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2015 m. lapkričio 17 d. Nr. A-1391
Šiauliai
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29
straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 1 ir 2
dalimis, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto sudarymo ir vykdymo
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 ,,Dėl
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių
patvirtinimo“ 21 punktu, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Šiaulių
rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-149 „Dėl Šiaulių rajono
savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 173 punktu,
1. T v i r t i n u Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto projekto rengimo tvarką (pridedama).
2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2005 m. rugpjūčio 24 d. įsakymą Nr. A – 573 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto projekto
rengimo tvarkos patvirtinimo“.
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ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PROJEKTO RENGIMO TVARKA
I SKYRIUS
BENDROJI DALIS
1. Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto projekto rengimo tvarka (toliau – tvarka)
reglamentuoja Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto projekto rengimą.
2. Savivaldybės biudžeto projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto
sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintais savivaldybių biudžetų finansiniais
rodikliais, valstybinės statistikos duomenimis, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos
patvirtintu Šiaulių rajono savivaldybės strateginiu veiklos planu, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos
veiklos reglamentu, Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų programų sąmatų projektais,
Savivaldybės tarybos sprendimais bei kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais lėšų
poreikio skaičiavimo pagrįstumą.
3. Savivaldybės biudžetas sudaromas laikantis strateginio planavimo ir biudžeto sudarymo
pagal programas principų.
II SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PROJEKTO RENGIMAS
4. Savivaldybės biudžeto projekto rengimą organizuoja Šiaulių rajono savivaldybės
administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) direktorius.
5. Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto projektą rengia Savivaldybės administracijos Finansų
skyrius pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą savivaldybės biudžeto projekto
rengimo darbų grafiką.
6. Savivaldybės biudžeto pajamų dalis planuojama pagal atitinkamų metų valstybės biudžeto
ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme patvirtintas prognozuojamas
pajamas bei Finansų ministerijos prognozuojamomis savivaldybių biudžetų pajamomis. Savivaldybės
administracijos padaliniai ir Savivaldybei pavaldžios biudžetinės įstaigos teikia Finansų skyriui
prognozuojamas atitinkamų metų įplaukas į Savivaldybės biudžetą pagal šias pajamų rūšis: vietinė
rinkliava už atliekų surinkimą, mokestis už aplinkos teršimą, mokestis už medžiojamų gyvūnų
išteklių naudojimą, mokestis už valstybinius gamtos išteklius, pajamas už prekes ir paslaugas, patalpų
nuomą, materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamas, įmokas už išlaikymą švietimo,
socialinės apsaugos ir kitose įstaigose (pagal kiekvieną įstaigą atskirai). Prognozuojamos pajamos
turi būti pagrįstos detaliais skaičiavimais ir, esant pasikeitimui, palyginus su prieš tai buvusių metų
patvirtintu planu, pateikiamas paaiškinimas apie pasikeitimus.
7. Finansų skyrius apibendrina Savivaldybės administracijos padalinių ir Savivaldybei
pavaldžių biudžetinių įstaigų pateiktus duomenis apie prognozuojamas pajamas ir, atsižvelgdamas į
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įstatyme
patvirtintas Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto ateinančių metų prognozuojamas pajamas,
numatomus dotacijų dydžius bei skolinimosi galimybes, nustato biudžeto prognozuojamų pajamų

dydį ateinantiems biudžetiniams metams. Pajamos detalizuojamos pagal gavimo šaltinius ir pajamų
ekonominę klasifikaciją.
8. Savivaldybei pavaldžios biudžetinės įstaigos ir Savivaldybės administracijos struktūriniai
padaliniai – asignavimų valdytojai pateikia Savivaldybės administracijos Finansų skyriui – parengtus
pagal priemones biudžeto programų sąmatų projektus. Lėšų poreikio skaičiavimai turi būti pateikti
pagal valstybės funkcijų, biudžeto išlaidų ekonominę klasifikaciją bei finansavimo šaltinius.
Kiekvienas išlaidų straipsnis pagrįstas ekonominiais skaičiavimais bei faktinėmis praėjusių metų
išlaidomis. Prie programų sąmatų projektų pridedami skaičiavimai ir paaiškinimai, pagrindžiantys
išlaidų pasikeitimą, palyginus su prieš tai buvusių (bazinių) metų patvirtintu planu. Savivaldybės
administracija, sudarydama programų sąmatų projektus, skyrių išlaikymo išlaidas, susijusias su
kurios nors funkcijos vykdymu, priskiria konkrečiai valstybės funkcijai. Biudžeto išlaidų sąmatų
projektai turi būti suderinti su atitinkamo skyriaus vedėju.
9. Asignavimų valdytojai apskaičiuotą biudžeto išlaidų poreikį pateikia Lietuvos Respublikos
finansų ministro patvirtintose formų blankuose ir Savivaldybės administracijos direktoriaus
patvirtintose formose.
10. Sudarydami išlaidų sąmatų projektus, asignavimų valdytojai turi užtikrinti, kad praėjusių
metų skolas būtų numatyta padengti planuojamais metais, neviršijant tiems metams numatomų
asignavimų.
11. Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai yra tiesiogiai atsakingi už teisingą programų
sąmatų projektų sudarymą.
12. Savivaldybės administracijos Finansų skyrius, gavęs programų sąmatų projektus, tikrina,
ar programų sąmatų projektuose pateikti skaičiavimai yra tikslūs, ar išlaidos skaičiuotos pagal
patvirtintus normatyvus, ar laikytasi taupumo režimo, ar numatyti asignavimai esamiems
įsiskolinimams padengti, esant būtinybei patikslina planuojamas išlaidas (atsižvelgdamas į
Savivaldybės biudžeto bendras finansines galimybes). Prireikus pagrįsti konkrečius skaičiavimus
kviečiami įstaigų vadovai. Surinkęs šiuos duomenis Finansų skyrius pateikia Savivaldybės merui,
Savivaldybės administracijos direktoriui pirminę biudžeto lėšų poreikio programoms suvestinę.
13. Gavęs ir patikrinęs asignavimų valdytojų patikslintas programų sąmatas, Savivaldybės
administracijos Finansų skyrius, atsižvelgdamas į Savivaldybės biudžeto bendras finansines
galimybes, Savivaldybės mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus siūlymus, subalansuoja
biudžeto pajamų bei asignavimų dalis ir sudaro pirminį biudžeto projektą.
14. Atitinkamais metais tvirtinamas Savivaldybės biudžeto deficitas negali viršyti tais metais
planuojamų išlaidų iš skolintų (neviršijant atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme patvirtintų savivaldybių
skolinimosi limitų) lėšų investicijų projektams finansuoti dydžio.
15. Subalansuotas pirminis rajono savivaldybės biudžeto projektas pateikiamas svarstyti
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos reglamente nustatyta tvarka.
16. Savivaldybės administracijos Finansų skyrius surenka visus pasiūlymus, išvadas dėl
Savivaldybės biudžeto projekto, juos apibendrina ir parengia patikslintą Savivaldybės tarybos
sprendimo projektą dėl Savivaldybės biudžeto patvirtinimo. Sprendimo projekte nurodoma:
16.1. bendra pajamų suma ir jų paskirstymas pagal pajamų rūšis;
16.2. bendra asignavimų suma ir jų paskirstymas biudžetinėms įstaigoms ar Savivaldybės
administracijos padaliniams programoms vykdyti. Asignavimai skiriami išlaidoms, iš jų darbo
užmokesčiui, ir turtui įsigyti.
17. Apsvarsčius biudžeto projektą visuose komitetuose ir įvykus viešam biudžeto svarstymui,
Savivaldybės administracijos direktorius teikia biudžeto projektą svarstyti Savivaldybės tarybai.
18. Savivaldybės tarybai patvirtinus savivaldybės biudžetą, asignavimų valdytojai per 15
darbo dienų pateikia Savivaldybės administracijos Finansų skyriui patvirtintas biudžeto išlaidų
programos sąmatas, kiekvieno biudžeto išlaidų straipsnio skaičiavimus, etatų ir tinklo bei kontingentų
rodiklius, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintose formose.

III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
19. Ši biudžeto projekto rengimo tvarka privaloma visiems Šiaulių rajono savivaldybės
biudžeto asignavimų valdytojams.

_________________________

