
                                                                                     

 

IGNALINOS RAJONO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 
Biudžetinė įstaiga. Mokyklos g. 9, 30119 Ignalina, tel. (8 386) 52600, a. s. LT 727300010083108845, 

 „Swedbank“, AB, el. p. ppt@ignet.lt , ppt@ignalina.lt , puslapis internete www.ignalinospmmmc.lt     

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 195473221 
 

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos 
Finansų skyriui, 

 
 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2020 M. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ 
RINKINIO 

 

                   2020 metais Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba buvo patvirtinta 91700,00 Eur 

sąmata: moksleivio krepšelio lėšas sudarė – 25500,00 Eur., savivaldybės savarankiškoms 

funkcijoms – 60000,00 Eur., teikiamoms paslaugoms – 6200,00 Eur. 

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 

1. Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnybos metinių 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. 

2. 2020 m. metinių biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitų rinkinį sudaro šios 

formos: 

                           Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (forma Nr. 2) 

      Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (forma Nr. 4) 

 

                                                                       AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

                      Informacija apie Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnybos reikmėms finansavimo 

biudžeto išlaidų (forma2) vykdymo ataskaitą: 

Savivaldybės lėšos: 

mailto:ppt@ignalina.lt


Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas 13400,00 Eur.,  gauta asignavimų  10345,70 –  Eur.  

Panaudota – 10334,70  Eur. 

Išlaidos pagal straipsnius: 

Darbo užmokesčio ataskaitinio laikotarpio planas – 11700,00 Eur.,  gauta asignavimų – 

9487,35 Eur.,  panaudota  - 9487,35 Eur. 

Socialinio draudimo įmokų ataskaitinio laikotarpio planas – 200,00 Eur.,  gauta asignavimų 

– 127,48,00 Eur.,  panaudota – 127,48 Eur. 

Prekių ir paslaugų ataskaitinio laikotarpio planas – 1400,00 Eur.,  gauta asignavimų  - 

730,87 Eur., panaudota – 719,87 Eur. 

Valstybės lėšos: 

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas  - 6400,00 Eur.,  gauta asignavimų – 6300,00 Eur., 

panaudota – 6300,00 Eur. 

Darbo užmokesčio ataskaitinio laikotarpio planas – 6200,00 Eur.,  gauta asignavimų –  

6200,00 Eur.,  panaudota – 6200,00 Eur. 

Socialinio draudimo įmokų ataskaitinio laikotarpio planas – 100,00 Eur.,  gauta asignavimų 

– 100,00 Eur.,  panaudota – 100,00 Eur. 

 

 

 

Buhalterė                                                                                                          Dana Gaidelienė 

                                                                                                                                         

 

                               

 

 


