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Plungė
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15
punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos
Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo
įstatymu, Plungės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :
1. Patvirtinti:
1. 1. Plungės rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamas – 24 944 639 eurus (1
priedas); iš jų – 728 740 eurų iš biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas ir patalpų nuomą
įmokų į Savivaldybės biudžetą (2 priedas).
1. 2. Plungės rajono savivaldybės 2014 metais nepanaudotas biudžeto lėšas 2015 m. sausio
1 d. – 341 961 eurą (1 priedas).
1. 3. Plungės rajono savivaldybės 2015 metų skolintas lėšas – 1 406 272 eurus.
1. 4. Plungės rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto asignavimus – 26 692 872 eurus; iš
jų:
1. 4. 1. 14 996 360 eurų - savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti; iš jų – 1 406
272 eurai skolintų lėšų investicijų projektams finansuoti (3 priedas);
1. 4. 2. 2 018 693 eurai - valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms
vykdyti (4 priedas);
1. 4. 3. 7 625 465 eurai - mokinio krepšeliui finansuoti (5 priedas);
1. 4. 4. 981 653 eurų – pagal teisės aktus savivaldybei perduotoms įstaigoms išlaikyti ir
valstybės investicijų 2015-2017 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti (6
priedas);
1. 4. 5. 728 740 eurų - biudžetinių įstaigų gaunamų lėšų ir pajamų už nuomą paskirstymą (7
priedas);
1. 4. 6. 341 961 eurą – 2014 metais nepanaudotų biudžeto lėšų paskirstymą 2015 m. sausio
1 d. esantiems įsiskolinimams padengti ir tikslinės paskirties programoms finansuoti (8 priedas).
1. 5. Plungės rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto paskirstymą pagal Strateginio veiklos
plano programas (9 priedas).
2. Pavesti Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams, sudarant ir tvirtinant 2015 metų
programų sąmatas, numatyti reikiamus asignavimus įsiskolinimams, susidariusiems iki 2015 metų
sausio 1 d. už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes, padengti.
3. Nustatyti, kad:
3. 1. asignavimų valdytojai 2015 m. gruodžio 31 d. turimą pradelstą įsiskolinimą už
suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes, palyginti su 2015 m. sausio 1 d. pradelstu
įsiskolinimu, turi sumažinti ne mažiau negu 10 procentų;
3. 2. iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausia turi būti dengiamas įsiskolinimas;
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3. 3. biudžetinės įstaigos savo vardu negali skolintis lėšų, prisiimti jokių skolinių
įsipareigojimų (įskaitant pagal kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus ir finansinės nuomos
(lizingo) sutartis).
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.
Savivaldybės meras

Audrius Klišonis

T1-3 Dėl 2015m Saviv. biudzeto.doc

