ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO
PAKEITIMO
2015 m. kovo 25 d. Nr. TS–37
Elektrėnai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2
dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų
finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 5 priedu, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m.
sausio 14 d. įsakymu Nr. ĮV –26 „Dėl 2015 metų valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo pagal
savivaldybių investicijų projektus“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-10-20 įsakymu Nr.
D1-840 „Dėl Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšomis finansuojamų priemonių
teikiant dotacijas pakuočių atliekų surinkimo iš gyvenamųjų namų kvartalų priemonių (konteinerių)
įsigijimui savivaldybėms sąrašo patvirtinimo“, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015-02-26 įsakymu Nr. V(E)–3 „Dėl Kelių priežiūros ir
plėtros programos lėšų vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti),
prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti paskirstymo savivaldybėms 2015 metais“,
atsižvelgdama į Elektrėnų savivaldybės tarybos 2015-02-11 sprendimą Nr. TS–30 „Dėl Kelių
priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo“, Elektrėnų savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a
pakeisti Elektrėnų savivaldybės 2015 metų biudžetą, patvirtintą Elektrėnų savivaldybės tarybos
2015-02-11 sprendimu Nr. TS – 7 „Dėl Elektrėnų savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“:
1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:
„1. Biudžeto pajamas – 17 863 323 Eur, skolintas lėšas – 893 903 Eur ir nepanaudotas 2014 metų
savivaldybės biudžeto lėšas – 326 695 Eur, iš viso 19 083 921 Eur (1 priedas)“.
2. Papildyti 1 priedo (2015 metų biudžeto pajamų planas) II.1 punktą eilutėmis „Atliekų
tvarkymo sistemos infrastruktūros plėtrai – 25 065 Eur“ ir „ Vietinės reikšmės keliams (gatvėms)
tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti – 757 026 Eur“, pakeisti II.2 punktą
„Valstybės investicijų programai“ suma „709 569“ ir atitinkamai kitas eilutes pagal pridedamą lentelę
(1 priedas).
3. Pakeisti 2 punktą ir išdėstyti jį taip:
„2. Biudžeto asignavimus – 19 083 921 Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 7 973 326 Eur, turtui įsigyti
– 2 196 345 Eur (3, 4 priedai), iš jų:“.
4. Pakeisti 3 priedo (Elektrėnų savivaldybės 2015 metų asignavimai pagal programas)
finansavimo šaltinio „Specialiosios tikslinės dotacijos ir valstybės investicijų programos“, „Sveikos,
švarios ir saugios gyvenamosios aplinkos kūrimo programos (04)“ 39.1 eilutės „Aplinkos apsaugos
rėmimo specialioji programa“ stulpelį „Iš viso išlaidoms“ suma „25 065“ bei 39.2 eilutės „Kelių
priežiūros programa“ stulpelį „Iš viso išlaidoms“ suma „757 026“ ir atitinkamai kitas eilutes,
„Kultūros veiklos ir sporto plėtojimo programa (05)“ 47.4. eilutės „Investicijų projektams, statybos
remonto darbams“ stulpelį „turtui įsigyti“ suma „43 443“ ir atitinkamai kitas eilutes pagal pridedamą
lentelę (2 priedas).

5. Pakeisti 4 priedo (Elektrėnų savivaldybės 2015 metų asignavimai pagal asignavimų
valdytojus) finansavimo šaltinio „Specialiosios tikslinės dotacijos ir valstybės investicijų programos“
2.5 eilutės „Aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai vykdyti“ stulpelį „Iš viso išlaidoms“
suma „25 065“, 2.6 eilutės „Projektinei dokumentacijai, teritorijų planavimui, statybos remonto
darbams (Elektrėnų miesto katilinės statybos investicijų projektui parengti iki 10000 Eur)“ stulpelį
„turtui įsigyti“ suma „709 569“, 2.8 eilutės „Kelių priežiūros programai“ stulpelį „Iš viso išlaidoms“
suma „757 026“ ir atitinkamai kitas eilutes pagal pridedamą lentelę (3 priedas).
6. Pakeisti 2.2.4. papunktį ir išdėstyti jį taip:
„2.2.4. valstybės investicijų programoms – 709 569 Eur, iš jų turtui įsigyti – 709 569 Eur;“.
7. Papildyti 5 priedo (Specialiųjų tikslinių dotacijų ir valstybės investicijų programų
asignavimai) IV dalį „Valstybės investicijų programai vykdyti“ eilute „Elektrėnų savivaldybės
Vievio kultūros centro, Trakų g. 7 Vievio m., rekonstravimas – 43 443 Eur“, V dalimi „Atliekų
tvarkymo sistemos infrastruktūros plėtrai – 25 065 Eur“ ir VI dalimi „Vietinės reikšmės keliams
(gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti – 757 026 Eur“ (4 priedas).
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.
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