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Raseinių rajono savivaldybės tarybai
Kopija
Raseinių rajono savivaldybės merui p. Algirdui Griciui
TEIKIMAS
DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 23 D.
SPRENDIMU NR. TS-36 PATVIRTINTO RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
2015 METŲ BIUDŽETO TIKSLINIMO
2015 m. balandžio 30 d. Nr. 7-3
Kaunas
Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo (toliau – Įstatymas) 26 straipsnio
1 dalyje nustatyta, kad Savivaldybių biudžetų projektus rengia savivaldybių vykdomosios
institucijos, remdamosi šiuo Įstatymu, kitais įstatymais, Seimo patvirtintais savivaldybių biudžetų
finansiniais rodikliais, Vyriausybės patvirtintomis biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis,
valstybinės statistikos duomenimis, patvirtintais savivaldybių strateginio planavimo dokumentais,
taip pat savivaldybių biudžetų asignavimų valdytojų programomis ir jų sąmatų projektais. To paties
straipsnio 5 dalis numato, kad Savivaldybių tarybos biudžetus patvirtina per du mėnesius nuo
valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo.
Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių
rodiklių patvirtinimo įstatymo 2 straipsnyje yra patvirtinti 2015 metų savivaldybių biudžetų
finansiniai rodikliai. Vienas iš šių rodiklių, kuriuo savivaldybės turi vadovautis rengdamos savo
biudžetus numatytas 2 straipsnio 2 dalyje – prognozuojamos pajamos (minėto įstatymo 7 priedas).
Šis rodiklis numatytas tam, kad savivaldybių tarybos, tvirtindamos 2015 metų savivaldybės
biudžetą, nustatytų realias pajamas, t. y. ne didesnes už prognozuojamas, kurios numatytos rengiant
2015 metų savivaldybių biudžetų finansinius rodiklius.
Lietuvos Respublikos finansų ministerija 2015 m. balandžio 27 d. raštu Nr. (2.51-04)6K-1503420 informavo, kad Raseinių rajono savivaldybės taryba 2015 m. vasario 23 d. sprendimu
Nr. TS-36 patvirtino savivaldybės 2015 metų biudžetą, kurio pajamos 31867 eurų didesnės už
prognozuojamas, kurios numatytos rengiant 2015 metų savivaldybių biudžetų finansinius rodiklius.
Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad minėtas Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimas
neatitinka Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių
rodiklių patvirtinimo įstatymo 2 straipsnio nuostatų.
Toks reglamentavimas taip pat prieštarauja ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo 4 straipsnio 6 punkte nustatytam savivaldybės veiklos ir savivaldybių institucijų priimamų
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sprendimų teisėtumo principui, kuris reikalauja, kad savivaldybių sprendimai atitiktų įstatymų ir
kitų teisės aktų reikalavimus. Savivaldybės taryba savo veikloje turi vadovautis ir pagrindiniais
principais, kuriais grindžiama vietos savivalda, taip pat ir teisėtumo principu. Pastarasis principas
reikalauja, kad savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla bei visais jų veiklos klausimais
priimti sprendimai atitiktų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus, o tai reiškia, kad savivaldybės
viešojo administravimo subjektų veikloje būtų laikomasi ne tik Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymo reikalavimų, bet ir kitų, kaip antai, Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės
biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo nuostatų.
Įvertinusi išdėstytas aplinkybes bei vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybių
administracinės priežiūros įstatymo 2 straipsnio 1 dalimi, 5 straipsnio 1 dalies 1 punktu,
siūlau:
svarstyti Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. TS36 patvirtinto Raseinių rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto tikslinimo klausimą.
Šis teikimas privalo būti apsvarstytas artimiausiame Raseinių rajono savivaldybės
tarybos posėdyje (bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį) ir apie priimtą sprendimą dėl šio teikimo
Vyriausybės atstovui Kauno apskrityje turi būti pranešta per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo
dienos.
Primenu, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės
priežiūros įstatymo 4 straipsnio 9 dalimi visais atvejais apie savivaldybės administravimo subjektui
pateiktą teikimą ar reikalavimą Vyriausybės atstovas praneša merui (savivaldybės vadovui). Meras
artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje privalo su šia informacija supažindinti savivaldybės
tarybos narius.

Vyriausybės atstovė Kauno apskrityje

Parengė
Inga Jablonskienė
2015-04-29

Inesa Klimaitė-Mašalienė

