
PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
6-OJO ŠAUKIMO 8-ASIS POSĖDIS

SPRENDIMAS
DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 

REZERVO NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2007 m. rugsėjo 27 d. Nr. T2-218
Palanga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo (Žin., 1990, Nr. 24-
596;  2000,  Nr.  61-1826;  2004,  Nr.  4-47)  25 straipsnio 2 dalimi,  Palangos miesto savivaldybės 
taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.  Patvirtinti  Palangos  miesto  savivaldybės  administracijos  direktoriaus  rezervo 
naudojimo taisykles (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Palangos miesto savivaldybės tarybos 2003 m. liepos 31 
d. sprendimą Nr. 104 ,,Dėl savivaldybės administracijos rezervo naudojimo tvarkos“.

Mero pavaduotojas, Rimantas Garolis
pavaduojantis merą



PATVIRTINTA
Palangos miesto savivaldybės tarybos
2007 m. rugsėjo 27 d. 
sprendimo Nr. T2-218
1 punktu

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 
REZERVO NAUDOJIMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Savivaldybės  administracijos  direktoriaus  rezervas  (toliau  –  rezervas)  – 
savivaldybės biudžeto asignavimų dalis. 

2.  Rezervo  dydis  turi  būti  ne  didesnis  kaip  1  procentas  patvirtintų  savivaldybės 
biudžeto asignavimų sumos. 

3.  Konkretus  rezervo dydis nustatomas kasmet  tvirtinant  arba  tikslinant  atitinkamų 
biudžetinių metų savivaldybės biudžetą. 

4.  Šios  taisyklės  reglamentuoja  rezervo  naudojimą,  skyrimą  ir  apskaitą  Palangos 
miesto savivaldybėje.

II. REZERVO LĖŠŲ NAUDOJIMAS

5. Rezervo lėšos naudojamos:
5.1.  ekstremalių  situacijų,  sukeltų  dėl  gamtinio,  techninio,  ekologinio  ar  socialinio 

pobūdžio priežasčių, padariniams likviduoti bendro naudojimo erdvėse savivaldybės teritorijoje;
5.2. gaisrų, sprogimų ir kitų nelaimių padariniams likviduoti savivaldybės biudžetinių 

įstaigų  bei  viešųjų  įstaigų,  kurioms  savivaldybė  perdavė  turtą  panaudos  pagrindais  laikinai 
neatlygintinai valdyti ir naudotis, teritorijoje ir pastatuose; 

5.3.  Palangos  miesto  vaikų  ir  jaunimo,  vykstančių  į  užsienio  valstybėse 
organizuojamus tarptautinius ar nacionalinius konkursus, sporto varžybas, kurių iš anksto negalima 
suplanuoti, kelionės, maitinimo ir nakvynės išlaidoms padengti iš dalies; 

5.4.  sportininkams,  menininkams,  sporto  ir  meno  kolektyvams,  garsinantiems 
Palangos  miesto  vardą  ir  užėmusiems  prizines  vietas  nacionalinėse,  tarptautinėse  varžybose  ar 
konkursuose, skatinti;

5.5.  Savivaldybės  administracijos  išlaidoms,  susijusioms  su  teismo  sprendimų 
vykdymu, padengti;

5.6.  kitoms  savivaldybės  reikmėms,  atsiradusioms  vykdant  savivaldybės  funkcijas, 
kurių nebuvo galima numatyti sudarant ir tvirtinant savivaldybės biudžetą.

III. REZERVO LĖŠŲ SKYRIMAS

6.  Sprendimą  dėl  lėšų  skyrimo  5.1  numatytais  atvejais  priima  Savivaldybės 
administracijos direktorius.

7. Paraiškas dėl lėšų skyrimo 5.2 – 5.6 punktuose numatytais atvejais Savivaldybės 
administracijos direktoriui teikia:

7.1. 5.2 punkte numatytais atvejais – savivaldybės biudžetinės ir viešosios įstaigos;
7.2. 5.3 punkte numatytais atvejais – Švietimo skyrius arba Kultūros skyrius;
7.3. 5.4 punkte numatytais atvejais – Švietimo arba Kultūros skyrius;
7.4. 5.5 punkte numatytais atvejais – Juridinis ir personalo skyrius;
7.5. 5.6 punkte numatytais atvejais – asignavimų valdytojai.
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8.  Lėšų  poreikis  turi  būti  pagrįstas  skaičiavimais  ir  (arba)  išlaidas  patvirtinančiais 

dokumentais (kopijomis). Taisyklių 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6 punktuose numatytais atvejais skiriamų 
lėšų sumą nustato Savivaldybės administracijos direktorius.

9. Paraiškos pateikiamos ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų, įvykus 5.2 punkte 
išvardintiems įvykiams. 

10.  Gavus  paraišką  skirti  lėšų,  taisyklių  5.2  punkte  išvardintų  įvykių  padariniams 
likviduoti,  Savivaldybės  administracijos  direktorius  sudaro  komisiją  padarytai  žalai  įvertinti. 
Komisija apžiūri įvykio vietą, nufotografuoja nukentėjusį objektą ir pateikia išvadas apie padarytos 
žalos dydį. Statiniams padaryta žala įvertinama pagal Savivaldybės administracijos Komunalinio 
ūkio skyriaus parengtą lokalinę sąmatą.

11. Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl lėšų skyrimo iš rezervo rengia:
11.1. 5.1 punkte numatytais atvejais –  valstybės tarnautojas civilinei saugai;
11.2. 5.2 punkte numatytais atvejais – Verslo ir turto skyrius;
11.3. 5.3 – 5.6 punktuose numatytais atvejais –  Savivaldybės administracijos skyriai 

pagal kuruojamas sritis (įstaigas). 
12.  Skiriant  lėšas  juridiniam asmeniui,  kuris  nėra  savivaldybės  biudžetinė  įstaiga, 

pasirašoma lėšų naudojimo sutartis. Lėšos turi būti naudojamos toms reikmėms, kurios nurodytos 
prašyme. Už lėšų panaudojimą pagal paskirtį atsako lėšų gavėjas.

IV. REZERVO LĖŠŲ APSKAITA

13. Rezervo lėšų panaudojimo išankstinę ir einamąją finansų kontrolę vykdo, apskaitą 
tvarko Savivaldybės administracijos Buhalterija.

14. Rezervo lėšos naudojamos pagal atskirą asignavimų valdytojo patvirtintą biudžeto 
išlaidų sąmatą. 

15. Nepanaudotos rezervo lėšos grąžinamos į savivaldybės biudžetą.
16.  Savivaldybės  administracijos  buhalterija  nustatyta  tvarka  ir  terminais  pateikia 

Biudžeto skyriui biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą (forma Nr. 2).
17. Savivaldybės administracijos Buhalterija rengia metinę rezervo lėšų panaudojimo 

detalią ataskaitą, kuri teikiama tvirtinti Palangos miesto savivaldybės tarybai kartu su savivaldybės 
biudžeto įvykdymo ataskaita.

18. Informaciją apie lėšų panaudojimą nuo metų pradžios per mėnesį nuo ataskaitinio 
ketvirčio  pabaigos  Savivaldybės  administracijos  Buhalterija  skelbia  savivaldybės  internetinėje 
svetainėje.

19.  Rezervo  lėšų  panaudojimo  kontrolę  vykdo  Palangos  miesto  savivaldybės 
kontrolieriaus tarnyba.

_________________________________________


