JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO
PAKEITIMŲ
2013 m. gruodţio 19 d. Nr. T-225
Joniškis
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Ţin., 1994, Nr. 55-1049;
2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. gruodţio 12 d. įsakymu Nr. A1- 685
„Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. sausio 10 d. įsakymo Nr.
A1-10 „Dėl socialinės apsaugos srities specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudţetams 2013
metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-1155 „Dėl Švietimo ir mokslo
ministro 2013 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. V-4 „Dėl specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui
finansuoti 2013 metais paskirstymo pagal savivaldybes ir specialios tikslinės dotacijos savivaldybių
mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi
poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti 2013 metais paskirstymo pagal
savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“ (Ţin. 2013, 124-6365), Joniškio rajono savivaldybės taryba
n u s p r e n d ţ i a:
1. Padaryti Joniškio rajono savivaldybės 2013 metų biudţeto, patvirtinto Joniškio rajono
savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-3 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės
2013 metų biudţeto patvirtinimo“ (su pakeitimais, padarytais 2013 m. geguţės 2 d. sprendimu Nr.
T-49, 2013 m. rugsėjo 12 d. sprendimu Nr. T-118, 2013 m. lapkričio 7 d. sprendimu Nr. T-174 ir
2013 m. gruodţio 5 d. sprendimu Nr. T-199), šiuos pajamų dalies pakeitimus:
1.1. padidinti mokesčius (iš viso) 177,2 tūkst. Lt ir eilutėje „Mokesčiai – iš viso“ vietoj
skaičiaus 27119,1 įrašyti skaičių 27296,3;
1.2. padidinti gyventojų pajamų mokestį (iš viso) 100,0 tūkst. Lt ir eilutėje „Gyventojų
pajamų mokestis – iš viso“ vietoj skaičiaus 21427,0 įrašyti skaičių 21527,0;
1.3. padidinti gyventojų pajamų mokestį (gautą iš VMI) 100,0 tūkst. Lt ir eilutėje
„Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)“ vietoj skaičiaus 13787,0 įrašyti skaičių 13887,0;
1.4. padidinti ţemės mokestį 77,2 tūkst. Lt ir eilutėje „Ţemės mokestis“ vietoj skaičiaus
1520,0 įrašyti skaičių 1597,2;
1.5. padidinti dotacijas (iš viso) 544,9 tūkst. Lt ir eilutėje „Dotacijos – iš viso“ vietoj skaičiaus
35358,4 įrašyti skaičių 35903,3;
1.6. padidinti specialiąsias tikslines dotacijas (iš viso) 544,9 tūkst. Lt ir eilutėje
„Specialiosios tikslinės dotacijos – iš viso“ vietoj skaičiaus 34417,7 įrašyti skaičių 34962,6;
1.7. sumaţinti specialiąsias tikslines dotacijas mokinio krepšeliui finansuoti 4,0 tūkst. Lt ir
eilutėje „Mokinio krepšeliui finansuoti“ vietoj skaičiaus 17082,2 įrašyti skaičių 17078,2;
1.8. padidinti specialiąsias tikslines dotacijas valstybinėms funkcijoms atlikti 548,9 tūkst. Lt
ir eilutėje „Valstybinėms funkcijoms atlikti“ vietoj skaičiaus 15580,0 įrašyti skaičių 16128,9;
1.9. padidinti kitas pajamas (iš viso) 18,0 tūkst. Lt ir eilutėje „Kitos pajamos – iš viso“ vietoj
skaičiaus 4231,8 įrašyti skaičių 4249,8;
1.10. padidinti pajamas uţ teikiamas paslaugas (iš viso) 18,0 tūkst. Lt, iš jų: Joniškio rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos biuro – 12,0 tūkst. Lt, „Saulės“ mokyklos – 5,0 tūkst. Lt,
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Plikiškių mokyklos-daugiafunkcio centro – 1,0 tūkst. Lt, ir 3.5, 3.5.7, 3.5.15 ir 3.5.20 eilutes
išdėstyti taip:
1.10.1. „3.5.
Pajamos uţ teikiamas paslaugas – iš viso
628,2“;
1.10.2. „3.5.7. Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 27,0“;
1.10.3. „3.5.15. „Saulės“ mokykla
63,5“;
1.10.4. „3.5.20. Plikiškių mokyla-daugiafunkcis centras
2,0“;
1.11. padidinti iš kitų savivaldybių gautas mokinio krepšelio lėšas 0,1 tūkst. Lt ir vietoj
skaičiaus 30,6 įrašyti skaičių 30,7;
1.12. padidinti pajamas (iš viso) 740,2 tūkst. Lt ir eilutėje „Pajamos iš viso“ vietoj skaičiaus
66739,9 įrašyti skaičių 67480,1;
1.13. sumaţinti paskolos lėšas 475,3 tūkst. Lt ir eilutėje „Paskolų lėšos“ vietoj skaičiaus
5137,7 įrašyti skaičių 4662,4;
1.14. padidinti pajamas su paskolų lėšomis 264,9 tūkst. Lt ir eilutėje „Iš viso pajamų su
paskolų lėšomis“ vietoj skaičiaus 71877,6 įrašyti skaičių 72142,5.
2. Padaryti šiuos Joniškio rajono savivaldybės 2013 metų biudţeto asignavimų dalies pakeitimus:
2.1. padidinti programoje „Švietimo paslaugų uţtikrinimas ir gerinimas“ asignavimus
išlaidoms 44,8 tūkst. Lt, iš jų darbo uţmokesčiui – 53,1 tūkst. Lt:
2.1.1. padidinti Bariūnų vaikų darţelio ugdymo aplinkai finansuoti asignavimus darbo
uţmokesčiui 4,1 tūkst. Lt;
2.1.2. padidinti Joniškio vaikų lopšelio-darţelio „Ąţuoliukas“ mokinio krepšeliui finansuoti
asignavimus darbo uţmokesčiui 6,0 tūkst. Lt;
2.1.3. padidinti Joniškio vaikų lopšelio-darţelio „Ąţuoliukas“ ugdymo aplinkai finansuoti
asignavimus išlaidoms 10,0 tūkst. Lt, iš jų darbo uţmokesčiui – 10,0 tūkst. Lt;
2.1.4. padidinti „Aušros“ gimnazijos ugdymo aplinkai finansuoti asignavimus išlaidoms 7,9
tūkst. Lt, iš jų darbo uţmokesčiui – 6,9 tūkst. Lt;
2.1.5. padidinti Mato Slančiausko progimnazijos ugdymo aplinkai finansuoti asignavimus
išlaidoms 7,7 tūkst. Lt, iš jų darbo uţmokesčiui – 7,5 tūkst. Lt;
2.1.6. padidinti Skaistgirio vidurinės mokyklos ugdymo aplinkai finansuoti asignavimus
išlaidoms 2,4 tūkst. Lt, iš jų darbo uţmokesčiui – 2,4 tūkst. Lt;
2.1.7. padidinti Ţagarės gimnazijos mokinio krepšeliui finansuoti asignavimus darbo
uţmokesčiui 4,0 tūkst. Lt;
2.1 8. padidinti Ţagarės gimnazijos ugdymo aplinkai finansuoti asignavimus išlaidoms 4,9
tūkst. Lt, iš jų darbo uţmokesčiui – 4,9 tūkst. Lt;
2.1.9. padidinti „Saulės“ mokyklos mokinio krepšeliui finansuoti asignavimus išlaidoms 4,2
tūkst. Lt;
2.1.10. padidinti „Saulės“ mokyklos ugdymo aplinkai finansuoti asignavimus išlaidoms 5,0
tūkst. Lt;
2.1.11. padidinti Kriukų pagrindinės mokyklos ugdymo aplinkai finansuoti asignavimus
išlaidoms 3,1 tūkst. Lt, iš jų darbo uţmokesčiui – 3,1 tūkst. Lt;
2.1.12. padidnti Plikiškių mokyklos-daugiafunkcio centro ugdymo aplinkai finansuoti
asignavimus išlaidoms 1,0 tūkst. Lt, iš jų darbo uţmokesčiui – 3,2 tūkst. Lt;
2.1.13. padidinti Ţagarės specialiosios mokyklos mokinio krepšeliui finansuoti asignavimus
darbo uţmokesčiui 1,0 tūkst. Lt;
2.1.14. padidinti Ţagarės specialiosios mokyklos ugdymo aplinkai finansuoti asignavimus
išlaidoms 6,7 tūkst. Lt;
2.1.15. sumaţinti Joniškio rajono savivaldybės administracijos mokinio krepšeliui finansuoti
asignavimus išlaidoms 8,1 tūkst. Lt;
2.2. padidinti programoje „Kultūros ir sporto plėtra“ asignavimus išlaidoms 5,5 tūkst. Lt,
darbo uţmokesčiui – 19,5 tūkst. Lt ir turtui įsigyti – 15,7 tūkst. Lt, iš jų:
2.2.1. sumaţinti Joniškio rajono savivaldybės administracijos kultūros iniciatyvoms, etninės
kultūros plėtrai ir kultūriniams mainams su uţsieniu asignavimus išlaidoms 4,5 tūkst. Lt;
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2.2.2. sumaţinti J. Avyţiaus viešosios bibliotekos veiklai uţtikrinti asignavimus išlaidoms
15,7 tūkst. Lt ir padidinti turtui įsigyti 15,7 tūkst. Lt;
2.2.3. padidinti Joniškio kultūros centro veiklai uţtikrinti asignavimus išlaidoms 18,5 tūkst.
Lt, iš jų darbo uţmokesčiui – 14,0 tūkst. Lt;
2.2.4. padidinti Ţagarės kultūros centro veiklai uţtikrinti asignavimus darbo uţmokesčiui
5,5 tūkst. Lt;
2.2.5. padidinti Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus veiklai uţtikrinti asignavimus
išlaidoms 7,2 Tūkst. Lt;
2.3. padidinti programoje „Socialinės paramos įgyvendinimas ir sveikatos paslaugų
gerinimas“ asignavimus išlaidoms 618,6 tūkst. Lt, iš jų darbo uţmokesčiui – 26,8 tūkst. Lt, ir
sumaţinti turtui įsigyti 6,6 tūkst. Lt, iš jų:
2.3.1. padidinti Joniškio rajono savivaldybės administracijos asignavimus išlaidoms 626,6
tūkst. Lt, iš jų darbo uţmokesčiui – 16,7 tūkst. Lt, sumaţinti turtui įsigyti 6,6 tūkst. Lt, iš jų:
2.3.1.1. padidinti socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti
asignavimus išlaidoms 588,2 tūkst. Lt, iš jų darbo uţmokesčiui – 16,7 tūkst. Lt;
2.3.1.2. sumaţinti socialinei paramai mokiniams asignavimus išlaidoms 13,6 tūkst. Lt;
2.3.1.3. padidinti socialinėms paslaugoms asignavimus išlaidoms 52,0 tūkst. Lt;
2.3.1.4. sumaţinti maisto iš intervencinių atsargų labiausiai nepasiturintiems asmenims
programai remti asignavimus išlaidoms 1,9 tūkst. Lt;
2.3.1.5. sumaţinti projekto „Dienos socialinės globos ir uţimtumo paslaugų neįgaliesiems
plėtra ir kokybės gerinimas Joniškio mieste (regioninė dimensija)“ asignavimus turtui įsigyti 6,6
tūkst. Lt;
2.3.1.6. išbraukti 3.1.9 eilutę „Specialiųjų gyvenamųjų patalpų remonto ir kitoms
eksploatacijos išlaidoms finansuoti“;
2.3.1.7. padidinti vaikų, likusių be tėvų globos, laikina prieţiūrai VšĮ Joniškio ligoninėje
asignavimus išlaidoms 1,2 tūkst. lt;
2.3.1 8. sumaţinti šeimynos paslaugoms teikti asignavimus išlaidoms 1,2 tūkst. Lt;
2.3.1.9. padidinti ilgalaikės socialinės globos stacionariose socialinės globos įstaigose
asignavimus išlaidoms 2,9 tūkst. Lt;
2.3.2. padidinti Ţagarės socialinių paslaugų centro vaikų socialinės globos, neįgalių asmenų
ir socialinės rizikos vaikų dienos uţimtumo paslaugoms teikti asignavimus išlaidoms 13,1 tūkst. Lt,
iš jų darbo uţmokesčiui – 10,1 tūkst. Lt;
2.3.3. sumaţinti asignavimus socialinei paramai mokiniams – maisto produktams įsigyti
asignavimus išlaidoms 33,1 tūkst. Lt, iš jų:
2.3.3.1. „Aušros“ gimnazijos – 4,0 tūkst. Lt;
2.3.3.2. Mato Slančiausko progimnazijos – 3,0 tūkst. Lt;
2.3.3.3. Skaistgirio vidurinės mokyklos – 3,0 tūkst. Lt;
2.3.3.4. Ţagarės gimnazijos – 4,0 tūkst. Lt;
2.3.3.5. „Saulės“ mokyklos – 12,1 tūkst. Lt;
2.3.3.6. Gataučių M. Katiliūtės pagrindinės mokyklos – 4,0 tūkst. Lt;
2.3.3.7. Kriukų pagrindinės mokyklos – 3,0 tūkst. Lt;
2.3.4. padidinti Gaiţaičių pagrindinės mokyklos socialinei paramai mokiniams – maisto
produktams įsigyti asignavimus išlaidoms 0,9 tūkst. Lt;
2.4. padidinti programoje „Savivaldybės ir viešojo valdymo paslaugų kokybės uţtikrinimas
ir gerinimas“ asignavimus išlaidoms 79,2 tūkst. Lt, darbo uţmokesčiui – 66,0 tūkst. Lt, turtui įsigyti
– 5,8 tūkst. Lt, iš jų:
2.4.1. padidinti Joniškio rajono savivaldybės administracijos asignavimus išlaidoms 85,0
tūkst. Lt, iš jų darbo uţmokesčiui – 70,5 tūkst. Lt, iš jų:
2.4.1.1.padidinti savivaldybės tarybos veiklai uţtikrinti asignavimus išlaidoms 12,0 tūkst.
Lt, iš jų darbo uţmokesčiui – 4,1 tūkst. Lt;
2.4.1.2. padidinti savivaldybės administracijai išlaikyti asignavimus išlaidoms 109,0 tūkst.
Lt, iš jų darbo uţmokesčiui – 74,9 tūkst. Lt;
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2.4.1.3. sumaţinti Joniškio miesto nustatytų teritorijų vaizdo stebėjimo sistemos duomenų
perdavimo paslaugoms teikti asignavimus išlaidoms 18,6 tūkst. Lt;
2.4.1.4. sumaţinti savivaldybės skoliniams įsipareigojimams vykdyti asignavimus išlaidoms
30,0 tūkst. Lt;
2.4.1.5. padidinti viešojo transporto nuostoliams kompensuoti asignavimus išlaidoms 100,0
tūkst. Lt;
2.4.1.6. išbraukti 4.1.10 eilutę „Administracijos direktoriaus rezervas“;
2.4.1.7. sumaţinti programos „Savivaldybės institucijų ir įstaigų darbuotojų kvalifikacijos
tobulinimas (regioninė dimensija)“ asignavimus išlaidoms 4,1 tūkst. Lt;
2.4.1.8. sumaţinti programos „Joniškio rajono savivaldybės strateginio planavimo sistemos
tobulinimas, regioninės plėtros studijų, tyrimų ir analizių rengimas (regioninė dimensija)“
asignavimus išlaidoms 13,7 tūkst. Lt;
2.4.1.9. sumaţinti pastatų ir kitų statinių draudimo asignavimus išlaidoms 15,0 tūkst. Lt;
2.4.1.10. sumaţinti vaikų teisių apsaugai asignavimus išlaidoms 44,6 tūkst. Lt, iš jų darbo
uţmokesčiui – 8,5 tūkst. Lt;
2.4.2. sumaţinti joniškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos asignavimus
išlaidoms 5,8 tūkst. Lt, iš jų darbo uţmokesčiui – 4,5 tūkst. Lt ir padidinti turtui įsigyti 5,8 tūkst. Lt;
2.5. padidinti programoje „Seniūnijų veiklos uţtikrinimas“ Joniškio rajono savivaldybės
administracijos asignavimus išlaidoms 3,4 tūkst. Lt, sumaţinti darbo uţmokesčiui 11,9 tūkst. Lt ir
padidinti turtui įsigyti 0,7 tūkst. Lt, iš jų:
2.5.1. padidnti seniūnijų veiklai uţtikrinti asignavimus išlaidoms 10,7 tūkst. Lt, sumaţinti
darbo uţmokesčiui 11,8 tūkst. Lt;
2.5.2. padidinti Joniškio rajono gatvių apšvietimo prieţiūros ir remonto asignavimus
išlaidoms 1,0 tūkst. Lt ir turtui įsigyti – 0,7 tūkst. Lt;
2.5.3. sumaţinti viešosioms erdvėms tvarkyti ir prieţiūrėti Joniškio rajono savivaldybės
teritorijoje asignavimus išlaidoms 1,6 tūkst. Lt;
2.5.4. sumaţinti veikiančių kapinių prieţiūros asignavimus išlaidoms 4,1 tūkst. Lt;
2.5.5. sumaţinti ES lėšomis įgyvendintų projektų upių ir tvenkinių pakrančių prieţiūros
asignavimus išlaidoms 3,5 tūkst. Lt;
2.5.6. sumaţinti savivaldybės butų remonto asignavimus išlaidoms 2,1 tūkst. Lt;
2.5.7. padidinti pirčių prieţiūros, pirties kainos ir bilietų kainų skirtumui ir nuostoliams
kompensuoti asignavimus išlaidoms 3,0 tūkst. Lt;
2.6. sumaţinti programoje „Aplinkosauga“ Joniškio rajono savivaldybės administracijos
projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Ţagarėje“ asignavimus turtui
įsigyti 500,0 tūkst. Lt;
2.7.padidinti programoje „Gyvenamosios aplinkos ir viešojo sektoriaus prieţiūra ir plėtra“
Joniškio rajono savivaldybės administracijos asignavimus turtui įsigyti 25,7 tūkst. Lt tūkst. Lt, iš jų:
2.7.1. projekto „Ţagarės miesto aikštės prieinamumo didinimas (regioninė dimensija)“ –
14,1 tūkst. Lt;
2.7.2. projekto „Joniškio ir Ţagarės miestų gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų keitimo
projektų rengimas (regioninė dimensija)“ – 11,6 tūkst. Lt;
2.8. padidinti programoje „Kultūros paveldo puoselėjimas ir turizmo paslaugų plėtra“
Joniškio rajono savivaldybės administracijos projekto „Viešosios turizmo infrastruktūros įrengimas
Joniškio miesto poilsio zonoje „Sidabra“ (regioninė dimensija)“ asignavimus turtui įsigyti 5,6 tūkst.
Lt;
2.9. sumaţinti programoje „Paţangios bendruomenės aktyvumo skatinimas“ Joniškio rajono
savivaldybės administracijos projekto „Europos kaimiškųjų bendruomenių chartija“ įgyvendinimas
(programa „Europe for citizens“)“ asignavimus išlaidoms 33,5 tūkst. Lt;
2.10. padidinti asignavimus iš viso 250,3 tūkst. Lt, iš jų: išlaidoms 709,9 tūkst. Lt, darbo
uţmokesčiui – 152,4 tūkst. Lt, sumaţinti turtui įsigyti 459,6 tūkst. Lt;
2.11. eilutes 1, 1.1, 1.1.2, 1.5, 1.5.1, 1.5.1.2, 1.6, 1.6.2, 1.7, 1.7.2, 1.8, 1.8.2, 1.9, 1.9.1, 1.9.2,
1.10, 1.10.1, 1.10.2, 1.14, 1.14.2, 1.16, 1.16.2, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.22, 1.22.1, 2, 2.1, 2.1.2, 2.2,
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2.1.2, 2.3, 2.3.1, 2.4, 2.4.1, 2.5, 2.5.1, 3, 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.11, 3.1.18, 3.1.20,
3.2, 3.2.1, 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, 3.15, 3.15.1, 3.16, 3.16.1,
3.19, 3.19.1, 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9, 4.1.12, 4.1.13, 4.1.14, 4.1.15, 4.1.18, 4.2, 4.2.1,
5, 5.1, 5.1.4, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.8, 5.1.10, 5.1.11, 5.1.12, 6, 6.1, 6.1.4, 8, 8.1, 8.1.9, 8.1.15, 10, 10.1,
10.1.5, 11, 11.1, 11.1.5, 12, 12.1, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.13, 12.14, 12.15, 12.16,
12.17, 12.18, 12.22, 12.23, 12.24, 12.25, 12.26, 12.27, 12.28 ir 12.30 išdėstyti nauja redakcija
(priedas).
3. Pripaţinti netekusiu galios šio sprendimo 1 punkte paminėto sprendimo 2 punktą.
Savivaldybės meras

Gediminas Čepulis

