INFORMACIJA APIE 2020 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ
Biudžeto sudarymo ir vykdymo teisinis pagrindas yra Lietuvos Respublikos Konstitucija,
Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinis įstatymas, Biudžeto sandaros įstatymas,
Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymas, atitinkamų metų valstybės biudžeto
ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įstatymas ir kiti biudžeto pajamų gavimą ir programų
finansavimą reglamentuojantys teisės aktai. Pakruojo rajono savivaldybės 2020 metų biudžetas
parengtas vadovaujantis Seimo patvirtintu Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės ir
savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu (toliau – Įstatymas), įstaigų
pateiktomis programų sąmatomis. Savivaldybės biudžetas planuojamas, tvirtinamas, keičiamas ir
vykdomas taip, kad biudžeto asignavimai neviršytų pajamų, o skolintis galima tiek, kiek
einamaisiais metais numatoma grąžinti ilgalaikių paskolų.
Pajamos. Į Savivaldybės biudžetą per 2020 metus planuojama gauti 22 814,516 tūkst. Eur
pajamų. Investicinių projektų vykdymui planuojama skolintis 580,0 tūkst. Eur. Valstybės biudžeto
dotacijų 2020 metais planuojama gauti 7 525,816 tūkst. Eur arba 33 proc. nuo visų prognozuojamų
pajamų. Didžiausią valstybės dotacijų dalį sudaro mokymo lėšos. 2020 metams Savivaldybei
mokymo lėšoms finansuoti skirta 4 887,3 tūkst. Eur. Prognozuojamos pajamos savarankiškosioms
funkcijoms, kurios patvirtintos įstatymu, 2020 metais vykdyti sudaro 13 529,0 tūkst. Eur, arba 59,3
proc. nuo visų prognozuojamų gauti per 2020 metus pajamų, iš jų: Gyventojų pajamų mokestis –
11 853,0 tūkst. Eur, arba 52 proc. nuo visų pajamų, pajamos ir mokesčiai iš turto 1 655,0 tūkst. Eur,
arba 7,2 proc. nuo visų planuojamų pajamų, kitos pajamos ir valstybės rinkliavos 21,0 tūkst. Eur,
arba 0,1 proc. nuo visų planuojamų pajamų. Vietinių rinkliavų planuojama surinkti 646,5 tūkst. Eur,
arba 2,8 proc. nuo visų planuojamų pajamų, materialiojo turto realizavimo pajamų – 22,0 tūkst. Eur,
arba 0,1 proc. nuo visų pajamų. Pajamų už teikiamas paslaugas asignavimų valdytojai planuoja
gauti 702,2 tūkst. Eur, arba 3,1 proc. visų planuojamų pajamų. Aplinkos apsaugos rėmimo
specialiajai programai 2020 metais numatyta gauti 389,0 tūkst. Eur.
Gyventojų pajamų mokestis, kurį sudaro pastovioji ir kintamoji dalys, skiriamas
savivaldybėms papildomai dėl pasikeitusių teisės aktų, kurie turi įtakos savivaldybės išlaidoms
(pvz.: pareiginės algos baziniam dydžiui padidinti, minimaliajai mėnesinei algai padidinti,
Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui nuosekliai įgyvendinti).
Patvirtinta Gyventojų pajamų mokesčio dalis, tenkanti Pakruojo rajono savivaldybei 2020 m,
0,6907 proc.
Išlaidos. Planuojamos 2020 metų Savivaldybės biudžeto išlaidos – 24 182,451 tūkst. Eur.
Didžiausią išlaidų dalį pagal ekonominę klasifikaciją sudaro planuojamos išlaidos darbo
užmokesčiui – 14 306,353 tūkst. Eur ir Sodrai 207,5 tūkst. Eur, t.y. 62,7 proc. nuo visų planuojamų
išlaidų. 2020 m. biudžete planuojamos įstaigų išlaidos: 2019 m. įsiskolinimams padengti,
komunalinėms paslaugoms, mitybos, transporto ir lengvatinio mokinių pavėžėjimo, būtiniausioms
prekėms ir paslaugoms. Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms planuojama skirti 1 555,926
tūkst. Eur. Mokymo lėšos bei lėšos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms
atlikti tvirtinamos pagal valstybės institucijų pateiktus skaičius.
800,832 tūkst. Eur planuojama grąžinti bankams ilgalaikių paskolų.
192,016 tūkst. Eur planuojama skirti Modernios rajono infrastruktūros plėtojimo programai.
Šios programos lėšų planuojama skirti geodezinių nuotraukų, sklypų planų rengimui ir turto
vertinimui, Pakruojo rajono gatvių, kiemų ir šaligatvių rekonstrukcijai ir tvarkymui.
2020 metais 580,000 tūkst. Eur planuojama paskolos lėšos. Lėšas planuojama panaudoti
daliniam investicinių projektų finansavimui.
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