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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. vasario 10 d. sprendimą Nr. T1-3 

„Dėl Plungės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ (kartu su 2022 m. kovo 24 d. 

sprendimu Nr. T1-83): 

1. Padidinti Plungės rajono savivaldybės biudžeto pajamas 2 557,340 tūkst. eurų ir 

sprendimo 1.1 punkte, vietoje skaičiaus „48 815,311“ įrašyti skaičių „51 372,651“ ir šį punktą 

išdėstyti taip: 

„1.1. Plungės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto pajamas – 51 372,651 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 2 557,340 tūkst. eurų ir 

sprendimo 1.3 punkte vietoje skaičiaus „51 942,011“ įrašyti skaičių „54 499,351“ ir šį punktą 

išdėstyti taip: 

„1.3. Plungės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto asignavimus – 54 499,351 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 „4 934,845“ įrašyti skaičių „7 492,185“ ir 

šį punktą išdėstyti taip: 

„1.3.4. 7 492,185 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). 

7. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. T1-83 1 priedo 

stulpelyje „Eil. Nr.“ vietoje skaičiaus „8.43.“ įrašyti skaičių „8.42.“. 
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Juridinio ir personalo administravimo skyriaus patarėja Donata Norvaišienė 

 

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“ IR JĮ KEITUSIO SPRENDIMO PAKEITIMO“ 

 

2022 m. balandžio 11 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 2 557,34 tūkst. eurų, iš jų:    

                

 



 

                25,8 tūkst. eurų Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos: 0,8 tūkst. 

eurų projektui „Naujų ugdymo modulių diegimas Plungės rajono bendrojo ugdymo mokyklose“ ir 

25 tūkst. eurų projektui „Plungės miesto poilsio ir rekreacijos zonų sukūrimas prie Babrungo upės ir 

Gondingos hidroelektrinės tvenkinio bei prieigų prie jų sutvarkymas“; 

                2 462,4 tūkst. eurų – Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 

direktoriaus 2022 m. kovo 09 d. įsakymu Nr. VE-40 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos 

finansavimo lėšų savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams paskirstymo 2022 

metais“; 

               28,78 tūkst. eurų - Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. kovo 

17 d. įsakymu Nr. V-405 „Dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų 

savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, paskirstymo pagal 

savivaldybes patvirtinimo“; 

               32,504 tūkst. eurų - Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. 

kovo 22 d. įsakymu Nr. V-429 „Dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų 

išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal 

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

optimizavimui ir atnaujinimui, apmokėti, paskirstymo patvirtinimo“; 

               7,856 tūkst. eurų - Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. 

balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-507 „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“. 

 

3 PRIEDAS 

Kulių gimnazija, Platelių meno mokykla ir Savivaldybės administracija mažina darbo 

užmokesčiui numatytas lėšas ir jas perkelia išmokoms už 2 ligos dienas sirgusiems darbuotojams ir 

išeitinėms išmokoms; 

9,3 tūkst. eurų iš priemonės „Miesto šventės ir kiti reprezentaciniai renginiai“ perkeliama 

Žemaičių dailės muziejui, kuris Plungės tvenkinyje, ties Birutės gatve, įrengs menininko Ray 

Bartkaus šviesos instaliaciją „Tiltai“. 

 

5 PRIEDAS 

Akademiko Adolfo Jucio progimnazija, Kulių gimnazija ir Specialiojo ugdymo centras 

mažina darbo užmokesčiui numatytas lėšas ir jas perkelia išmokoms už 2 ligos dienas sirgusiems 

darbuotojams  ir išeitinėms išmokoms. 

 

6 PRIEDAS 

Gautos tikslinės dotacijos skiriamos pagal tikslinę paskirtį. 

 

Visi lėšų pasikeitimai (didėjimai ir mažėjimai), nurodyti 9 priede, išdėstyti pagal 2022–2024 

metų strateginio veiklos plano programas. 

                                                          

 

Rengėja                                         

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja                    ___________                           Daiva Mažeikienė 

                       

 


