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I. BENDROJI DALIS 

 

               Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija (toliau – gimnazija) yra savivaldybės 

biudžetinė įstaiga, kodas 190244044. Adresas: Vlado Mirono g. 2, Daugai, Alytaus rajonas. 

Steigėjas ir kontroliuojantis subjektas yra Alytaus rajono savivaldybė. Gimnazijos veiklos rūšys: 

ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis, vidurinis ir neformalus mokinių švietimas.        

               Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazijos 2017 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo 

ataskaitų rinkinys sudarytas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų 

subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaittų sudarymo taisyklėmis, patvirtintomis 2008 

m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1 K-465 „Dėl Valstybės ir 

savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų 

sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 3-60; 2011, Nr. 40-1930, Nr. 96-4520, 

Nr. 118-5566; 2012, Nr. 38-1900). 

               2017 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitų rinkinį sudaro šios 

formos:  Nr. 1 „Biudžetinių įstaigų pajamų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų 

lėšų, skiriamų programoms finansuoti“; 

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita S7 III ketvirčio; 

Nr. 2 „Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita“;  

Nr. 4  „Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita“.  

Pažyma apie finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimą per 2017 m. III ketvirtį. 

Pažymos dėl finansavimo sumų. 

 

II. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO  

RAŠTO PASTABOS 

 

                Informacija apie biudžetinių įstaigų pajamas. 

                Formoje Nr. 1 pateikta įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita. 

Likučio metų pradžioje nebuvo, per 2017 m. buvo pervesta į savivaldybės biudžetą – 2600,00 Eur 

(įmokos už išlaikymą švietimo įstaigose ir pajamos už patalpų nuomą). Gauta iš biudžeto ir 

panaudota – 0,00 Eur. Negauti biudžeto asignavimai – 2600,00 Eur.  
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                Formoje S7 pateikta pajamų įmokos į biudžetą per 2017 m. III ketvirtį. Likutis 

savivaldybės ižde ketvirčio pradžioje – 0,00 Eur, pervesta į iždą per ketvirtį – 2600,00 Eur, gauta iš 

iždo per ketvirtį – 0,00 Eur, likutis savivaldybės ižde  ketvirčio pabaigoje – 0,00 Eur. 

                Informacija apie savivaldybės biudžeto (150 ir151 lėšos) išlaidų vykdymo ataskaitą: 

                Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 146400,00  Eur, gauta asignavimų – 95504,42 

Eur, panaudota – 95499,80 Eur, nepanaudotos lėšos – 4,62 Eur (likęs banko sąskaitoje pinigų 

likutis).  Ataskaitoje, kurios programą 0910 valstybės funkcija 09.01.01.01. – gauti ir panaudoti 

asignavimai su minuso ženklu (-1170,00 Eur), kadangi buvo grąžinti gauti asignavimai už suteiktas 

paslaugas, o kasinių išlaidų per šį laikotarpį neturėjome. 

                Mokinių pavėžėjimas ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 4000,00 Eur, gauta ir 

panaudota asignavimų – 2842,12 Eur. 

                 Informacija apie mokinio krepšelio (141 lėšos) finansavimo lėšų biudžeto išlaidų 

sąmatos vykdymo ataskaitą: 
         Mokinio krepšelio finansavimo lėšų ataskaitinio laikotarpio planas – 330100,00 Eur; gauta ir 

panaudota asignavimų – 255928,04 Eur.  

                  Informacija apie biudžetinių įstaigų pajamų (30 lėšos) biudžeto išlaidų vykdymo 

ataskaitą: 

         Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 6300,00 Eur; gauta ir panaudota asignavimų – 0,00 

Eur.  

                   Informacija apie valstybės deleguotų lėšų (14214 lėšos) biudžeto išlaidų vykdymo 

ataskaitą: 

         Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 34200,00 Eur; gauta ir panaudota asignavimų – 

13320,59 Eur. 

                   Informacija apie pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti (145 

lėšos) finansavimo lėšų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą: 
        Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 11800,00 Eur; gauta ir panaudota asignavimų – 

7875,77 Eur. 

                   Informacija apie darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti (148 lėšos) 

finansavimo lėšų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą: 
                   Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 2400,00 Eur; gauta ir panaudota asignavimų 

– 426,30 Eur. 

                   Informacija apie mokėtinas ir gautinas sumas. 

                   Įstaigos išlaidų sąmatų vykdymo 2017 m. III ketvirčio mokėtinų ir gautinų sumų 

ataskaitoje (forma Nr.4) apskaitomas – 93369,28 Eur. mokėtinų sumų įsiskolinimas.                  

Gautinos sumos 2017 m. III ketvirčio pabaigai sudaro – 5821,52 Eur.  
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