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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 

punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos 

Respublikos 2020 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 2020 metų biudžeto pajamas – 42 964,8 tūkst. eurų (1 

priedas); iš jų – 1 103,1 tūkst. eurų - iš biudžetinių įstaigų pajamų už prekes, teikiamas paslaugas ir 

turto nuomą į Savivaldybės biudžetą (2 priedas) ir 2019 metais nepanaudotų biudžeto lėšų likutį  – 

1 182,0 tūkst. eurų. 

1.2. Plungės rajono savivaldybės 2020 metų skolintas lėšas – 2 043,2 tūkst. eurų. 

1.3. Plungės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto asignavimus – 45 019,1 tūkst. eurų ir 

1 170,9 tūkst. eurų - paskoloms grąžinti; iš jų: 

1.3.1. 22 570,3 tūkst. eurų - savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti ir 1 170,9 

tūkst. eurų - paskoloms grąžinti (3 priedas); 

1.3.2. 2 768,5 tūkst. eurų - valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms 

vykdyti (4 priedas); 

1.3.3. 9 214,5 tūkst. eurų – ugdymo reikmėms finansuoti (5 priedas); 

1.3.4. 8 180,7 tūkst. eurų - kitoms dotacijoms (6 priedas); 

1.3.5. 1 103,1 tūkst. eurų - biudžetinių įstaigų pajamų už prekes, teikiamas paslaugas ir turto 

nuomą (7 priedas); 

1.3.6. 1 182,0 tūkst. eurų - 2019 metais nepanaudotų biudžeto lėšų paskirstymą (8 priedas).       

1.4. Plungės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto asignavimų paskirstymą pagal 2020-

2022 metų strateginio veiklos plano programas (9 priedas). 

2. Pavesti Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams, sudarant ir tvirtinant 2020 metų 

programų sąmatas, numatyti reikiamus asignavimus įsiskolinimams, susidariusiems iki 2020 metų 

sausio 1 d.  už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes, padengti. 

3. Nustatyti, kad:  

3.1. iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausia turi būti dengiami įsiskolinimai  

(mokėtinos sumos); 

3.2. biudžetinėse įstaigose 2021 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos, 

išskyrus sumas paskoloms grąžinti) turi būti ne didesnis už 2020 m. sausio 1 d. įsiskolinimą 

(mokėtinas sumas, išskyrus sumas paskoloms grąžinti). 
 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Audrius Klišonis           
  

 


