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LIETUVOS RESPUBLIKOS
BIUDŽETO SANDAROS ĮSTATYMO NR. I-430 4, 6, 10, 14, 15, 18, 32, 33 STRAIPSNIŲ
PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 101 STRAIPSNIU
ĮSTATYMAS
2017 m. gruodžio 5 d. Nr. XIII-809
Vilnius
1 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 4 straipsnio 3 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:
„2) įstaiga, kuri yra atskaitinga Lietuvos Respublikos Prezidentui, Seimui arba kurios
vadovą (arba kolegialų valdymo organą) skiria Lietuvos Respublikos Prezidentas, Seimas;“.
2. Pakeisti 4 straipsnio 3 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:
„3) Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, teismai, Nacionalinė teismų
administracija, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, Lietuvos administracinių ginčų
komisija, Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;“.

2 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 6 straipsnio 1 punktą ir jį išdėstyti taip:
„1) biudžetiniais metais, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki atitinkamo ketvirčio pabaigos,
keisti patvirtintų jo vadovaujamos įstaigos, jam pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų
vykdomoms programoms patvirtintų biudžetų lėšų pagal ekonominę klasifikaciją paskirtį
(valstybės biudžeto asignavimų valdytojas Vyriausybės nustatyta tvarka praneša apie tai Finansų
ministerijai, o savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojas – savivaldybės administracijai jos
nustatyta tvarka), neviršydamas patvirtintų tam tikrai programai bendrųjų asignavimų išlaidoms,
iš jų – darbo užmokesčiui, sumų. Asignavimų sumos išlaidoms, iš jų – darbo užmokesčiui, yra
maksimalios ir jų ekonomija, jeigu nėra įsiskolinimų, gali būti naudojama turtui įsigyti ir
investicijų projektams, kuriems numatyta skirti lėšų atitinkamų metų valstybės investicijų
programoje arba savivaldybių biudžetuose, papildomai finansuoti, išskyrus kituose įstatymuose,
reglamentuojančiuose savivaldybių biudžetų lėšų naudojimą, nustatytus atvejus. Asignavimų
sumos turtui įsigyti ekonomija, jeigu nėra įsiskolinimų, gali būti naudojama investicijų
projektams, kuriems numatyta skirti lėšų atitinkamų metų valstybės investicijų programoje arba
savivaldybių biudžetuose, papildomai finansuoti;“.
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2. Pakeisti 6 straipsnio 4 punktą ir jį išdėstyti taip:
„4) įsiskolinimams padengti skirti lėšas iš bendros patvirtintų asignavimų išlaidoms
ekonomijos (išskyrus Europos Sąjungos finansinės paramos ir kitos gaunamos finansinės
paramos bei bendrojo finansavimo lėšas, nepanaudotas savivaldybių biudžetų lėšas, kurių
naudojimą nustato kiti įstatymai, reglamentuojantys nepanaudotų savivaldybių biudžetų lėšų
naudojimą), nekeisdamas patvirtintų sąmatų nepriklausomai nuo asignavimų paskirstymo pagal
funkcijas ir programas;“.

3 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 10 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„10 straipsnis. Savivaldybių skolinimasis
1. Savivaldybės, laikydamosi Seimo patvirtintų skolos, skolinimosi ir garantijų limitų,
Vyriausybės nustatyta tvarka gali:
1) imti iš vidaus kreditorių arba užsienio kreditorių ilgalaikes (kurių trukmė ilgesnė kaip
vieni metai ir grąžinimo terminas ne tais pačiais biudžetiniais metais) paskolas investicijų
projektams finansuoti ir ankstesniems skoliniams įsipareigojimams vykdyti;
2) imti iš vidaus kreditorių arba užsienio kreditorių trumpalaikes (kurių grąžinimo
terminas tais pačiais biudžetiniais metais) paskolas biudžetiniais metais laikinam pajamų
trūkumui padengti, kai nepakanka šiam tikslui savivaldybės biudžeto apyvartinių lėšų;
3) prisiimti įsipareigojimus pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis;
4) prisiimti įsipareigojimus pagal kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus;
5) teikti garantijas dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių prisiimamų įsipareigojimų
pagal paskolų sutartis, finansinės nuomos (lizingo) sutartis ir kitų įsipareigojamųjų dokumentų
sutartis.
2. Vyriausybės nustatyta tvarka iš valstybės biudžeto apyvartinių lėšų savivaldybėms gali
būti teikiamos trumpalaikės paskolos, kai susidarius laikinam pajamų trūkumui išnaudojamos
savivaldybės biudžeto apyvartinės lėšos.
3. Vyriausybės nustatyta tvarka iš valstybės biudžeto apyvartinių lėšų savivaldybėms gali
būti teikiamos trumpalaikės arba ilgalaikės paskolos, kai dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo ir
(arba) jų licencijų atšaukimo savivaldybės negali disponuoti savo lėšomis ir dėl to trūksta
apyvartinių lėšų.“

4 straipsnis. Įstatymo papildymas 101 straipsniu
Papildyti Įstatymą 101 straipsniu:
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„101 straipsnis. Biudžetinių įstaigų skolinimasis
Biudžetinės įstaigos savo vardu negali prisiimti jokių skolinių įsipareigojimų pagal
įsipareigojamuosius skolos dokumentus, įskaitant paskolos, finansinės nuomos (lizingo) sutartis,
bet jomis neapsiribojant.“

5 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 14 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:
„3. Į kitus biudžetinius metus asignavimų valdytojams ir jiems pavaldžioms biudžetinėms
įstaigoms gali būti perkeliama ir naudojama programoms finansuoti viršijant Seimo patvirtintas
bendras asignavimų sumas nepanaudota įmokėtų šio Įstatymo 2 straipsnio 16 dalies 2 punkte
nurodytų valstybės biudžeto lėšų dalis.“

6 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas
1. Papildyti 15 straipsnio 2 dalį nauju 5 punktu:
„5) Vyriausybės nustatyto dydžio savivaldybių apmokėtoms Lietuvos Nepriklausomybės
Akto signataro antkapio pastatymo, kapavietės sutvarkymo, antkapio atributikos pagaminimo ir
įmontavimo išlaidoms kompensuoti;“.
2. Buvusį 15 straipsnio 2 dalies 5 punktą laikyti 6 punktu.

7 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 18 straipsnio 2 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:
„6) savivaldybių biudžetams skiriamų dotacijų sumos;“.
2. Pakeisti 18 straipsnio 2 dalies 7 punktą ir jį išdėstyti taip:
„7) savivaldybių skolos, skolinimosi ir garantijų limitai;“.

8 straipsnis. 32 straipsnio pakeitimas
Papildyti 32 straipsnį nauja 6 dalimi:
„6. Biudžeto asignavimų valdytojai ir jiems pavaldžios biudžetinės įstaigos, ministrų
valdymo sričių įstaigoms, vykdančioms atitinkamo asignavimų valdytojo programas, pavaldžios
biudžetinės įstaigos ir kiti subjektai į pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) atskaitą įtrauktas
iš valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų apmokėtas pirkimo (importo) PVM sumas
privalo grąžinti:
1) valstybės biudžeto lėšas pervesdami į valstybės iždo sąskaitą;
2) savivaldybės biudžeto lėšas pervesdami į savivaldybės iždo sąskaitą.“
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9 straipsnis. 33 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 33 straipsnio 1 dalies 7 punktą ir jį išdėstyti taip:
„7) prireikus nustatyti palūkanų normą už trumpalaikes ir ilgalaikes paskolas, numatytas
šio Įstatymo 10 straipsnio 2 ir 3 dalyse, teikiamas savivaldybėms iš valstybės biudžeto;“.
10 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas
1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2017 m. gruodžio 29 d. priima šio įstatymo
įgyvendinamuosius teisės aktus.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
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