PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
5-OJO ŠAUKIMO 71-ASIS POSĖDIS
SPRENDIMAS
DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO SUDARYMO, JO
VYKDYMO ORGANIZAVIMO IR ASIGNAVIMŲ ADMINISTRAVIMO TVARKOS
2006 m. spalio 6 d. Nr. T2-216
Palanga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 551049; 2000, Nr. 91-2832; 2006, Nr. 82-3251) 17 straipsniu, Lietuvos Respublikos biudžeto
sandaros įstatymu (Žin., 1990, Nr. 24-596; 2004, Nr. 4-47), Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 (Žin., 2001, Nr. 42-1455; 2004,
Nr. 96-353), Palangos miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti Palangos miesto savivaldybės biudžeto sudarymo, jo vykdymo
organizavimo ir asignavimų administravimo tvarką (pridedama).
2. Sprendimas įsigalioja nuo 2006 m. lapkričio 1 dienos.
3. Pripažinti netekusiu galios nuo 2006 m. lapkričio 1 d.
Palangos miesto
savivaldybės tarybos 2004 m. balandžio 28 d. sprendimą Nr. 104 ,,Dėl Palangos miesto
savivaldybės biudžeto asignavimų pakeitimo tvarkos tvirtinimo“.

Meras

Remigijus Alvydas Kirstukas

PATVIRTINTA
Palangos miesto savivaldybės
tarybos 2006-10-06 sprendimu
Nr. T2-216
PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO SUDARYMO, JO VYKDYMO
ORGANIZAVIMO IR ASIGNAVIMŲ ADMINISTRAVIMO TVARKA
L BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Savivaldybės biudžeto
sudarymo, jo vykdymo
organizavimo
ir
asignavimų administravimo tvarka (toliau - Tvarka) nustato Savivaldybės biudžeto (toliau biudžeto) rengimo, tvirtinimo, vykdymo, atskaitomybės, vertinimo ir kontrolės nuostatas,
procedūras, asignavimų valdytojų pareigas, teises ir atsakomybę.
2. Tvarkoje vartojamos
sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos biudžeto
sandaros įstatyme ( Žin., 1990, Nr. 24-596; 2004, Nr. 4-47) vartojamas sąvokas.
II. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO RENGIMAS IR TVIRTINIMAS
3. Biudžeto projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros
įstatymu, Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintais savivaldybių biudžetų finansiniais rodikliais,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų
sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, oficialiosios statistikos duomenimis, Savivaldybės tarybos
priimtais sprendimais ir kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos patvirtintomis
socialinėmis, ekonominėmis programomis, taip pat biudžeto asignavimų valdytojų programomis
ir jų sąmatų projektais bei paskaičiavimais, taikant strateginio planavimo ir biudžeto sudarymo
pagal programas principus.
4. Biudžeto projektas rengiamas Savivaldybės administracijos direktoriaus
(toliau - direktoriaus) nustatyta tvarka.
5. Biudžeto projekte turi būti numatyta:
5.1. bendra pajamų suma ir jų paskirstymas pagal pajamų rūšis;
5.2. biudžetinių įstaigų pajamų už prekes ir paslaugas bei nuompinigių už
Savivaldybės ilgalaikį materialųjį turtą įmokų į biudžetą paskirstymas pagal asignavimų valdytojus;
5.3. bendra biudžeto asignavimų suma, jų paskirstymas pagal asignavimų valdytojus
programoms vykdyti, iš jų Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintos sumos valstybinėms (perduotoms
savivaldybėms) funkcijoms atlikti, mokinio krepšeliui finansuoti, valstybės investicijų programoje
numatytiems projektams finansuoti;
5.4. asignavimai skiriami išlaidoms, iš jų - darbo užmokesčiui, ir turtui įsigyti;
5.5. asignavimai skiriami specialiosioms programos vykdyti, pervestoms pajamoms
už ilgalaikio materialiojo turto nuomą įmokėjusioms biudžetinėms įstaigoms kompensuoti.
6. Biudžeto pajamos, nustatytos Savivaldybei pagal Lietuvos Respublikos
savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymą, yra prognozuojamos, todėl
Savivaldybės taryba, tvirtindama biudžetą, gali jas didinti arba mažinti.
7. Gyventojų pajamų mokestis biudžetui planuojamas pagal Lietuvos Respublikos
Seimo patvirtintas šio mokesčio dalis. Lėšos iš gyventojų pajamų mokesčio dalies biudžetui
pervedamos iš valstybės iždo sąskaitos gyventojų pajamų mokesčiui ir išlaidų struktūrų
skirtumams išlyginti yra prognozuojamos, todėl Savivaldybės taryba, tvirtindama biudžetą, gali
jas didinti arba mažinti kaip ir kitas pajamas.
8. Biudžetinių įstaigų pajamos (išskyrus pajamas už ilgalaikio materialiojo turto
nuomą), gautos atliekant funkcijas, numatytas jų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose,
įmokamos į biudžetą Specialiųjų programų sudarymo ir vykdymo tvarkoje nustatyta tvarka. Tokių
pajamų įmokėjimo į biudžetą sumos nustatomos kiekvienam asignavimų valdytojui jų pačių teikimu.

9. Biudžetinių įstaigų pajamos už Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomą
įmokamos į biudžetą Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Tokių pajamų įmokėjimo į biudžetą
sumos nustatomos kiekvienam asignavimų valdytojui jų pačių teikimu.
10. Biudžeto apyvartos lėšos naudojamos specialiųjų programų nepanaudotų lėšų
likučiams bei negrąžintoms ataskaitiniais metais pajamoms už ilgalaikio materialiojo turto nuomą
įmokėjusioms biudžetinėms įstaigoms grąžinti (pagal asignavimų valdytojų sudarytas ir
patvirtintas sąmatas), biudžeto lėšų stygiui dengti (apyvartos lėšų suma didinamos biudžeto
pajamos ir išlaidos tvirtinant arba tikslinant biudžetą), laikinam pajamų trūkumui dengti,
finansuojant patvirtintas programas. Biudžeto apyvartos lėšų naudojimo biudžeto lėšų stygiui
dengti prioritetai – įsiskolinimų dengimas, projektų, remiamų Europos Sąjungos paramos fondų
lėšomis, finansavimas, Savivaldybės biudžetinėse įstaigose įvykusių avarijų likvidavimo darbų
finansavimas, turto įsigijimas.
11. Biudžeto lėšų poreikio paskaičiavimus strateginiuose veiklos planuose
numatytoms programoms (priemonėms) vykdyti asignavimų valdytojai pateikia Savivaldybės
administracijos Biudžeto skyriui direktoriaus įsakymu nustatytais terminais.
12. Biudžeto asignavimų valdytojai atsakingi už teisingą programų ir jų sąmatų,
kuriose išlaidos išdėstomos pagal biudžeto ekonominę klasifikaciją, sudarymą, kitus pateiktus
skaičiavimus.
13. Savivaldybės administracijos Biudžeto skyrius direktoriaus įsakymu nustatyta
tvarka tikrina, ar programų (priemonių) išlaidų sąmatų projektuose pateikti skaičiavimai yra
tikslūs, ar laikytasi taupumo režimo, ar numatyti asignavimai esamiems įsiskolinimams
padengti.
14. Savivaldybės administracijos Biudžeto skyrius, atsižvelgdamas į bendras
biudžeto finansines galimybes, pateiktus asignavimų valdytojų programų (priemonių) išlaidų
sąmatų projektus patikslina ir įtraukia į biudžeto bendrą projektą.
15. Direktorius parengtą biudžeto projektą teikia Savivaldybės tarybai Savivaldybės
tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka.
16. Biudžetą Savivaldybės taryba patvirtina ne vėliau kaip per du mėnesius nuo
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įstatymo
patvirtinimo. Biudžetas tvirtinamas be deficito.
17. Savivaldybės tarybai patvirtinus biudžetą, biudžeto asignavimų valdytojai ne
vėliau kaip per 10 darbo dienų patvirtina programas ir programų (vykdomų programos
priemonių) sąmatas pagal valstybės funkcijų ir ekonominės klasifikacijos kodus (asignavimų
paskirstymas ketvirčiais iš anksto derinamas su Savivaldybės administracijos Biudžeto skyriumi).
18. Sudarydami programų (vykdomų programos priemonių) sąmatas, asignavimų
valdytojai turi numatyti reikiamus asignavimus esamiems įsiskolinimams metų pradžiai už suteiktas
paslaugas ir įsigytas prekes padengti. Jeigu savivaldybės biudžeto programų sąmatos patvirtintos
iki praėjusių metų savivaldybės biudžeto programų sąmatų įvykdymo ataskaitos sudarymo,
remiantis ataskaitiniais duomenimis apie asignavimų valdytojų
įsipareigojimus planuojamųjų
metų pradžioje, turi būti atitinkamai patikslintos šių savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų
planuojamųjų metų savivaldybės biudžeto programų sąmatos.
19. Direktorius patvirtintą biudžetą pateikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai
pagal finansų ministro nustatytas formas.
20.
Savivaldybės
administracijos
Biudžeto
skyrius,
vadovaudamasis
patvirtintu biudžetu, jo pajamų paskirstymu ketvirčiais, asignavimų valdytojų pateiktomis
programų sąmatomis, sudaro metų ketvirčiais paskirstytą biudžeto pajamų ir programų
finansavimo planą (išlaidų sąrašą), kurį tvirtina direktorius.

III. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMAS, ASIGNAVIMŲ ADMINISTRAVIMAS
21. Biudžeto vykdymą organizuoja ir biudžeto asignavimus administruoja
Savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir
Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymais bei šia tvarka.
22. Biudžeto pajamų ir išlaidų buhalterinę apskaitą tvarko, patvirtintų biudžete
programų ir priemonių finansavimą ir jo kontrolę vykdo Savivaldybės administracijos Biudžeto
skyrius.
23. Biudžeto asignavimų valdytojai finansuojami iš biudžeto, vadovaujantis
direktoriaus patvirtintu pajamų ir programų finansavimo planu (išlaidų sąrašu) ir atsižvelgiant į
biudžeto pajamų plano vykdymą.
24. Biudžeto asignavimų valdytojai lėšas patvirtintoms programoms finansuoti iš
biudžeto turi teisę biudžetiniais metais gauti pateikę paraišką Savivaldybės administracijos
Biudžeto skyriui. Paraiškos formą ir jos pateikimo tvarką tvirtina direktorius.
25. Asignavimų valdytojas - įstaigos vadovas ir vyriausiasis buhalteris atsako už
pateiktose paraiškose nurodytų duomenų teisingumą.
26. Savivaldybės administracijos Biudžeto skyriaus vyriausiasis specialistas (pagal
pareigybės aprašymą) arba jį pavaduojantis valstybės tarnautojas patikrina asignavimų
valdytojų pateiktų paraiškų teisingumą ir parengia pažymą - leidimą biudžeto lėšoms pervesti.
Pažymą – leidimą tvirtina direktorius (jam nesant ligos, atostogų, komandiruotės atveju –
direktoriaus pavaduotojas).
27. Biudžeto kasos operacijos vykdomos per Lietuvos Respublikos kredito įstaigas.
28. Biudžeto lėšos į asignavimų valdytojų sąskaitas pervedamos mokėjimo
pavedimais. Mokėjimo pavedimus elektroniniu būdu bankui pagal pažymas - leidimus parengia ir
už jų teisingumą, banko suteiktų kodų saugumą atsako Biudžeto skyriaus vyriausiasis specialistas,
pagal pareigybės aprašymą tvarkantis biudžeto pajamų ir išlaidų buhalterinę apskaitą, arba jį
pavaduojantis valstybės tarnautojas.
29. Asignavimai iš biudžeto pervedami tik toms išlaidoms, kurios numatytos
patvirtintose programose ir programų sąmatose.
30. Biudžeto lėšos darbams, prekėms ir paslaugoms asignavimų valdytojams
pervedamos atsižvelgiant į biudžeto pajamų plano vykdymą per ataskaitinį laikotarpį.
31. Jeigu nevykdomas Savivaldybės biudžeto pajamų planas, t. y. gaunama mažiau
pajamų, negu buvo numatyta, Savivaldybės administracijos direktorius iš Savivaldybės biudžeto
asignavimų finansuojamų programų finansavimą sumažina pajamų plano neįvykdymo procentu šio
skyriaus 32 punkte nustatyta tvarka. Biudžeto pajamų plano neįvykdymo lygis nustatomas pagal
pajamų plano įvykdymo rezultatus mėnesio 1 dienai už praėjusį laikotarpį nuo metų pradžios. Jeigu
prognozuojama, kad nustatytas pajamų planas iki metų pabaigos nebus įvykdytas, sprendimą dėl
biudžete numatytų programų finansavimo tvarkos direktoriaus teikimu priima Savivaldybės taryba.
Ši nuostata netaikoma specialiųjų programų finansavimui, pajamų už ilgalaikio materialiojo turto
nuomą kompensavimui, jeigu asignavimų valdytojai gautas pajamas įmokėjo į biudžetą.
32. Nevykdant Savivaldybės biudžeto pajamų plano, nustatomas toks prioritetinis
išlaidų finansavimo eiliškumas:
32.1. darbo užmokestis ir įnašai socialiniam draudimui;
32.2. pašalpos ir kitos socialinės išmokos;
32.3. mityba, medikamentai;
32.4. bankų paskolos, mokėjimai pagal lizingo sutartis, palūkanos;
32.5. kompensacijos vežėjams ir šiluminės energijos ir šalto vandens tiekėjams;
32.6. šiluminė energija, elektra, vanduo ir nuotekų šalinimas;
32.7. miesto tvarkymas;
32.8. statyba, rekonstrukcija, remontas, projektavimas;
32.9. miesto renginiai ir priemonės (sporto, kultūros);
32.10. direktoriaus rezervas;

32.11. kitos išlaidos.
33. Reikmėms ir priemonėms, nurodytoms 32.1-32.5 papunkčiuose, pervedami visi
biudžete numatyti asignavimai eilės tvarka, o likusioms reikmėms asignavimai pervedami
proporcingai biudžeto pajamų plano vykdymui.
34. Lėšos valstybinėms funkcijoms, mokinio krepšeliui, valstybės investicijų
programoje numatytiems projektams finansuoti pervedamos atsižvelgiant į Savivaldybei valstybės
biudžeto faktiškai pervestas dotacijas.
35. Metų pradžioje iki biudžeto patvirtinimo asignavimų valdytojo išlaidos
kiekvieną mėnesį negali viršyti 1/12 praėjusių metų šiam asignavimų valdytojui skirtų biudžeto
lėšų ir skiriamos tik tęstinei veiklai bei įstatymuose numatytiems įsipareigojimams vykdyti.
36. Biudžeto asignavimų valdytojai privalo analizuoti programų sąmatų įvykdymo
apyskaitinius duomenis, nustatyti netekusių tikslinės paskirties asignavimų sumas ir apie tai
raštu informuoti Savivaldybės administracijos direktorių.
37. Prie netekusių tikslinės paskirties asignavimų priskiriama:
37.1. nepanaudoti asignavimai dėl neįvykdytų planinių kontingentų rodiklių;
37.2. patikrinimų (audito) metu nustatyti per dideli arba neteisėtai numatyti
asignavimai patvirtintose programų sąmatose,
naudojant asignavimus padaryta teisės
pažeidimų, asignavimai panaudoti neefektyviai.
38. Dėl 37.2
punkte nurodytų priežasčių asignavimai keičiami, gavus
Savivaldybės Kontrolieriaus tarnybos arba Savivaldybės administracijos Centralizuotos
savivaldybės vidaus audito tarnybos vadovo išvadas.
39. Biudžeto asignavimų valdytojas, skirdamas biudžeto lėšas subjektui, kuris nėra
Savivaldybės biudžetinė įstaiga, pasirašo su juo biudžeto lėšų panaudojimo sutartį (išskyrus
atvejus, kai lėšos skiriamos iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo arba kitais teisės
aktais).
40. Sutartyje turi būti numatyta:
40.1. skiriamų biudžeto lėšų suma ir asignavimų valdytojo programa, pagal kurią
skiriamos lėšos;
40.2. biudžeto lėšų naudojimo tikslinė paskirtis;
40.3. veiklos, kuriai finansuoti skiriamos biudžeto lėšos, vertinimo kriterijai (ne
mažiau kaip vienas);
40.4. planuojamas detalus biudžeto lėšų paskirstymas pagal išlaidų ekonominę
klasifikaciją, o tais atvejais, kai dalį lėšų numatoma naudoti darbo užmokesčiui - išlaidų darbo
užmokesčiui apskaičiavimas pridedamas prie sutarties;
40.5. atsiskaitymas asignavimų valdytojui už veiklą, kuriai finansuoti skiriamos
biudžeto lėšos, ir už jos vertinimo kriterijų įvykdymą;
40.6. atsiskaitymas asignavimų valdytojui už skirtų biudžeto lėšų panaudojimą
(nurodant išlaidų ekonominę paskirtį) ir buhalterinės apskaitos dokumentų kopijų, pagrindžiančių
lėšų panaudojimą, pateikimas.
40.7. nuostata, kokia tvarka ir terminais įgyvendinant projektą nepanaudotos
biudžeto lėšos turi būti grąžinamos į asignavimų valdytojo sąskaitą;
40.8. subjekto atsakomybė už programos vykdymą ir paskirtų asignavimų naudojimo
teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą.
41.
Biudžeto
asignavimų
valdytojas
lėšas
subjektui,
kuris
nėra
Savivaldybės biudžetinė įstaiga, perveda vadovaudamasis biudžeto lėšų panaudojimo sutartimi
pagal asignavimų valdytojo patvirtintą biudžeto programos sąmatą. Biudžeto programos sąmatą
pasirašo subjekto vadovas ar jo įgaliotas asmuo ir patvirtina antspaudu (jeigu jie antspaudą turi
turėti).
42. Biudžeto asignavimų valdytojas biudžeto programose numatytų centralizuotų
priemonių lėšas Savivaldybės biudžetinei įstaigai perveda pagal biudžeto asignavimų valdytojo
patvirtintą biudžeto programos sąmatą. Biudžeto programos sąmatą pasirašo Savivaldybės
biudžetinės įstaigos vadovas ir vyriausiasis buhalteris ir patvirtina įstaigos antspaudu.

IV. BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PAKEITIMO TVARKA
43. Savivaldybės biudžeto asignavimai keičiami:
43.1. pagal atitinkamus Savivaldybės tarybos sprendimus;
43.2. pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus:
43.2.1. kai gaunamos lėšos pagal tarpusavio atsiskaitymus tarp Savivaldybės ir
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos;
43.2.2. kai pagal Tarybos patvirtintą tvarką skiriami asignavimai iš biudžete
Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervui skirtų asignavimų;
43.2.3. kai gaunamos ir perduodamos lėšos mokinio krepšeliui dėl moksleivių
migracijos;
43.2.4. Savivaldybės tarybos pavedimu paskirstomos lėšos tam tikroms programoms
(priemonėms) vykdyti;
43.3. vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 6 straipsniu
įgyvendinant asignavimų valdytojams suteiktas teises.
44. Savivaldybės administracijos Biudžeto skyrius, gavęs Savivaldybės tarybos
sprendimą ar direktoriaus įsakymą dėl biudžeto tikslinimo, per 3 dienas išrašo asignavimų
valdytojams pažymas apie biudžeto asignavimų pakeitimus. Direktoriaus patvirtintos formos
pažymą pasirašo Savivaldybės administracijos Biudžeto skyriaus vedėjas bei ją išrašęs vyriausiasis
specialistas. Šios pažymos yra pagrindinis dokumentas, pagal kurį asignavimų valdytojai
patikslina jų patvirtintas programų sąmatas.
45. Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai, įgyvendindami Lietuvos
Respublikos biudžeto sandaros įstatyme suteiktas teises, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki einamojo
ketvirčio pabaigos, prireikus gali keisti:
45.1. patvirtintų programoms (priemonėms) biudžeto asignavimų pagal ekonominę
klasifikaciją paskirtį, neviršydami tam tikrai programai bendrųjų asignavimų išlaidoms, iš jų –
darbo užmokesčiui, sumų, išskyrus asignavimus valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos
lėšų sąmatose. Asignavimų sumos išlaidoms, iš jų - darbo užmokesčiui yra maksimalios ir jų
ekonomija gali būti naudojama turtui įsigyti (nesant įsiskolinimų);
45.2.
specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui bei valstybinėms
(perduotoms savivaldybei) funkcijoms atlikti sąmatose biudžeto asignavimų pagal ekonominę
klasifikaciją paskirtį (tik tarp pagal metodikas numatytų sąmatos išlaidų straipsnių), neviršydami
tam tikrai funkcijai bendrųjų asignavimų išlaidoms, iš jų – darbo užmokesčiui, sumų.
46. Asignavimus, numatytus išlaidoms, pakeitus pagal ekonominę klasifikaciją, arba
sutaupytas išlaidas panaudojus turtui įsigyti, atitinkamai tikslinamos sąmatos. Iš sutaupytų
asignavimų išlaidoms pirmiausia turi būti dengiamas kreditorinis įsiskolinimas (suėjus sumokėjimo
terminui). Nesant įsiskolinimų, ne anksčiau kaip einamųjų metų IV ketvirtyje asignavimų išlaidoms
ekonomija gali būti skiriama ir turtui įsigyti.
47. Asignavimų valdytojai apie asignavimų pagal ekonominę klasifikaciją pakeitimą
privalo informuoti Savivaldybės administracijos direktorių raštu, pateikdami direktoriaus
patvirtintos formos pranešimą.
48. Asignavimų pagal ekonominę klasifikaciją pakeitimo pateikimo data laikyti
asignavimų valdytojo pranešimo įregistravimo Savivaldybės administracijos Bendrajame skyriuje
datą. Pranešimas yra dokumentas, pagal kurį asignavimų valdytojai patikslina jų patvirtintas
programų sąmatas.
49. Biudžeto asignavimų valdytojai, įgyvendindami Lietuvos Respublikos biudžeto
sandaros įstatyme suteiktas teises, turi teisę biudžetiniais metais vieną kartą per ketvirtį keisti
bendros asignavimų sumos ketvirtinį paskirstymą programai vykdyti, suderinę su Savivaldybės
administracijos direktoriumi.
50. Asignavimų ketvirtiniam paskirstymui pakeisti asignavimų valdytojai pateikia
Savivaldybės administracijos direktoriui ne vėliau kaip likus 10 dienų iki ketvirčio pabaigos

prašymą suderinti, jame nurodant pakeitimų priežastis. Savivaldybės administracijos direktorius ne
vėliau kaip per septynias darbo dienas nuo prašymo gavimo išsiunčia asignavimų valdytojui
pranešimą apie asignavimų ketvirtinio paskirstymo pakeitimo nederinimą.
51. Prašymo dėl bendrųjų asignavimų ketvirtinio paskirstymo pakeitimo pateikimo
data laikyti jo įregistravimo Savivaldybės administracijos Bendrajame skyriuje datą.
52. Direktoriaus įsakymas dėl bendros asignavimų sumos ketvirtinio paskirstymo
programai vykdyti pakeitimo yra dokumentas, pagal kurį asignavimų valdytojai patikslina jų
patvirtintas programų sąmatas.
53. Patikslintas metines programų sąmatas asignavimų valdytojai pateikia
Savivaldybės administracijos Biudžeto skyriui pasibaigus biudžetiniams metams ne vėliau iki kitų
metų sausio 5 dienos.
54. Metams pasibaigus, asignavimų valdytojų sąskaitose esančios nepanaudotos
biudžeto lėšos grąžinamos į savivaldybės biudžeto sąskaitą ne vėliau kaip iki kitų metų sausio 6
dienos.
55. Savivaldybės administracijos Biudžeto skyrius metų pabaigoje likusias
nepanaudotas tikslinės paskirties lėšas grąžina į valstybės biudžetą ne vėliau kaip iki kitų metų
sausio 10 dienos.
V.BIUDŽETO VYKDYMO ATSKAITOMYBĖ
56. Biudžeto asignavimų valdytojai naudoja skirtus biudžeto asignavimus pagal
paskirtį, lėšų apskaitą tvarko ir atskaitomybę teikia Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta
tvarka.
57. Biudžeto asignavimų valdytojai finansinę bei kitą atskaitomybę
Savivaldybės administracijos Biudžeto skyriui teikia direktoriaus įsakymu nustatytais terminais.
58. Savivaldybės administracijos Biudžeto skyrius:
58.1. pagal į biudžetą gautų pajamų apskaitos duomenis ir biudžeto asignavimų
valdytojų pateiktas biudžeto programų išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitas rengia biudžeto
įvykdymo metinę ir ketvirtines ataskaitas ir jas pateikia Lietuvos Respublikos finansų
ministerijai jos nustatyta tvarka ir terminais.
58.2. iš Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos gavus ataskaitą
apie biudžeto pajamų įvykdymą pagal pajamų rūšis, kas mėnesį parengia ir pateikia Savivaldybės
merui ir direktoriui informaciją apie biudžeto pajamų plano vykdymą;
58.3. Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka parengia ir pateikia
informaciją Savivaldybės tarybai apie biudžeto vykdymą;
58.4. parengia ir teikia tvirtinti Savivaldybės tarybai biudžeto įvykdymo metinę
ataskaitą.
59. Už Tvarkos 58 punkte minimų ataskaitų ir informacijos duomenų teisingumą
atsako jas rengę Savivaldybės administracijos Biudžeto skyriaus valstybės tarnautojai.
60. Biudžeto asignavimų valdytojų programų vykdymą vertina Savivaldybės
administracijos Centralizuota savivaldybės vidaus audito tarnyba.
61. Biudžeto vykdymo, biudžeto asignavimų valdytojų programų sąmatų,
biudžeto apskaitos ir finansinės atskaitomybės auditą atlieka Savivaldybės Kontrolieriaus tarnyba.
62. Biudžeto įvykdymo ataskaitą tvirtina Savivaldybės taryba jos veiklos reglamente
nustatytais terminais.
VI. BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ GAUNAMA NEGRĄŽINTINA FINANSINĖ PARAMA
(PINIGINĖS LĖŠOS)
63. Biudžetinės įstaigos gautą negrąžintiną finansinę paramą (pinigines lėšas)
gali naudoti biudžetinių įstaigų uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti.

64. Gautos paramos apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos
labdaros ir paramos įstatymu (Žin., 1993, Nr. 21-506; 2000, Nr. 61-1818) ir naudojama pagal
atskirą biudžetinės įstaigos vadovo patvirtintą išlaidų sąmatą. Sąmata turi būti suderinta su paramos
teikėju tuo atveju, kai sudaroma paramos teikimo sutartis, kurioje ši sąlyga numatyta.
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
65. Biudžeto sudarymo ir vykdymo metodikos klausimus tvarko Lietuvos
Respublikos finansų ministerija.
66. Savivaldybės biudžeto teisinis pagrindas yra Savivaldybės tarybos priimti
sprendimai dėl atitinkamų biudžetinių metų biudžeto patvirtinimo ir patikslinimo.
67. Biudžeto asignavimų valdytojams centralizuotų priemonių ir kitų subjektų
asignavimų panaudojimo teisinis pagrindas yra asignavimų valdytojų patvirtintos savivaldybės
biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų programų sąmatos.
68. Biudžeto pajamų ir asignavimų ekonominę ir funkcinę klasifikaciją nustato
Lietuvos Respublikos finansų ministerija.
69. Informaciją apie
patvirtintą biudžetą, jo
vykdymą
Savivaldybės
administracijos direktorius skelbia vietinėje spaudoje ir Savivaldybės internetinėje svetainėje.
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