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I. BENDROJI DALIS 

 

                 1. Alytaus Daugų Vlado Mirono gimnazija ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų 

rinkinys sudarytas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų 

žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų 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) 

                  2. 2016 m. IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitų rinkinį sudaro šios 

formos: Nr. 2 ,,Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita”, Nr.4 ,,Mokėtinų ir gautinų sumų 

ataskaita”, pažymos dėl finansavimo sumų bei pažymos apie finansavimo sumų iš valstybės 

biudžeto panaudojimą.  

 

II. PASTABOS 

 

 

          1. Informacija apie kitoms reikmėms finansavimo biudžeto išlaidų (forma 2) vykdymo 

ataskaitą  

                   Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 27900,00 Eur, gauta asignavimų – 26412,53 

Eur, panaudota -26412,53 Eur,  

                  Išlaidos pagal straipsnius: 

Darbo užmokesčio ataskaitinio laikotarpio planas – 16000,00 Eur; gauta asignavimų – 

15991,26 Eur; panaudota –15991,26 Eur; likutis banko sąskaitoje – 0 Eur. 

Socialinio draudimo įmokų ataskaitinio laikotarpio planas – 5000,00 Eur; gauta 

asignavimų – 4803,75 Eur; panaudota – 4803,75 Eur; likutis banko sąskaitoje – 0 Eur. 

Ryšių paslaugų ataskaitinio laikotarpio planas – 500,00 Eur; gauta asignavimų – 

181,82 Eur; panaudota – 181,82 Eur; likutis banko sąskaitoje – 0 Eur. 

Transporto išlaikymo ataskaitinio laikotarpio planas – 1000,00 Lt; gauta asignavimų – 

906,79 Eur; panaudota – 906,79 Eur; likutis banko sąskaitoje – 0 Eur. 

Spaudinų ataskaitinio laikotarpio planas – 0,00 Lt; gauta asignavimų – 0,00 Eur; 

panaudota – 0,00 Eur; likutis banko sąskaitoje – 0 Eur 

Kitų prekių ataskaitinio laikotarpio planas – 1000,00 Eur; gauta asignavimų –539,04 

Eur; panaudota – 539,04 Eur; likutis banko sąskaitoje – 0 Eur. 

Komandiruočių ataskaitinio laikotarpio planas – 100,00 Eur; gauta asignavimų – 6,50 

Eur; panaudota – 6,50 Eur; likutis banko sąskaitoje – 0 Eur. 

Kvalifikacijos kėlimo ataskaitinio laikotarpio planas –100,00 Eur; gauta asignavimų – 

0,00 Eur; panaudota – 0,00 Eur; likutis banko sąskaitoje – 0 Eur. 

Komunalinių paslaugų ataskaitinio laikotarpio planas – 3200,00 Eur; gauta 

asignavimų – 2990,34 Eur; panaudota – 2990,34 Eur; likutis banko sąskaitoje – 0,0 Eur. 



Kitų paslaugų ataskaitinio laikotarpio planas – 1000,00 Eur; gauta asignavimų – 

993,03 Eur; panaudota – 993,03 Eur; likutis banko sąskaitoje – 0 Eur. 

Socialinė parama pinigais ataskaitinio laikotarpio planas – 1800,00 Eur; gauta 

asignavimų –1715,21 Eur; panaudota – 1715,21 Eur; likutis banko sąskaitoje – 0 Eur. 

 

 

           2.Informacija apie mokinio krepšelio finansavimo biudžeto išlaidų (forma 2) vykdymo 

ataskaitą  

                   Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas –99200,00 Eur, gauta asignavimų – 64806,95 

Eur, panaudota – 64806,95 Eur,  

                  Išlaidos pagal straipsnius: 

Darbo užmokesčio ataskaitinio laikotarpio planas – 75300,00 Eur; gauta asignavimų – 

49894,82 Eur; panaudota – 49894,82 Eur; likutis banko sąskaitoje – 0 Eur. 

Socialinio draudimo įmokų ataskaitinio laikotarpio planas – 23300,00 Eur; gauta 

asignavimų – 14752,93 Eur; panaudota –14752,93 Eur; likutis banko sąskaitoje – 0 Eur. 

                    Spaudinių ataskaitinio laikotarpio planas –0,00 Eur; gauta asignavimų –0,0 Eur; 

panaudota – 0,00 Eur; likutis banko sąskaitoje – 0 Eur. 

                    Kitų prekių ataskaitinio laikotarpio planas –0,00 Eur; gauta asignavimų –,00 Eur; 

panaudota –0,00 Eur; likutis banko sąskaitoje – 0 Eur. 

Kvalifikacijos kėlimo ataskaitinio laikotarpio planas – 300,00 Eur; gauta asignavimų – 

159,20 Eur; panaudota – 159,20 Eur; likutis banko sąskaitoje – 0 Eur. 

Kitų išlaidų ataskaitinio laikotarpio planas – 300 Eur., gauta asignavimų – 0,00 Eur; 

panaudota – 0,00 Eur; likutis banko sąskaitoje – 0 Eur. 

 

 

          3.Informacija apie valstybės deleguotų (nemokamo maitinimo) išlaidų (forma 2) 

vykdymo ataskaitą  

 

Socialinė parama pinigais ataskaitinio laikotarpio planas – 6200,00 Eur; gauta 

asignavimų – 2685,39 Eur; panaudota – 2685,39 Eur; likutis banko sąskaitoje – 0 Eur. 

 

 4.Informacija apie minimalios mėnesinė algos kėlimo lėšų (forma 2) vykdymo ataskaitą  

 

Darbo užmokesčio ataskaitinio laikotarpio planas – 0,00 Eur; gauta asignavimų – 0,00 

Eur; panaudota –0,00 Eur; likutis banko sąskaitoje – 0 Eur. 

Socialinio draudimo įmokų ataskaitinio laikotarpio planas – 0,00 Eur; gauta 

asignavimų – 0,00 Eur; panaudota –0,00 Eur; likutis banko sąskaitoje – 0 Eur. 

 

 

5.Informacija apie mokytojų optimizavimui skirtų lėšų (forma 2) vykdymo ataskaitą  

 

Darbo užmokesčio ataskaitinio laikotarpio planas – 0,00 Eur; gauta asignavimų – 0,0 

Eur; panaudota – ,0,00 Eur; likutis banko sąskaitoje – 0 Eur. 

Socialinio draudimo įmokų ataskaitinio laikotarpio planas – 0,00 Eur; gauta 

asignavimų – 0,00 Eur; panaudota –0,00 Eur; likutis banko sąskaitoje – 0 Eur. 

 

 

 

 

 



   6. Informacija apie mokėtinų ir gautinų sumų (forma 4) įsiskolinimą: 

                

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

ataskaitoje (forma 4) apskaitomos  10348,54 Eur mokėtinų sumų įsiskolinimas, iš jų: 

Kitoms reikmėms ir mokinio krepšelio finansavimo lėšos – 10348,54 Eur, iš jų: ryšių 

paslaugos – 174,39 Eur; ;transporto paslaugos – 664,98 Eur; kitos prekės – 41,03 Eur., 

komandiruotės – 0,0 Eur.   ilgalaikio materialiojo turto remontas- 0,00 Eur.,  komunalinės 

paslaugos- 8364,85 Eur; kitos paslaugos – 671,39 Eur. , socialinė parama – 0,00 Eur 

             Gautinos sumos 2017 m. I ketvirčio pabaigai sudaro 0,0 Eur.  
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