Gargždų sporto mokykla

13

Kretingalės pagrindinė
mokykla

2018-03-26

2018-03-23

2018-03-28

2018-04-03

2018-03-07

2018-04-05

2018-04-05

V10-9

RS-16

D2-29

1,1

0,2

8,6

SD-9

V11-10

SD-33

V14-60

4,0

1,5

0,8

SB

3
Įstaiga prašo skirti 1,1 tūkst. eurų naujo vandens šildytuvo
įsigijimui (736,24 eurai), įvarioms pajungimo medžiagoms
(160,51 eurų) ir montavimo darbų atlikimui (203,25 eurus). Šiuo
metu turimas vandens šildymo prietaisas pradėjo nebešildyti
reikiamo kiekio vandens.

15.34

1.1.1.19

Bendrųjų ugdymo planų ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo programų ir
tinkamos ugdymo aplinkos įgyvendinimas
Kvietinių mokykloje-darželyje

SB

Įstaiga prašo skirti 200 eurų TAU senjorų šokių grupės "Skinija"
kostiumams pasiūti reikalingų medžiagų įsigijimui. 2018.07.06
"Skinijos" šokėjai dalyvaus nacionaliniame TAU senjorų
festivalyje Klaipėdoje, kuris bus skirtas Mindaugo karūnavimo
dienai paminėti.

15.35

1.1.3.1

Klaipėdos rajono švietimo centro veiklos
užtikrinimas

SB

Mokykla prašo skirti 8,6 tūkst. eurų grindinio trinkelių ir jų
klojimui reikalingų papildomų medžiagų įsigijimui, įrangos
nuomai. Mokyklos kiemą reikia išgrįsti, siekiant užtikrinti
mokinių saugumą bei efektyviai išnaudoti mokyklos teritorijoje
esančias erdves. 410 eurų planuoja prisidėti mokyklos
bendruomenė. Trinkelių klojimo darbus atliks mokyklos
darbuotojai. Lėšos perkeliamos iš 9 programos 1.1.2.
priemonės.

15.6

1.1.1.3

Bendrųjų ugdymo planų, ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo programos
įgyvendinimas bei tinkamos ugdymo
aplinkos užtikrinimas Endriejavo pagrindinė
mokykloje

SB

Įstaiga prašo skirti 0,5 tūkst. eurų finansinę paramą svečių
priėmimui, šventinės aplinkos sukūrimui. 2018.04.20 Priekulės
muzikos mokykla minės savo veiklos 50-metį. SPDG siūlo
prašomus asignavimus skirti iš Mero fondo.

15.31

1.1.2.3

Neformaliojo ugdymo programų
įgyvendinimas ir tinkamos aplinkos
užtikrinimas Priekulės muzikos mokykloje

SB

Siekiant užtikrinti lopšelio-darželio pastato ir kiemo įrenginių
apsaugą įstaiga prašo skirti 4,0 tūkst. eurų pastato signalizacijos
ir vaizdo kamerų kiemo teritorijoje įrengimui. 2018.01.30 buvo
įsilaužta į darželio patalpas, padaryta žalos už 1400 eurų. Lėšos
perkeliamos iš 9 programos 1.1.2. priemonės.

15.26

1.1.1.25

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymų
programų įgyvendinimas bei tinkamos
ugdymo aplinkos užtikrinimas Dovilų
lopšelyje - darželyje „Kregždutė“

SB

Mokykla prašo skirti 1,5 tūkst. eurų išvykai į Europos sunkiosios
atletikos čempionatą. Kviečiamas gabiausias Gargždų sporto
mokyklos sunkiaatletis - Karolis Stonkus. Ši išvyka nėra numatyta
Gargždų sporto mokyklos 2018 m. atskirų sporto šakų
finansavimo programoje. Iš rėmėjų tikimasi gauti 800 eurų.
Lėšos perkeliamos iš 9 programos 1.1.2. priemonės.

15.37

1.1.2.5

Neformaliojo ugdymo programų
įgyvendinimas ir tinkamos aplinkos
užtikrinimas Gargždų sporto mokykloje

SB

Mokykla prašo skirti 723,43 eurus priešgaisrinės ir apsaugos
sistemų trūkumams pašalinti Girkalių skyriuje. Bus atnaujinama
įranga, atliekami montavimo ir programavimo darbai. Lėšos
perkeliamos iš 1 programos 1.1.33. priemonės.

1.1.1.13

Bendrųjų ugdymo planų, ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo programos
įgyvendinimas bei tinkamos ugdymo
aplinkos užtikrinimas Kretingalės
pagrindinėje mokykloje

15.14

4
14 Švietimo skyrius

15 Gargždų sporto mokykla

-9,4

2018-04-05

SD-37

3,0

SB

Siūloma patikslinti priemonės finansavimą.

SB

Organizacinės, buitinės technikos įsigijimas
ir higienos normų užtikrinimas švietimo
įstaigoms

15

1.1.1.33.

Mokykla prašo numatyti finansavimą medinės skulptūros,
esančios mokyklos teritorijoje, likvidavimui arba laikinam
išmontavimui. Nerimaujama, kad nuvirtus skulptūrai ji gali
sugadinti mokyklos turtą. SPDG siūlo numatyti 3,0 tūkst. eurų
medinės skulptūros sutvarkymui. Lėšos perkeliamos iš 9
programos 1.1.2. priemonės.

15.37

1.1.2.5

Neformaliojo ugdymo programų
įgyvendinimas ir tinkamos aplinkos
užtikrinimas Gargždų sporto mokykloje

Skyrius prašo patikslinti 1 programos 3.1.2 priemonės 2019 m.
asignavimus:
- vietoj 74,6 tūkst. eurų numatyti 11,8 tūkst. eurų Laaif lėšų;
- vietoj 42,7 tūkst. eurų numatyti 13,6 tūkst. eurų SB lėšų.

20

1.3.1.2

Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos
pastato (1C2p) katilinės atnaujinimas

20

1.1.1.36

Projekto "Ikimokyklino ir priešmokyklinio
ugdymo prieinamumo didinimas Klaipėdos
rajone" įgyvendinimas

1.1.1.13

Bendrųjų ugdymo planų, ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo programos
įgyvendinimas bei tinkamos ugdymo
aplinkos užtikrinimas Kretingalės
pagrindinėje mokykloje

Skyrius prašo patikslinti 1 programos 1.1.36 priemonės 2019 m.
asignavimus vietoj 21,8 tūkst. eurų numatyti 220,8 tūkst. eurų
SB lėšų.

16

Strateginio planavimo ir
investicijų skyrius

8,1

0,9

0,3

17

Kretingalės pagrindinė
mokykla

2018-04-09

V14-62

8,6

Taip pat prašoma patikslinti 1 programos 1.1.36 priemonės 20182019 m. asignavimus:
- 8,1 tūkst. eurų padidinti 2018 m. ES asignavimus DU numatant
0,8 tūkst. eurų, turte - 7,0 tūkst. eurų. 8,1 tūkst. eurų sumažinti
ES asignavimus 2019 m.
VBES - pakeisti finansavimo šaltinį iš VBD į VBES ir 2018 m. numatyti
0,9 tūkst. eurų (DU - 0,1 tūkst. eurų, turte - 0,7 tūkst. eurų.) 0,9
tūkst. eurų sumažinti VBES asignavimus 2019 m.
- 0,3 tūkst. eurų padidinti 2018 m. SB asignavimus DU numatant
0,2 tūkst. eurų. 0,3 tūkst. eurų sumažinti SB asignavimus 2019
SB m. Taip pat 2018 m. numatyti 4,0 tūkst. eurų SB lėšų turtui
įsigyti.
ES

SB

Mokykla prašo skirti 8,6 tūkst. eurų tualetų remontui: higienos
normų reikalavimus neatitinkančių klozetų pakeitimui;
kanalizacijos vamzdynų pakeitimui; elektros instaliacijos
sutvarkymui. Remonto darbus atliks mokyklos darbininkai. Lėšos
perkeliamos iš 1 programos 1.1.33. priemonės.

15.14

5

18

Priekulės I.Simonaitytės
gimnazija

2018-04-12

D3-32

19 Švietimo skyrius

3,5

SB

Gimnazija prašo skirti 3,5 tūkst. eurų naudoto autobusiuko
įsigijimui. Lėšos perkeliamos iš 1 programos 3.2.6. priemonės.

-3,5

SB

Siūloma patikslinti priemonės finansavimą.

15.4

1.1.1.5.

Bendrųjų ugdymo planų, ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo programos
įgyvendinimas bei tinkamos ugdymo
aplinkos užtikrinimas Priekulės
I.Simonaitytės gimnazijoje

15

1.3.2.6

Švietimo įstaigų avarinių krosnių, kaminų,
katilų, šiluminių mazgų, stogų ir mokyklinių
autobusų remontas

2. Ekonominio konkurencingumo didinimo programa

Strateginio planavimo ir
20
investicijų skyrius

Pakeisti 2 programos 3.3.6 priemonės vykdytoją vietoj Statybos
ir kelių priežiūros skyriaus įrašant Turizmo informacijos centrą
(vykdytojo kodas - 12.1) ir Strateginio planavimo ir investicijų
skyrių (vykdytojo kodas - 12).

20

2.3.3.6

Projekto „Sodybos Karklės kaime
pritaikymas turizmo ir rekreacinių paslaugų
teikimui bei bendruomeninių poreikių
tenkinimui“ įgyvendinimas

Strateginio planavimo ir
investicijų skyrius

Pakeisti 2 programos 1.1.1. priemonės vykdytoją vietoj Ryšių su
visuomene skyriaus įrašant Strateginio planavimo ir investicijų
skyrių (vykdytojo kodas - 12).

1.1.

2.1.1.1.

Klaipėdos rajono rinkodaros ir
komunikacijos strategijos parengimas

3.2.4.17

Projekto „Klaipėdos rajono kraštovaizdžio
gerinimas“ įgyvendinimas

21

3. Aplinkos apsaugos programa

22

Strateginio planavimo ir
investicijų skyrius

-6,6

SB

-37,4

ES

-14,1

-79,9

13,1
23

Komunalinio ūkio ir
aplinkosaugos skyrius

2018-04-09

(36.15)KA247
19,8

24

-19,8

SB

ES

Patikslinti 3 programos 2.4.17 priemonės asignavimus:
- 2018 m. nenumatyti Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyriui
numatytus 2.4.17 priemonės asignavimus. 2019 m. priemonės
įgyvendinimui numatyti 19,6 tūkst. eurų SB lėšų ir 110,6 tūkst.
eurų ES lėšų.
- 2018 m. nenumatyti Architektūros ir urbanistikos skyriui
numatytus 2.4.17 priemonės asignavimus. 2019 m. priemonės
įgyvendinimui numatyti 14,1 tūkst. eurų SB lėšų ir 79,9 tūkst.
eurų ES lėšų.

Skyrius prašo į Strateginį veiklos planą įtraukti naują priemonę
Laaif "Tekstilės atliekų surinkimo priemonių įsigijimas Klaipėdos
rajone" ir priemonės įgyvendinimui numatyti 13,1 tūkst. eurų
Laaif lėšų ir 19,8 tūkst. eurų SB lėšų (iš vietinės rinkliavos už
komunalinių atliekų tvarkymą). Priemonės vykdytojas SB Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyrius. SPDG siūlo 19,8 tūkst.
eurų perkelti iš 3 programos 2.2.2 priemonės.

SB

Siūloma patikslinti priemonės finansavimą.

18

2

18

n.p.

36

3.2.2.2.

Atliekų tvarkymo sistemos organizavimas

25

Architektūros ir
urbanistikos skyrius

26

Komunalinio ūkio ir
aplinkosaugos skyrius

2018-04-05

A6-160

10,0

SB

6
Skyrius prašo į Strateginį veiklos planą įtraukti naują priemonę
"Skvero šalia kino teatro "Minija" apželdinimas". Priemonės
įgyvendinimui 2018 m. numatyti 10,0 tūkst. eurų ir 2019-2020
m. po 1,0 tūkst. eurų. Priemonės vykdytoju paskirti Klaipėdos
rajono turizmo informacijos centrą. Lėšos perkeliamos iš 9
programos 1.1.2. priemonės.

-12,3

SB

Skyrius siūlo 12,3 tūkst. eurų iš 3 programos 1.2.11 priemonės
perkelti 6 programos 3.3.4. priemonės įgyvendinimui.

Skvero šalia kino teatro "Minija"
apželdinimas

12.1

n.p.

18

3.1.2.11

Paviršinių lietaus vandens surinkimo
sistemų projektavimas ir įrengimas Gargždų
m. Parko ir Žemaičių g.

18

5.2.1.2

Užimtumo didinimo programos vykdymas

5. Socialinės paramos programa

27

Viešoji įstaiga "Gargždų
švara"

28

Socialinės paramos
skyrius

29

Strateginio planavimo ir
investicijų skyrius

30

Biudžeto ir ekonomikos
skyrius

2018-02-07

GŠ-(1.5)-75

2,1

SB

Įstaiga prašo skirti 2,1 tūkst. eurų darbuotojų aprūpinimui
apsaugos priemonėmis, laikinųjų darbų administravimui bei
kanceliarinėms išlaidoms. Pagal Klaipėdos rajono užimtumo
didinimo 2018 m. programą VŠĮ "Gragždų švara" iki 2018.09.12
turės įdarbinti 23 darbuotojus. Lėšos perkeliamos iš 5 programos
1.1.5. priemonės.

-10,1

SB

Siūloma patikslinti priemonės finansavimą.

11

5.1.1.5

Socialinių pašalpų ir kompensacijų
skaičiavimas ir mokėjimas

Skyrius prašo patikslinti 5 programos 1.3.5 priemonės 2019 m.
asignavimus vietoj 314,4 tūkst. eurų numatyti 204,4 tūkst. eurų
SB lėšų.

20

5.1.3.5

Projekto „Priekulės socialinių paslaugų
centro infrastruktūros plėtra“
įgyvendinimas

Siūloma 8,0 tūkst. eurų padidinti 5 programos 1.2.3. priemonės
VBD DU asignavimus.

11.1

5.1.2.3.

Paslaugų klientų namuose teikimas,
neįgaliųjų aprūpinimas techninės pagalbos
priemonėmis Paramos šeimai centre

22

6.1.6.4

Automobilių stovėjimo rinkliavos rinkimo
paslaugos pirkimas

VBD

6. Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtros programa

31 Viešosios tvarkos skyrius

Pakeisti 6 programos 1.6.4 priemonės pavadinimą vietoj
"Automobilių stovėjimo rinkliavos rinkimo paslaugos pirkimas"
įrašant "Automobilių stovėjimo rinkliavos rinkimo ir
administravimo paslaugos vykdymas".

7

32 Sendvario seniūnija

33

34

Statybos ir kelių
priežiūros skyrius

2018-01-31

V4-14

Seniūnija prašo skirti 20,0 tūkst. eurų darbų atlikimui
intensyviausiuose keliuose: žvyravimui, kelkraščių nuėmimui,
pralaidų įrengimui, sustiprinimui skalda. Papildomos lėšos
reikalingos suvaldyti situaciją dėl kelių būklės, jiems atstatyti po
lietingo sezono, kadangi dalis kelių yra nepravažiuojami. SPDG
siūlo numatyti seniūnijos prašomus asignavimus iš KPPP lėšų.

33

6.1.1.9

Sendvario seniūnijos kelių, gatvių priežiūra
ir remontas

6,2

KPPP

Skyrius prašo padidinti 6 programos 1.1.3. priemonių KPPP
asignavimus 6,2 tūkst. eurų.

27

6.1.1.3

Dovilų seniūnijos kelių, gatvių priežiūra ir
remontas

18,6

KPPP

Skyrius prašo padidinti 6 programos 1.1.5. priemonių KPPP
asignavimus 18,6 tūkst. eurų.

29

6.1.1.5

Gargždų seniūnijos kelių, gatvių priežiūra ir
remontas

10,0

KPPP

Skyrius prašo padidinti 6 programos 1.1.7. priemonių KPPP
asignavimus 10,0 tūkst. eurų.

31

6.1.1.7

Kretingalės seniūnijos kelių, gatvių
priežiūra ir remontas

13,8

KPPP

Skyrius prašo padidinti 6 programos 1.1.8. priemonių KPPP
asignavimus 13,8 tūkst. eurų.

32

6.1.1.8

Priekulės seniūnijos kelių, gatvių priežiūra ir
remontas

21,5

KPPP

Skyrius prašo padidinti 6 programos 1.1.9. priemonių KPPP
asignavimus 21,5 tūkst. eurų.

33

6.1.1.9

Sendvario seniūnijos kelių, gatvių priežiūra
ir remontas

15,0

KPPP

Skyrius prašo padidinti 6 programos 1.5.8 priemonės KPPP
asignavimus 15,0 tūkst. eurų.

20

6.1.5.8

Kvietinių gatvės Gargžduose šaligatvių ir
stovėjimo aikštelių remontas

85,0

KPPP

Skyrius prašo padidinti 6 programos 1.4.11 priemonės KPPP
asignavimus 85,0 tūkst. eurų.

20

6.1.4.11

Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės
seniūnijos kelio Mickai-Traubiai (Nr.
KL1262) statyba

10,0

SB

Siūloma numatyti 10,0 tūkst. eurų Šarniškės kelio remontui
Veiviržėnų seniūnijoje. Lėšos perkeliamos iš 6 programos 1.1.12.
priemonės.

34

6.1.1.10

Veiviržėnų seniūnijos kelių, gatvių priežiūra
ir remontas

-10,0

SB

Siūloma patikslinti priemonės finansavimą.

20

6.1.1.12

Rezervas skiriamas apmokėti už
nenumatytus darbus, atsirandančius
sutartyse numatytų darbų vykdymo metu

Statybos ir kelių
priežiūros skyrius

8

35

Strateginio planavimo ir
investicijų skyrius

Komunalinio ūkio ir
36
aplinkosaugos skyrius

37

2018-04-06

(36.15)KA246

Strateginio planavimo ir
investicijų skyrius

Nenumatyti 6 programos 2.1.7 priemonės finansavimo 20192020 m.

12

6.2.1.7

Klaipėdos rajono seniūnijų gatvių
apšvietimo sistemų modernizavimo viešos
ir privačios partnerystės būdu
dokumentacijos parengimas

Pakeisti 6 programos 2.1.8 priemonės vykdytoją vietoj Statybos
ir kelių priežiūros skyriaus įrašant Strateginio planavimo ir
investicijų skyrių (vykdytojo kodas - 12).

20

6.2.1.8

Klaipėdos rajono seniūnijų gatvių
apšvietimo sistemų plėtros investicinio
projekto parengimas

18

6.3.3.4

Kapinių skaitmeninimas Klaipėdos rajono
savivaldybėje

20

6.1.3.18

Projekto „Priekulės miesto atvirų viešųjų
erdvių tvarkymas“ įgyvendinimas

Ablingos memorialinio ansamblio skulptūrų
priežiūros darbai

12,3

SB

Skyrius prašo numatyti 12,3 tūkst. eurų 6 programos 3.3.4.
priemonės įgyvendinimui 2018 m. 2019 m. nenumatyti
asignavimų priemonės įgyvendinimui. Lėšos perkeliamos iš 3
programos 1.2.11. priemonės.

15,0

SB

Skyrius prašo papildomai numatyti 15,0 tūkst. eurų 6 programos
1.3.18 priemonės įgyvendinimui. Lėšos perkeliamos iš 9
programos 1.4.1. priemonės.

7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa

38 Endriejavo seniūnija

Pakeisti 7 programos 5.1.22 priemonės vykdytoją vietoj
Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyriaus įrašant Endriejavo
seniūniją (vykdytojo kodas - 28).

18

7.5.1.22

Klaipėdos rajono
savivaldybės
39
administracijos
pasitarimo protokolas

SB

Pasitarimo dėl 2018 m. navigacijos sezono metu Lankupių šliuzo
naudojimo, Karaliaus Vilhelmo kanalo vandens lygio
reguliavimo, vandens transporto srautų - saugios laivybos,
gyvenamųjų teritorijų, ar saugomų teritorijų užliejimo
prevencijos metu nuspręsta į Strateginį veiklos planą 2018-2020
m. įtraukti priemonę: atlikti "Karaliaus Vilhelmo kanalo statinių
komplekso Lankupių šliuzas" statinio ekspertizę, parengti
techninio darbo projektą ir numatyti restauravimo darbus.
Priemonės įgyvendinimui 2020 m. (techninio darbo projekto
parengimui) numatyti 20,0 tūkst. eurų. priemonės vykdytoju
paskiriant Žemės ūkio skyrių.

10

n.p.

15,0

SB

Siūloma papildomai numatyti 15,0 tūkst. eurų priemonės
"Gargždų miesto šventės organizavimas" įgyvendinimui. Lėšos
perkeliamos iš 7 programos 5.1.2. priemonės.

10.4

7.1.2.4

Gargždų miesto šventės organizavimas

-15,0

SB

Siūloma patikslinti priemonės finansavimą.

10

7.5.1.2

Projekto „Kalniškės piliakalnio pritaikymas
kultūros ir viešojo turizmo reikmėms“
įgyvendinimas, II etapas

2018-03-21

A6-126

40 Kultūros skyrius

9. Savivaldybės valdymo ir pagrindinių
funkcijų vykdymo programa
9

41 Priešgaisrinė tarnyba

2018-04-04

S-14

3,2

S

Įstaiga prašo 3,2 tūkst. eurų padidinti lėšų už paslaugas
asignavimus (1,2 tūkst. eurų padidinti DU asignavimus).

24

9.1.2.12

Savivaldybės priešgaisrinių tarnybų darbo
organizavimas

6

9.1.1.2.

Administracijos darbo organizavimas
(Direktoriaus rezervas)

14

9.4.1.1.

Savivaldybės turto kadastriniai,
topografiniai matavimai ir teisinė
registracija

25-35

9.1.2.14

Prašymų socialinių išmokų mokėjimui
priėmimas seniūnijose

12

9.1.4.1.

Dokumentacijos rengimas finansavimui iš
ES struktūrinių fondų bei kitų programų
gauti

42 Centrinė buhalterija

-27,5

SB

Siūloma patikslinti priemonės finansavimą perkeliant
asignavimus:
- 8,6 tūkst. eurų 1.1.1.3 priemonės įgyvendinimui;
- 4,0 tūkst. eurų 1.1.1.25 priemonės įgyvendinimui;
- 4,5 tūkst. eurų 1.1.2.5. priemonės įgyvendinimui;
- 0,4 tūkst. eurų 9 programos priemonės"Prisidėjimas prie
projekto- konkurso "Auginu Lietuvai" įgyvendinimo"
įgyvendinimui.
- 10,0 tūkst. eurų 3 programos priemonės "Skvero šalia kino
teatro "Minija" apželdinimas" įgyvendinimui.

43 Centrinė buhalterija

15,0

Ž

Skyrius prašo 15,0 tūkst. eurų padidinti 9 programos 4.1.1.
priemonės Ž asignavimus.

8,0

SB

Siūloma patikslinti 9 programos 1.2.14 priemonės asignavimus:
- 0,7 tūkst. eurų padidinti SB lėšas Agluonėnų seniūnijai;
- 0,7 tūkst. eurų padidinti SB lėšas Dauparų-Kvietinių seniūnijai;
- 0,7 tūkst. eurų padidinti SB lėšas Dovilų seniūnijai;
- 0,7 tūkst. eurų padidinti SB lėšas Endriejavo seniūnijai;
- 0,6 tūkst. eurų padidinti SB lėšas Gargždų seniūnijai;
- 0,6 tūkst. eurų padidinti SB lėšas Judrėnų seniūnijai;
- 0,8 tūkst. eurų padidinti SB lėšas Kretingalės seniūnijai;
- 0,8 tūkst. eurų padidinti SB lėšas Priekulės seniūnijai;
- 0,8 tūkst. eurų padidinti SB lėšas Sendvario seniūnijai;
- 0,8 tūkst. eurų padidinti SB lėšas Vėžaičių seniūnijai;
- 0,8 tūkst. eurų padidinti SB lėšas Veiviržėnų seniūnijai.

-15,0

SB

Siūloma patikslinti priemonės finansavimą perkeliant trūkstamus
asignavimus (15,0 tūkst. eurų) 6 programos 1.3.18. priemonės
įgyvendinimui.

44 Centrinė buhalterija

45

Strateginio planavimo ir
investicijų skyrius

10
Siūloma 2,1 tūkst. eurų padidinti 9 programos 1.2.11. priemonės
VBD
VBD asignavimus (DU numatyti 1,6 tūkst. eurų).

19

9.1.2.11.

Žemės ūkio funkcijų vykdymas

46 Centrinė buhalterija

2,1

47 Centrinė buhalterija

-0,5

SB

Siūloma 0,5 tūkst. eurų sumažinti 9 programos 4.1.1. priemonės
SB asignavimus. Lėšos perkeliamos 9 programos 1.2.17.
priemonės įgyvendinimui.

14

9.4.1.1.

Savivaldybės turto kadastriniai,
topografiniai matavimai ir teisinė
registracija

48 Centrinė buhalterija

0,5

SB

Siūloma 0,5 tūkst. eurų padidinti 9 programos 1.2.17. priemonės
SB asignavimus. Lėšos perkeliamos iš 9 programos 4.1.1.
priemonės.

27

9.1.2.17

Gyvenamosios vietos deklaravimas

49 Centrinė buhalterija

6,8

VBD

Siūloma 6,8 tūkst. eurų padidinti 9 programos 1.2.3. priemonės
VBD asignavimus (DU numatyti 4,8 tūkst. eurų).

17

9.1.2.3.

Vaiko teisių apsauga

SB

Siūloma skirti 0,4 tūkst. eurų priemonės "Prisidėjimas prie
projekto- konkurso "Auginu Lietuvai" įgyvendinimo"
įgyvendinimui. Priemonės vykdytojas - Žemės ūkio skyrius. Lėšos
perkeliamos iš 9 programos 1.1.2. priemonės.

19

n.p.

50 Žemės ūkio skyrius

0,4

VISO
SB
VBD
VBES
ES
S
Laaif
KPPP
Ž
VIP

464,7
0,0
25,0
30,8
157,5
3,2
13,1
170,1
15,0
50,0

