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Ignalinos rajono savivaldybės administracijos 
Finansų skyriui, 

 
 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2020 M. II 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. 2019 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 35700,00 Eur.,  gauta asignavimų  18560,74 –  Eur.  

Panaudota – 18548,74  Eur. 

Išlaidos pagal straipsnius: 

Darbo užmokesčio ataskaitinio laikotarpio planas – 32700,00 Eur.,  gauta asignavimų – 

17201,99 Eur.,  panaudota  - 17201,99 Eur. 

Socialinio draudimo įmokų ataskaitinio laikotarpio planas – 500,00 Eur.,  gauta asignavimų 

– 294,49, Eur.,  panaudota – 294,49 Eur. 

Prekių ir paslaugų ataskaitinio laikotarpio planas – 2300,00 Eur.,  gauta asignavimų  - 

1064,26 Eur., panaudota – 1052,26 Eur. 

Valstybės lėšos: 

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas  - 17300,00 Eur.,  gauta asignavimų – 17098,30 

Eur., panaudota – 17098,30 Eur. 

Darbo užmokesčio ataskaitinio laikotarpio planas – 17000,00 Eur.,  gauta asignavimų –  

16898,30, Eur.,  panaudota – 16898,30 Eur. 

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

– 200,00 Eur.,  panaudota – 200,00 Eur. 
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