JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO
PAKEITIMŲ
2013 m. rugsėjo 12 d. Nr. T-118
Joniškis
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049;
2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Joniškio rajono
savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Padaryti Joniškio rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto, patvirtinto Joniškio rajono
savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-3 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės
2013 metų biudžeto patvirtinimo“ (su pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 2 d. sprendimu Nr.
T-49), šiuos pajamų dalies pakeitimus:
1.1. padidinti mokesčius (iš viso) 140 tūkst. Lt ir eilutėje „Mokesčiai – iš viso“ vietoj
skaičiaus 26299,1 įrašyti skaičių 26439,1;
1.2. padidinti gyventojų pajamų mokestį (iš viso) 140 tūkst. Lt ir eilutėje „Gyventojų
pajamų mokestis – iš viso“ vietoj skaičiaus 20607,0 įrašyti skaičių 20747,0;
1.3. padidinti gyventojų pajamų mokestį (gautą iš VMI) 140 tūkst. Lt ir eilutėje „Gyventojų
pajamų mokestis (gautas iš VMI)“ vietoj skaičiaus 12967,0 įrašyti skaičių 13107,0;
1.4. padidinti dotacijas (iš viso) 136,2 tūkst. Lt ir eilutėje „Dotacijos – iš viso“ vietoj
skaičiaus 34130,4 įrašyti skaičių 34266,6;
1.5. padidinti specialiąsias tikslines dotacijas (iš viso) 129,2 tūkst. Lt ir eilutėje „Specialios
tikslinės dotacijos – iš viso“ vietoj skaičiaus 33197,4 įrašyti skaičių 33326,6;
1.6. padidinti specialiąsias tikslines dotacijas Valstybinėms funkcijoms atlikti 129,2 tūkst. Lt
ir eilutėje „Valstybinėms funkcijoms atlikti“ vietoj skaičiaus 14418,9 įrašyti skaičių 14548,1;
1.7. įrašyti naują 2.3 eilutę ir ją išdėstyti taip:
„2.3. Kita dotacija
7,0“;
1.8. padidinti Žagarės gimnazijos pajamas už teikiamas paslaugas 9,7 tūkst. Lt ir eilutėje
„Žagarės gimnazija“ vietoj skaičiaus 37,1 įrašyti sakaičių 46,8;
1.9. sumažinti Gaižaičių pagrindinės mokyklos pajamas už teikiamas paslaugas 9,7 tūkst. Lt
ir eilutėje „Gaižaičių pagrindinė mokykla“ vietoj skaičiaus 11,0 įrašyti skaičių 1,3;
1.10. įrašyti naują 4 eilutę ir ją išdėstyti taip:
„4. Iš kitų savivaldybių gautos mokinio krepšelio lėšos
26,1“;
1.11. padidinti pajamas (iš viso) 302,3 tūkst. Lt ir eilutėje „Pajamos iš viso“ vietoj skaičiaus
64426,5 įrašyti skaičių 64726,8;
1.12. padidinti paskolų lėšas 44,3 tūkst. Lt ir eilutėje „Paskolų lėšos“ vietoj skaičiaus 5093,4
įrašyti skaičių 5137,7;
1.13. padidinti pajamas su paskolų lėšomis 346,6 tūkst. Lt ir eilutėje „Iš viso pajamų su
paskolų lėšomis“ vietoj skaičiaus 69519,9 įrašyti skaičių 69866,5.
2. Padaryti šiuos Joniškio rajono savivaldybės 2013 metų asignavimų dalies pakeitimus:
2.1. padidinti programoje „Švietimo paslaugų užtikrinimas ir gerinimas“ asignavimus
išlaidoms 129,6 tūkst. Lt, turtui įsigyti – 34,4 tūkst. Lt, darbo užmokesčiui sumažinti 5 tūkst. Lt, iš
jų:
2.1.1. padidinti Mato Slančiausko progimnazijos ugdymo aplinkai finansuoti asignavimus
išlaidoms 20,9 tūkst. Lt;
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2.1.2. padidinti Skaistgirio vidurinės mokyklos ugdymo aplinkai finansuoti asignavimus
išlaidoms 27,6 tūkst. Lt;
2.1.3. padidinti Žagarės gimnazijos mokinio krepšeliui finansuoti asignavimus išlaidoms
149,6 tūkst. Lt, iš jų darbo užmokesčiui – 98,4 tūkst. Lt;
2.1.4. padidinti Žagarės gimnazijos ugdymo aplinkai finansuoti asignavimus išlaidoms 65,3
tūkst. Lt, iš jų darbo užmokesčiui – 18,5 tūkst. Lt;
2.1.5. padidinti „Saulės“ mokyklos ugdymo aplinkai finansuoti asignavimus išlaidoms 30
tūkst. Lt;
2.1.6. sumažinti Gaižaičių pagrindinės mokyklos mokinio krepšeliui finansuoti asignavimus
išlaidoms 149,6 tūkst. Lt, iš jų darbo užmokesčiui – 98,4 tūkst. Lt;
2.1.7. sumažinti Gaižaičių pagrindinės mokyklos ugdymo aplinkai finansuoti asignavimus
išlaidoms 40,3 tūkst. Lt, iš jų darbo užmokesčiui – 18,5 tūkst. Lt;
2.1.8. padidinti Gasčiūnų pagrindinės mokyklos ugdymo aplinkai finansuoti asignavimus
turtui įsigyti 26 tūkst. Lt;
2.1.9. sumažinti Plikiškių mokyklos-daugiafunkcio centro mokinio krepšeliui finansuoti
asignavimus darbo užmokesčiui 5 tūkst. Lt;
2.1.10. padidinti Joniškio rajono savivaldybės administracijos asignavimus išlaidoms 26,1
tūkst. Lt, turtui įsigyti – 8,4 tūkst. Lt;
2.1.10.1. mokinio krepšeliui finansuoti asignavimus išlaidoms 26,1 tūkst. Lt ir po 1.22.1
eilutės įrašyti naują eilutę „iš jų: perduoti kitoms savivaldybėms“;
2.1.10.2. įrašyti naują 1.22.8 eilutę „Projektui „Joniškio rajono Žagarės vaikų lopšeliodarželio „Vyšniukas“ modernizacija“ finansuoti“ – 8,4 tūkst. Lt;
2.2. padidinti programoje „Kultūros ir sporto plėtra“ Joniškio rajono savivaldybės Jono
Avyžiaus viešosios bibliotekos veiklai užtikrinti asignavimus išlaidoms 8,1 tūkst. Lt;
2.3. padidinti programoje „Socialinės paramos įgyvendinimas ir sveikatos paslaugų
gerinimas“ asignavimus išlaidoms 136,2 tūkst. Lt, iš jų:
2.3.1. padidinti Joniškio rajono savivaldybės administracijos asignavimus išlaidoms 366,2
tūkst. Lt, iš jų:
2.3.1.1. padidinti asignavimus socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir
mokėti – 402,5 tūkst. Lt,
2.3.1.2. sumažinti asignavimus socialinei paramai mokiniams – 43,3 tūkst. Lt;
2.3.1.3. sumažinti asignavimus maisto iš intervencinių atsargų labiausiai nepasiturintiems
asmenis programai remti – 4,6 tūkst. Lt;
2.3.1.4. padidinti asignavimus vaikų, likusių be tėvų globos laikinai priežiūrai VšĮ Joniškio
ligoninėje, – 0,6 tūkst. Lt;
2.3.1.5. padidinti asignavimus šeimynos paslaugoms teikti – 4 tūkst. Lt;
2.3.1.6. įrašyti naują 3.1.30 eilutę „Valstybės finansinė parama užsienyje mirusio (žuvusio)
Lietuvos Respublikos piliečio palaikams parvežti į LR“ – 7 tūkst. Lt;
2.3.2. sumažinti socialinei paramai mokiniams asignavimus išlaidoms:
2.3.2.1. Bariūnų vaikų darželio – 1 tūkst. Lt;
2.3.2.2. Žagarės vaikų lopšelio-darželio „Vyšniukas“ – 2 tūkst. Lt;
2.3.2.3. Joniškio vaikų darželio „Vyturėlis“ – 1 tūkst. Lt;
2.3.2.4. Joniškio vaikų lopšelio darželio „Saulutė“ – 3 tūkst. Lt;
2.3.2.5. Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ – 3 tūkst. Lt;
2.3.2.6. „Aušros“ gimnazijos – 17 tūkst. Lt;
2.3.2.7. Mato Slančiausko progimnazijos – 12 tūkst. Lt;
2.3.2.8. Skaistgirio vidurinės mokyklos – 24 tūkst. Lt;
2.3.2.9. Žagarės gimnazijos – 16,8 tūkst. Lt;
2.3.2.10. „Saulės“ mokyklos – 71 tūkst. Lt;
2.3.2.11. Gaižaičių pagrindinės mokyklos – 26,2 tūkst. Lt;
2.3.2.12. Gasčiūnų pagrindinės mokyklos – 13 tūkst. Lt;
2.3.2.13. Gataučių M. Katiliūtės pagrindinės mokyklos – 14 tūkst. Lt;
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2.3.2.14. Kriukų pagrindinės mokyklos – 18 tūkst. Lt;
2.3.2.15. Mindaugių pagrindinės mokyklos – 4 tūkst. Lt;
2.3.2.16. Plikiškių mokyklos-daugiafunkcio centro – 4 tūkst. Lt;
2.4. padidinti programoje „Aplinkosauga“ Joniškio rajono savivaldybės administracijos
projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ palūkanoms mokėti
asignavimus turtui įsigyti 1,2 tūkst. Lt;
2.5. padidinti programoje „Viešosios infrastruktūros objektų priežiūra ir modernizavimas“
Joniškio rajono savivaldybės administracijos asignavimus turtui įsigyti 23,5 tūkst. Lt. iš jų:
2.5.1. projektui „Joniškio II tvenkinio ant Sidabros upės būklės gerinimas“ – 2,5 tūkst. Lt;
2.5.2. įrašyti naują 7.1.6 eilutę „Drenažo sistemoms įrengti ir atnaujinti Joniškio rajono
kaimo vietovėse“ – 21 tūkst. Lt;
2.6. padidinti programoje „Gyvenamosios aplinkos ir viešojo sektoriaus priežiūra ir plėtra“
Joniškio rajono savivaldybės administracijos asignavimus išlaidoms 15,5 tūkst. Lt ir sumažinti
asignavimus turtui įsigyti 14,6 tūkst. Lt, iš jų:
2.6.1. padidinti žemės sklypų planams, prilyginamiems detaliojo teritorijų planavimo
dokumentams, ir kadastriniams planams rengti asignavimus išlaidoms 15,5 tūkst. Lt ir sumažinti
asignavimus turtui įsigyti 4,5 tūkst. Lt;
2.6.2. išbraukti 8.1.16 eilutę „Žemės paėmimo visuomenės poreikiams Skaistgirio ir Ivoškių
kapinių praplėtimo planams rengti“;
2.6.3. padidinti žemės sklypų prie esamų daugiabučių namų Joniškio mieste suformavimo
detaliesiems planams rengti asignavimus turtui įsigyti 0,9 tūkst. Lt;
2.7. padidinti programoje „Kultūros paveldo puoselėjimas ir turizmo paslaugų plėtra“
Joniškio rajono savivaldybės administracijos asignavimus turtui įsigyti 12,7 tūkst. Lt, iš jų:
2.7.1. projektui ,,Viešosios turizmo infrastruktūros įrengimas Joniškio miesto poilsio zonoje
„Sidabra“ (regioninė dimensija)“ finansuoti – 4,8 tūkst. Lt;
2.7.2. įrašyti naują 10.1.7 eilutę „Baltosios sinagogos pritaikymas visuomenės poreikiams“ –
7,9 tūkst. Lt;
2.8. padidinti asignavimus iš viso 346,6 tūkst. Lt, iš jų: išlaidoms 289,4 tūkst. Lt, turtui
įsigyti – 57,2 tūkst. Lt, sumažinti darbo užmokesčiui – 5 tūkst. Lt;
2.9. eilutes 1, 1.7, 1.7.2, 1.8, 1.8.2, 1.9, 1.9.1, 1.9.2, 1.10, 1.10.2, 1.11, 1.11.1, 1.11.2, 1.12,
1.12.2, 1.16, 1.16.1, 1.22, 1.22.1, 1.22.8, 2, 2.2, 2.2.1, 3, 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.5, 3.1.11, 3.1.18,
3.1.30, 3.3, 3.3.1, 3.4, 3.4.1, 3.5, 3.5.1, 3.6, 3.6.1, 3.7, 3.7.1, 3.8, 3.8.1, 3.9, 3.9.1, 3.10, 3.10.1, 3.11,
3.11.1, 3.12, 3.12.1, 3.13, 3.13.1, 3.14, 3.14.1, 3.15, 3.15.1, 3.16, 3.16.1, 3.17, 3.17.1, 3.18, 3.18.1,
6, 6.1, 6.1.5, 7.1, 7.1.1, 7.1.6, 8, 8.1, 8.1.13, 8.1.17, 10, 10.1, 10.1.5, 10.1.7, 12, 12.1, 12.2, 12.3,
12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14, 12.15, 12.16, 12.22 ir 12.30
išdėstyti nauja redakcija (priedas).
Savivaldybės meras

Gediminas Čepulis

