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SPRENDIMAS 

DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. KOVO 

24 D. SPRENDIMO NR. T1-81 „DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ (BE 

PAREIGYBIŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ UGDYMO REIKMĖMS FINANSUOTI 

LĖŠŲ) SKAIČIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  

2022 m. balandžio 28 d. Nr. T1- 

Plungė 

 

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

Pakeisti Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. T1-81 „Dėl 

Plungės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių (be pareigybių, 

finansuojamų iš ugdymo reikmėms finansuoti lėšų) skaičiaus patvirtinimo“ 1 punktu patvirtinto 

priedo „Plungės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausiai leistinas pareigybių (be 

pareigybių, finansuojamų iš ugdymo reikmėms finansuoti lėšų) skaičius“ 12 eilutę (Eil. Nr. 12); 19 

eilutę (Eil. Nr. 19), nurodant kitą pareigybių skaičių, ir šias eilutes išdėstyti taip: 

 

Eil. 

Nr. 
 

Įstaigos pavadinimas 
 

Pareigybių skaičius 

2022 m. 

 

1 2 3 

12. Lopšelis-darželis „Pasaka“ 31,33 (buvo 29,33) 

19. Plungės sporto ir rekreacijos centras 9,75 (buvo 8,75) 

         

             

 

Savivaldybės meras       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA: 

Administracijos direktorius Mindaugas Kaunas                

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja Daiva Mažeikienė    

Juridinio ir personalo administravimo skyriaus patarėja Donata Norvaišienė 

Kalbos tvarkytoja Simona Grigalauskaitė        

Sprendimą rengė Finansų ir biudžeto skyriaus vyr. specialistė Regina Žilinskienė 



FINANSŲ IR BIUDŽETO SKYRIUS 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS  

PRIE SPRENDIMO PROJEKTO 
„DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. KOVO 24 D. 

SPRENDIMO NR. T1-81 „DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ 

ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ (BE PAREIGYBIŲ, FINANSUOJAMŲ 

IŠ UGDYMO REIKMĖMS FINANSUOTI LĖŠŲ) SKAIČIAUS PATVIRTINIMO“ 

PAKEITIMO“  

 

2022 m. balandžio 7 d. 

Plungė 

 

1. Parengto teisės akto projekto tikslai, uždaviniai, problemos esmė.  
Plungės sporto ir rekreacijos centre didinamas 1 etatas direktoriaus pavaduotojo renginių 

organizavimui. Šis etatas buvo patvirtintas prie pedagoginių darbuotojų.  Lopšelyje-darželyje 

„Pasaka“ didinami 2 etatai auklėtojų padėjėjų - ukrainiečių vaikų priežiūrai . 

2. Kaip šiuo metu yra sprendžiami projekte aptarti klausimai.  

Visi iškilę klausimai bus sprendžiami po sprendimo įsigaliojimo.  

3. Kodėl būtina priimti sprendimą, kokių pozityvių rezultatų laukiama. 

Būtina patvirtinti įstaigoms didžiausią pareigybių skaičių, kuris užtikrintų normalų ir saugų 

įstaigų funkcionavimą.  

4. Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos. 

Tarybos sprendimu patvirtintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius.  

5. Pateikti skaičiavimus, išlaidų sąmatas, nurodyti finansavimo šaltinius. 

Pareigybių išlaikymui iš savivaldybės biudžeto papildomų lėšų nereikės.  

6. Nurodyti, kokius galiojančius aktus reikėtų pakeisti ar pripažinti netekusiais galios, 

priėmus sprendimą pagal teikiamą projektą. 

Keičiamas Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. T1-81 

„Dėl Plungės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių (be pareigybių, 

finansuojamų iš ugdymo reikmėms finansuoti lėšų) skaičiaus patvirtinimo“ priedas. 

7. Kokios korupcijos pasireiškimo tikimybės, priėmus šį sprendimą.  
Korupcijos pasireiškimo tikimybės, priėmus šį sprendimą, nėra. 

8. Nurodyti, kieno iniciatyva sprendimo projektas yra parengtas. 

Projektas parengtas vadovaujantis Plungės sporto ir rekreacijos centro 2022 m. balandžio 05 

d. prašymu Nr. S-110; Plungės rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus 2022 

m. balandžio 11 d. raštu Nr. A20-1030. 

9. Nurodyti, kuri sprendimo projekto ar pridedamos medžiagos dalis (remiantis teisės 

aktais) yra neskelbtina. 

Nėra. 

10. Kam (institucijos, skyriams, organizacijoms ir t.t.) patvirtintas sprendimas turi 

būti išsiųstas. 

Plungės sporto ir rekreacijos centrui, lopšeliui-darželiui „Pasaka“.  

11. Kita svarbi informacija.  

Nėra. 

             

 

Rengėja 

Finansų ir biudžeto skyriaus 

vyriausioji specialistė                                                                                               Regina Žilinskienė 


