PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2009 METŲ BIUDŽETO
PATVIRTINIMO
2009 m. vasario 26 d. Nr. T-36
6 šaukimo 24 posėdis
Panevėžys
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr.55-1049;
2008, Nr.113-4290 ) 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros
įstatymo (Žin., 1990, Nr.24-596; 2004, Nr.4-47) 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos
2009 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu
(Žin., 2008, Nr.149-6020), Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m.
spalio 3 d. įsakymu Nr. A- 840 “Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžeto projekto rengimo
tvarkos patvirtinimo”, rajono savivaldybės Taryba nusprendžia:
1. Patvirtinti :
1.1. Panevėžio rajono savivaldybės 2009 metų biudžeto pajamas- 96668,5 tūkst. Lt
(1 priedas), iš jų: 893,1 tūkst. Lt biudžetinių įstaigų specialiųjų programų pajamas ( 3 priedas).
1.2. Panevėžio rajono savivaldybės 2009 metų biudžeto asignavimus – 96668,5 tūkst. Lt, iš
jų: 27277,0 tūkst. Lt mokinio krepšeliui finansuoti, 10141,1 tūkst. Lt valstybinėms (perduotoms
savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, 2680,0 tūkst. Lt valstybės investicijų programoje
numatytiems projektams finansuoti, 893,1 tūkst. Lt specialioms programoms vykdyti.
2. Įpareigoti savivaldybės biudžeto lėšų asignavimų valdytojus:
2.1. per 10 darbo dienų patvirtinti savo ir pavaldžių įstaigų programų sąmatas pagal
funkcinės ir ekonominės klasifikacijos kodus ir sąmatas pateikti Savivaldybės administracijos
finansų skyriui.
2.2. išlaidas vykdyti pagal patvirtintas sąmatas, numatyti reikiamus asignavimus 2009 m.
sausio 1 d.esantiems įsiskolinimams už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes
padengti.
2.3. nenaudoti asignavimų sutaupytų dėl darbuotojų ar valstybės tarnautojų ligos ar laisvų
etatų.
3. Skirti 17,3 tūkst. Lt kultūros įstaigoms naujai įsteigtiems 1,5 etato nuo 2009 metų kovo
1d.
4. Rekomenduoti savivaldybės biudžeto lėšų asignavimų valdytojams mokyklų
direktoriams pagal skirtas mokymo lėšas:
4.1. nustatyti klasių dalijimo į grupes ir mobiliųjų grupių sudarymo principus, mobiliųjų
grupių skaičių;
4.2. skirti minimalų privalomų pamokų skaičių mokiniams, kurie mokosi pagal pagrindinio
ugdymo programos pirmąją dalį;
4.3. priimti sprendimus dėl pagilinto dalykų mokymo, pasirenkamųjų dalykų mokymo,
neformaliojo ugdymo valandų skaičiaus;
4.4. skirti iki 30 pamokų pradinio ugdymo mokytojams, dirbantiems su jungtinėmis
klasėmis.
4.5. peržiūrėti etatus išlaikomus iš mokinio krepšelio lėšų.Trūkstant minėtų lėšų griežtai
vadovautis MK metodinėmis rekomendacijomis.
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