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Prienų rajono savivaldybės tarybai

SPRENDIMO ,,DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO
PATVIRTINIMO“ PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2021-01-18
Sprendimo projekto tikslas:
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros
įstatymai įpareigoja Prienų rajono savivaldybės tarybą patvirtinti 2021 metų savivaldybės biudžetą.
Uždavinys:
Užtikrinti savalaikį Prienų rajono savivaldybės įstaigų finansavimą.
Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos:
Savivaldybės biudžeto projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės
biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, kitais norminiais teisės
aktais, Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Strateginio veiklos plano programomis,
Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių pateiktomis pajamų prognozėmis, atsižvelgiant
į 2020 m. savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų kasines ir faktines išlaidas ir 2020 m.
nepanaudotų savivaldybės biudžeto lėšų likučio dydį.
Laukiami rezultatai:
Tinkamas asignavimų valdymas.
Lėšų poreikis ir šaltiniai:
Prienų rajono savivaldybės biudžeto pajamas sudaro: prognozuojamos pajamos
15695,0 tūkst. Eur, kitų mokesčių 2743,0 tūkst. Eur ir tikslinės dotacijos, gaunamos iš konkrečių
ministerijų, 10912,2 tūkst. Eur, Europos Sąjungos fondų lėšos 8,4 tūkst. Eur. Patvirtinta gyventojų
pajamų mokesčio dalis procentais, tenkanti visų savivaldybių biudžetams nuo šio mokesčio pajamų
į konsoliduotus valstybės ir savivaldybių biudžetus, – 48,19 proc., ją sudaro pastovioji dalis 43,08
proc., kintamoji 5,11 proc. Nustatytas mokymo lėšų dydis 2021 m. – 7614,1 tūkst. Eur. Į
savivaldybės biudžetui patvirtintą gyventojų pajamų mokestį (14760,0 tūkst. Eur) įskaičiuota: 2018
m. ir 2019 m. sumos kintamajai GPM daliai (procentais) apskaičiuoti 1368 tūkst. Eur, valstybės ir
savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti 97 tūkst. Eur,
pareiginės algos (atlyginimo) baziniam dydžiui padidinti 46 tūkst. Eur, minimaliai mėnesinei algai
padidinti 72 tūkst. Eur, mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo programą, darbo
užmokesčiui padidinti 56 tūkst. Eur, transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 5 straipsnio
pakeitimo įstatymo pakeitimui įgyvendinti 8 tūkst. Eur. Įvertinus visus mokesčius ir gaunamas
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dotacijas Prienų r. savivaldybės 2021 m. biudžeto planuojamos pajamos – 29358,6 tūkst. Eur.
Praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis 200,0 tūkst. Eur nukreipiama įsiskolinimui dengti.
Kiti sprendimui priimti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ar paaiškinimai:
Prienų rajono savivaldybė planuoja vykdyti 7 programas ir finansuoti įstaigas pagal
finansavimo šaltinius.
(Eurais)
Programa / Finansavimo šaltiniai

Asignavimai
Iš viso

Biudžeto lėšos
Mokymo lėšos
Valstybinėms funkcijoms atlikti
Kitos tikslinės dotacijos
Biudžetinių įstaigų pajamos
Europos Sąjungos finansinė parama
Iš viso asignavimų pagal šaltinius

17045000
7614100
3002500
295600
1593000
8400
29558600

Iš jų:
išlaidoms
iš viso
darbo
užmokesčiui
15531300
9153400
7598700
7253600
2697600
1824500
295600
234900
1578600
727000
8400
0
27710200
19193400

ilgalaikiam
turtui

Lyginamasis variantas: nepridedamas.

Skyriaus vedėja

Jurgita Čerkauskienė

1513700
15400
0
0
14400
0
1543500

