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Simnas 

 

1. Duomenys apie viešojo sektoriaus subjektą parengusį biudžeto išlaidų sąmatos 

vykdymo ataskaitą 

 Alytaus r. Simno specialioji mokykla (toliau – mokykla) įsteigta 1959-09-01. Įstaigos  

kodas 190984347. Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Alytaus 

rajono savivaldybės taryba. Mokyklos buveinė: Vytauto g. 20, Simnas, Alytaus r. Pagrindinė 

veiklos sritis – švietimas.  

2. Biudžeto ataskaitų vykdymo rinkinys 

 Alytaus r. Simno specialiosios mokyklos 2020 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo 

ataskaitų rinkinys sudarytas vadovaujantis, Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų 

subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklėmis, patvirtintomis 

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-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;  ir 

vėlesniais pakeitimais) ir Alytaus rajono savivaldybės biudžeto asignavimų ir kitų piniginių 

išlaidų administravimo ir savivaldybės biudžeto vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Alytaus 

rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 16 d. sprendimu  Nr. K-222 „Dėl Alytaus rajono 

savivaldybės biudžeto asignavimų ir kitų piniginių išlaidų administravimo ir savivaldybės 

biudžeto vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

 2020  metų II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitų rinkinį sudaro šios 

formos: 

 Nr. 1 „Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies 

ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2020 m. birželio 30 d. ataskaita“; 

 Nr. 2 ,,Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. birželio 30 d. ataskaita“ (pateikta 

pagal lėšas trys ataskaitos); 

  „Mokėtinų sumų 2020 m. birželio 30 d. ataskaita“; 

 Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2020 metų II ketvirtį 

(forma S7); 

 Nr. 3 „Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius 2020 

m. birželio 30 d. ataskaita“. 

 



 

 

 

3. Biudžetinių lėšų sąskaitoje lėšų likučiai metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje 

  

Biudžetinių lėšų sąskaitoje 2020 metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

lėšų likučio nebuvo (Luminor Bank AB banke mokyklos 2020.07.01 sąskaitos išrašo kopija). 

 Praėjusiais 2019 metais nepanaudoto lėšų likučio, kuris ataskaitiniais 2020 metais buvo 

įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus, nebuvo. 

 

4. Pagrindiniai išlaidų sąmatų vykdymo rodikliai 

 Mokyklos gaunamų pajamų įmokų į biudžetą ataskaitinio laikotarpio  planas - 1000,00 

€. Per šį laikotarpį pajamų gauta ir panaudota 884,94 €. 

 Klasės krepšelio biudžeto išlaidų  ataskaitinio laikotarpio  planas – 124100,00 €. Gauti 

ir panaudoti asignavimai pagal patvirtintą išlaidų ekonominę  klasifikaciją –112280,60 € 

(įvykdymas 90,5%). Liko nepanaudoti 11364,26  € darbo užmokesčio, 211,84 €  socialinio 

draudimo įmokų , 136,38 €  kitų prekių ir paslaugų įsigijimui asignavimai, nes sudarant  

biudžetą, lėšos buvo planuojamos ne pagal jų poreikį atitinkamam laikotarpiui, bet ketvirčiui 

66,6 % metinių lėšų. 

 Specialiosios tikslinės dotacijos biudžeto išlaidų ataskaitinio laikotarpio  planas – 

92000,00 €.  Gauti ir panaudoti asignavimai pagal patvirtintą išlaidų ekonominę  klasifikaciją – 

82066,30  € (įvykdymas – 89,1 %). Dėl įvesto karantino mokiniams  mokantis namuose  

nuotoliniu būdu liko nepanaudoti asignavimai -3,7 tukst. € mitybai, 2,5 tūkst. € - transporto 

išlaikymui. 

 

5. Mokėtinos sumos 

  

 Mokėtinų sumų likutis metų pradžioje buvo 0,2 tūkst. € (biudžetinis įsiskolinimas už 

komunalines ir ryšio paslaugas). Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų likutis 0,7 

tūkst. €. Šias mokėtinas sumas sudaro ataskaitinio mėnesio pabaigos neapmokėtos PVM 

sąskaitos faktūros už prekes ir paslaugas.  
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