Projektas

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. VASARIO
10 D. SPRENDIMO NR. T1-3 „DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
2022 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2022 m. kovo 24 d. Nr. T1Plungė
Plungės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :
Pakeisti Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 10 d. sprendimą Nr. T1-3
„Dėl Plungės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“:
1. Padidinti Plungės rajono savivaldybės biudžeto pajamas 478,581 tūkst. eurų ir sprendimo
1.1 punkte vietoje skaičiaus „48 159,630“ įrašyti skaičių „48 638,211“ ir šį punktą išdėstyti taip:
„1.1. Plungės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto pajamas – 48 638,211 tūkst. eurų (1
priedas); iš jų – 1 193,400 tūkst. eurų – iš biudžetinių įstaigų pajamų už prekes, teikiamas paslaugas
ir turto nuomą į Savivaldybės biudžetą (2 priedas) ir 2021 metais nepanaudotų biudžeto lėšų likutį
– 2 820,400 tūkst. eurų.“
2. Padidinti Plungės rajono savivaldybės biudžeto asignavimus 478,581 tūkst. eurų ir
sprendimo 1.3 punkte vietoje skaičiaus „51 286,330“ įrašyti skaičių „51 764,911“ ir šį punktą
išdėstyti taip:
„1.3. Plungės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto asignavimus – 51 764,911 tūkst. eurų
ir 1 213,300 tūkst. eurų – paskoloms grąžinti; iš jų:“
3.
Pakeisti sprendimo 1.3.1 papunkčiu patvirtintą asignavimų savarankiškosioms
savivaldybės funkcijoms vykdyti paskirstymą (3 priedas).
4. Pakeisti sprendimo 1.3.3 papunkčiu patvirtintą asignavimų ugdymo reikmėms finansuoti
paskirstymą (5 priedas).
5. Sprendimo 1.3.4 papunktyje vietoje skaičiaus „4 279,164“ įrašyti skaičių „4 757,745“ ir šį
punktą išdėstyti taip:
„1.3.4. 4 757,745 tūkst. eurų – kitoms dotacijoms (6 priedas)“.
6. Pakeisti sprendimo 1.4. punktu patvirtintą Plungės rajono savivaldybės 2022 metų
biudžeto asignavimų paskirstymą pagal 2022–2024 metų strateginio veiklos plano programas (9
priedas).
Savivaldybės meras

SUDERINTA:
Administracijos direktorius Mindaugas Kaunas
Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja Daiva Mažeikienė
Kalbos tvarkytojas Algirdas Eidukaitis
Juridinio ir personalo administravimo skyriaus vedėjas Vytautas Tumas
Sprendimą rengė
Finansų ir biudžeto skyriaus vyr. specialistė Jovita Griguolienė

FINANSŲ IR BIUDŽETO SKYRIUS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO
„DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. VASARIO 10 D.
SPRENDIMO NR. T1-3 „DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ
BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“
2022 m. kovo 8 d.
Plungė
1. Parengto teisės akto projekto tikslai, uždaviniai, problemos esmė.
2022 metų Plungės rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo sprendimo projektas parengtas,
siekiant patikslinti 2022 m. biudžete patvirtintas pajamas ir asignavimus.
2. Kaip šiuo metu yra sprendžiami projekte aptarti klausimai.
Įsigaliojus sprendimui, bus vadovaujamasi patikslintu 2022 metų Plungės rajono
savivaldybės biudžetu.
3. Kodėl būtina priimti sprendimą, kokių pozityvių rezultatų laukiama.
Teisės aktais Plungės rajono savivaldybei numatytos tikslinės lėšos - didėja biudžeto
pajamos ir išlaidos. Taip pat gauti įstaigų prašymai, kurių pagrindu keičiama asignavimų paskirtis.
Bus įteisinta teisinga biudžeto lėšų naudojimo ir vykdymo apskaita.
4. Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos.
Vadovaujamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15
punktu, Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių
rodiklių patvirtinimo įstatymu.
5. Pateikti skaičiavimus, išlaidų sąmatas, nurodyti finansavimo šaltinius.
Sprendimas parengtas vadovaujantis įstaigų pateiktais skaičiavimais, suderintais su
Savivaldybės administracija.
6. Nurodyti, kokius galiojančius aktus reikėtų pakeisti ar pripažinti netekusiais galios,
priėmus sprendimą pagal teikiamą projektą.
Bus pakeistas Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl 2022
m. Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų sąrašų patvirtinimo“.
7. Kokios korupcijos pasireiškimo tikimybės, priėmus šį sprendimą, korupcijos
vertinimas.
Korupcijos pasireiškimo tikimybės, priėmus šį sprendimą, nėra, vertinimas nėra reikalingas.
8. Nurodyti, kieno iniciatyva sprendimo projektas yra parengtas.
Finansų ir biudžeto skyriaus ir Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų iniciatyva, DVS
„Kontora“ registruotais prašymais.
9. Nurodyti, kuri sprendimo projekto ar pridedamos medžiagos dalis (remiantis teisės
aktais) yra neskelbtina.
Neskelbtinos informacijos nėra.
10. Kam (institucijoms, skyriams, organizacijoms ir t. t.) patvirtintas sprendimas turi
būti išsiųstas.
Apie biudžeto pakeitimus Finansų ir biudžeto skyrius asignavimų valdytojus informuoja per
DVS „Kontora“.
11. Kita svarbi informacija.
SPRENDIMO:
1 PRIEDAS
Pajamos didinamos 478,581 tūkst. eurų, iš jų:

375 tūkst. eurų - Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m.
vasario 4 d. įsakymu Nr. V-177 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto sritims 2022 metams skirtų išlaidų
ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui, kuriam lėšos neplanuojamos Valstybės
investicijų programoje, įsigyti, paskirstymo“ skiriama projektui „Plungės r. Kulių gimnazijos
Aušros g. 24, Kuliai, Plungės r., remontas“;
59,54 tūkst. eurų - Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m.
vasario 4 d. įsakymu Nr. A1-77 „Dėl lėšų paskirstymo socialinių paslaugų srities darbuotojų
minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams patvirtinimo“;
37,158 tūkst. eurų - Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos direktoriaus 2022 m. vasario 1 d. įsakymu Nr.V-14 „Dėl valstybės biudžeto lėšų
būstams pritaikyti neįgaliesiems paskirstymo 2022 metais“;
38,782 tūkst. eurų - Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m.
vasario 10 d. įsakymu Nr. A1-100 „Dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų socialinių paslaugų šakos
kolektyvinėje sutartyje nustatytiems įsipareigojimams įgyvendinti, paskirstymo savivaldybėms
patvirtinimo“;
31,366 tūkst. eurų mažinama dotacija Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. vasario 28 d. įsakymu Nr.V-25 „Dėl Neįgaliųjų
reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. gruodžio
28 d. įsakymo Nr.V-120 „Dėl 2022 metais asmeninei pagalbai teikti ir administruoti skirtų
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms
patvirtinimo“ pakeitimo“.
3 PRIEDAS
Iš priemonės „Plungės rajono seniūnijų veikla“ 124,7 tūkst. eurų, skirtų viešosioms erdvėms
tvarkyti:12,1 tūkst. eurų – Alsėdžių seniūnija, 10,4 tūkst. eurų – Babrungo seniūnija, 11,3 tūkst.
eurų – Kulių seniūnija, 8,9 tūkst. eurų – Nausodžio seniūnija, 11,3 tūkst. eurų – Paukštakių
seniūnija, 19,7 tūkst. eurų – Platelių seniūnija, 4,9 tūkst. eurų – Stalgėnų seniūnija, 17 tūkst. eurų –
Šateikių seniūnija, 19,4 tūkst. eurų – Žemaičių Kalvarijos seniūnija, 9,7 tūkst. eurų – Žlibinų
seniūnija perkelia į priemonę „Savivaldybės administracijos veikla“ darbo užmokesčio ir socialinio
draudimo išlaidoms. Viešosios erdvės bus tvarkomos, į darbą priėmus darbuotojus pagal
terminuotas sutartis.
53,54 tūkst. eurų mažinama priemonei „Plungės socialinių paslaugų centro veikla“ ir 6 tūkst.
eurų mažinama priemonei „Plungės krizių centro veikla“, nes Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministerija skyrė 59,540 tūkst. eurų dotaciją socialinių paslaugų srities darbuotojų
minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams padidinti (lėšos numatytos
sprendimo 6 priede).
59,540 tūkst. eurų netekę paskirties asignavimai perkeliami į priemonę „Investicijų ir kiti
projektai (prisidėti prie projektų)“.
120 tūkst. eurų iš priemonės „Savivaldybės infrastruktūros objektų planavimas, priežiūra ir
statyba“ perkeliama įstaigoms: 70 tūkst. eurų – „Ryto“ pagrindinei mokyklai ir 50 tūkst. eurų Senamiesčio mokyklai, nes suplanuotus remonto darbus įstaigos atliks pačios.
5 PRIEDAS
Vadovaujantis Plungės rajono savivaldybės mero 2022 m. kovo 1 d. potvarkiais Nr. PP-15 ir
PP-16 „Dėl pareiginės algos kintamosios dalies nustatymo Plungės rajono švietimo įstaigų
direktoriams“, perskirstomos dotacijos ugdymo reikmėms lėšos.
6 PRIEDAS
Gautos tikslinės dotacijos skiriamos pagal tikslinę paskirtį.

59,54 tūkst. eurų dotacija socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės
algos pastoviosios dalies koeficientams skiriama: Socialinių paslaugų centrui – 53,54 tūkst. eurų ir
Plungės krizių centrui – 6 tūkst. eurų.
38,782 tūkst. eurų dotacija socialinių paslaugų šakos kolektyvinėje sutartyje nustatytiems
įsipareigojimams įgyvendinti skiriama: Socialinių paslaugų centrui – 37,859 tūkst. eurų ir 0,923
tūkst. eurų - Plungės rajono Stalgėnų šeimų bendruomenei „Gija“ (priemonėje „Vaikų dienos centrų
programų rėmimas“).
37,158 tūkst. eurų dotacija būstams pritaikyti neįgaliesiems numatyta priemonėje
„Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų rėmimas“. Taip pat šioje
priemonėje numatyta ir 1,715 tūkst. eurų dotacija administravimo lėšų asmeninei pagalbai teikti.
Visi lėšų pasikeitimai (didėjimai ir mažėjimai), nurodyti 9 priede, išdėstyti pagal 2021–2023
metų strateginio veiklos plano programas.
Rengėja
Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja
(pareigos)

___________
(parašas)

Daiva Mažeikienė
(vard as, pavardė

