INFORMACIJA APIE NERINGOS SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO
PROJEKTĄ

Neringos savivaldybės 2018 metų biudžeto projektas parengtas vadovaujantis
Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų
pajamų nustatymo metodikos įstatymu, Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimais, ministerijų įsakymais bei pateiktais duomenimis dėl specialiųjų tikslinių dotacijų
paskirstymo savivaldybių biudžetams, Neringos savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos
plano programomis, Neringos savivaldybės biudžeto projekto rengimo tvarkos aprašu ir Neringos
savivaldybės asignavimų valdytojų parengtais programų sąmatų projektais.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 5
dalimi, savivaldybių tarybos biudžetus patvirtina per du mėnesius nuo valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo.

PAJAMOS
Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų
finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme liko galioti nuostata, kuria patvirtintos savivaldybių
prognozuojamos pajamos (įstatymo 7 priedas) negali būti keičiamos ir kuriomis savivaldybės
privalo vadovautis rengdamos savo biudžetus. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintus 2018
metų savivaldybių biudžetų finansinius rodiklius Neringos savivaldybei numatomas finansinis
rodiklis – prognozuojamos gauti pajamos – 6170,0 tūkst. Eur, iš jų: 5641,0 tūkst. Eur – gyventojų
pajamų mokestis, 517,0 tūkst. Eur – pajamos ir mokesčiai iš turto ir 12,0 tūkst. Eur – kitos pajamos.
Skaičiuojant šį rodiklį, neįskaitomos savivaldybės biudžetinių įstaigų gaunamos pajamos, vietinės
rinkliavos, pajamos iš turto realizavimo bei pajamos pagal Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo
specialiosios programos įstatymą. Lyginant su nustatytomis 2017 m. biudžeto pajamomis (6045,0
tūkst. Eur), 2018 m. pajamos didėja 2,1 proc. arba 125,0 tūkst. Eur.
Savivaldybių biudžetams 2018 metais bus skiriama 82,82 proc. (2017 m. patvirtinta
78,17 proc.) gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) įplaukų nuo visų GPM įplaukų į
konsoliduotus valstybės ir savivaldybių biudžetus. Nauja tai, kad 2018 m. GPM dalį (procentais)
sudaro pastovioji dalis – 78,45 proc. ir kintamoji dalis – 4,37 proc. Pastovioji GPM (procentais)
dalis 2018 metams imama tokia, kokia patvirtinta einamiesiems metams (78,17 proc.) ir didinama
0,28 procentinio punkto dėl sprendimų, keičiančių pajamas iš GPM: neapmokestinamo pajamų
dydžio (NPD) padidėjimo, papildomo NPD už vaikus panaikinimo, veiklos su verslo liudijimais
apyvartos nuo 45 tūkst. eurų iki 35 tūkst. eurų ribos sumažinimo, minimaliosios mėnesinės algos
padidinimo, pareiginės algos bazinio dydžio padidinimo.
Kintamoji GPM dalis mūsų savivaldybei skiriama išlaidų pokyčiams kompensuoti dėl
Seimo ir Vyriausybės priimtų sprendimų: valstybės tarnautojams 20 proc. apskaičiuoto grąžintino
neišmokėto darbo užmokesčio daliai išmokėti, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių
įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti, minimaliajai mėnesinei
algai padidinti, pareiginės algos baziniam dydžiui padidinti ir savivaldybės biudžeto
prognozuojamų pajamų mažėjimui kompensuoti.
Neringos savivaldybei 2018 metams nustatytas prognozuojamas gyventojų pajamų
mokestis 5641,0 tūkst. Eur, kuris didesnis 131,0 tūkst. Eur lyginant su 2017 metais (5510,0 tūkst.
Eur). Gyventojų pajamų mokesčio pajamos sudaro 63 proc. visų biudžeto pajamų.
Neringos savivaldybės 2018 metų biudžeto planuojamos pajamos – 8977,3 tūkst. Eur
ir 1653,8 tūkst. Eur (apyvartinių lėšų 2018 m. sausio 1 d. likutis) kiti finansavimo šaltiniai.
Savivaldybės 2018 metų biudžeto pajamos planuojamos 2,9 proc., arba 268,6 tūkst. Eur mažesnės,
lyginant su patvirtintomis 2017 metais.

Gyventojų pajamų mokestis sudaro 5641,0 tūkst. Eur.
Turto mokesčiai sudaro 402,0 tūkst. Eur, iš jų: nekilnojamojo turto mokestis – 400,0
tūkst. Eur, paveldimo turto mokestis – 2,0 tūkst. Eur.
Mokestis už aplinkos teršimą sudarys – 6,0 tūkst. Eur.
Iš valstybės biudžeto savivaldybei 2018 metams skirta 556,9 tūkst. Eur specialiųjų
tikslinių dotacijų (6,25 proc. visų biudžeto pajamų), iš jų: valstybinėms (valstybės perduotoms
savivaldybėms) funkcijoms atlikti – 242,4 tūkst. Eur (2017 m. – 239,4 tūkst. Eur), mokinio
krepšeliui finansuoti – 314,5 tūkst. Eur (2017 m. – 335,4 tūkst. Eur). Europos Sąjungos finansinės
paramos lėšos (neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtrai) 4,2 tūkst. Eur.
Kitos pajamos 2018 metų savivaldybės biudžete sudarys 2367,2 tūkst. Eur., iš jų:
biudžetinių įstaigų gaunamos pajamų įmokos – 339,2 tūkst. Eur (pajamų už patalpų nuomą, už
išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose ir pajamų už atsitiktines paslaugas),
nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius – 115,0
tūkst. Eur, pajamos iš baudų ir konfiskacijos – 1,0 tūkst. Eur, kitos neišvardytos pajamos – 5,0
tūkst. Eur, valstybės rinkliavų planuojama surinkti – 6,0 tūkst. Eur, vietinės rinkliavos – 1900,0
tūkst. Eur, iš jų 300,0 tūkst. Eur už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą ir mokestis už
valstybių išteklius ir už medžiojamų gyvūnų išteklių panaudojimą – 1,0 tūkst. Eur.
Dar nėra gauta duomenų iš Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos apie
savivaldybei skiriamas lėšas vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus
eismo sąlygoms užtikrinti. Kadangi atskiros ministerijos ir įstaigos nėra paskirsčiusios
savivaldybėms visų dotacijų, todėl šios lėšos 2018 metų biudžete bus tvirtinamos metų eigoje,
tikslinant biudžetą.
Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų
finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose patvirtintos
nuostatos, kad savivaldybės bendra skola negali viršyti 60 procentų nuo šiuo įstatymu patvirtintų
savivaldybėms prognozuojamų pajamų (įstatymo 7 priedas), o metinio grynojo skolinimosi suma
negali būti teigiamas dydis. Tai reiškia, kad savivaldybė 2018 m. gali skolintis tik tiek, kiek
planuoja grąžinti paskolų.
Šio įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punktu patvirtintas mokinio krepšelio dydis 2018
metams – 1099 eurai (2017 m. – 1059 Eur).
2018 metų apyvartinės lėšos – 1653,8 tūkst. Eur, iš jų: 11,0 tūkst. Eur Aplinkos
apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos, 130,6 tūkst. Eur biudžetinių įstaigų pajamų
įmokos, ES finansinės paramos lėšos 1,6 tūkst. Eur, 1510,6 tūkst. Eur savarankiškoms funkcijoms
vykdyti.

ASIGNAVIMAI
Rengiant 2018 m. savivaldybės biudžeto išlaidų projektą, buvo atsižvelgta į tai, kad
padidinta minimalioji mėnesinė alga, kuri nuo 2018 m. sausio 1 d. 400 Eur (2017 m. - 380 Eur) ir
pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis, kuris nuo 2018 m. sausio 1 d. yra 132,50 Eur (2017 m.
– 130,50 Eur). Taip pat atsižvelgta į pasirašytas ir nebaigtas įvykdyti sutartis, kreditinius įstaigų
įsiskolinimus bei finansines galimybes. Neringos savivaldybės 2018 metų biudžeto asignavimai
kartu su apyvartinėmis lėšomis sudaro 10631,1 tūkst. Eur. 2018 metų biudžeto projekte numatyti
asignavimai išlaidoms – 9232,7 tūkst. Eur , iš jų darbo užmokesčiui 2874,7 tūkst. Eur, ir turtui
įsigyti 1398,4 tūkst. Eur. Asignavimai savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti – 8070,0
tūkst. Eur, lyginant su 2017 m. patvirtintu planu didėja 125,0 tūkst. Eur, tai užtikrina Lietuvos
Respublikos teisės aktų, savivaldybės tarybos sprendimų vykdymą.

01 programa „Savivaldybės valdymo programa“ – 2407,0 tūkst. Eur (2017 m. –
2273,2 tūkst. Eur);
02 programa „Ugdymo ir sporto veikos programa“ – 2129,0 tūkst. Eur (2017 m.–
1923,9 tūkst. Eur);
03 programa „Kultūros veiklos programa“ – 1496,0 tūkst. Eur (2017 m.– 1799,8 tūkst.
Eur);
04 programa „Socialinės paramos ir paslaugų teikimo programa“– 691,9 tūkst. Eur
(2017 m.– 974,6 tūkst. Eur);
05 programa „Miesto infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa“– 3022,7 tūkst.
Eur (2017 m.– 3014,5 tūkst. Eur);
06 programa „Aplinkos apsaugos programa – 588,2 tūkst. Eur (2017 m.– 495,9 tūkst.
`Eur);
07 programa „Turizmo, rekreacijos ir smulkiojo bei vidutinio verslo (SVV) plėtros
programa“–192,6 tūkst. Eur (2017 m.–193,7 tūkst. Eur );
08 programa „Sveikatos priežiūros programa“– 103,7 tūkst. Eur (2017 m.– 81,4 tūkst.
Eur).
Daugiausia asignavimų skiriama Miesto infrastruktūros priežiūros ir plėtros programai
t. y. miesto tvarkymui – 28,43 proc. Savivaldybės biudžetas bus tikslinamas, kai bus skirtos lėšos
vietiniams keliams tvarkyti ir prižiūrėti.
Neringos savivaldybės įsiskolinimai 2018 m. sausio 1 d. sudaro 1227,7 tūkst. Eur, iš
jų: ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai (paskolų grąžinimas ir pagal LR TM 2016 m. lapkričio 4 d.
sutartį Nr. 3F-71/V31-201 „Dėl Neringos savivaldybei priklausančių lėšų dalies grąžinimo vykdant
Lietuvos Respublikos vyriausybės 2015 m. lapkričio 4 d. nutarimą Nr.1144“) – 1067,6 tūkst. Eur.
Savivaldybė 2018 m. sausio 1 d. pradelstų įsiskolinimų neturi, ilgalaikių finansinių
įsipareigojimų dengimas 2018 m. numatytas iš savivaldybės biudžeto apyvartinių lėšų likučio.

Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų
finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 13 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad savivaldybės 2019 m.
sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) turi būti ne
didesnis už 2018 m. sausio 1 d. įsiskolinimą (mokėtinas sumas, išskyrus sumas paskoloms grąžinti).
Vadovaujantis Neringos savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, savivaldybės
gyventojai ir juridiniai asmenys pastabas ir pasiūlymus dėl Neringos savivaldybės 2018 metų
biudžeto projekto teikia per 7 kalendorines dienas nuo projekto paskelbimo dienos. Jūsų pastabų ir
pasiūlymų lauksime iki 2018 m. vasario 9 d. elektroninio pašto adresu meras@neringa.lt arba raštu
Neringos savivaldybės administracijos Biudžeto skyriui adresu Taikos g. 2, Neringa.

