
VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ, VERSLO IR ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLA 

 

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2018 METUS 

                                                                     2019-01-17 

                                                             Baltoji Vokė ,Vilniaus r. 

                                              

                              I.    Bendroji  dalis 

 

       Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla  yra biudžetinė įstaiga, kurios veikla yra 

finansuojama pagal programą. ,, Švietimo ir mokslo administravimas  11.002 „ ir finansavimo šaltinius: 

valstybės biudžeto kodas -1.1.1.1., biudžetinių įstaigų pajamų įmokos kodas- 1.4,1.1.1. 

Mokyklos savininkė valstybė. Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, kodas 188603091, buveinės adresas  Vilnius , A. Volano  g.  2/7. 

  Mokyklos buveinės adresas Parko g.2 , Baltosios Vokės k., Pagirių sen., LT-14147, Vilniaus r. 

  Mokyklų grupė-profesinio mokymo įstaiga. 

   Mokymo kalba-  lietuvių ,lenkų , rusų. 

Mokymas vykdomas pagal pradinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas; Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka išduodami kvalifikaciją ir mokymosi pasiekimus 

įteisinantys dokumentai. 

Mokyklos bendrabučio adresas –Parko g.10, Baltosios Vokės k., Pagirių sen., LT-14147, Vilniaus r. 

Mokykla yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su 

valstybės herbu ir savo pavadinimu, sąskaitas bankuose, savo atributiką. 

Mokykla 2018 metais  savo veiklą vykdo pagal dvi išlaidų sąmatas: 

Programa ,, Švietimo ir mokslo administravimas  ‘‘ -11.002 

Finansavimo šaltiniai: 

 valstybės biudžetas - kodas 1.1.1.1 

biudžetinių įstaigų pajamos -kodas 1.4.1.1 

                II BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMO ATASKAITŲ  PAGRINDINIAI RODIKLIAI 

Sąmatos programa 11.002, finansavimo šaltinis 1.1.1.1. 2018 metų   planas  802200,00 Eurų, gauti 

asignavimai  802200,00  Eurai, panaudoti asignavimai  802200,00Eurai. Biudžeto išlaidų  vykdymo sąmata  

forma Nr.2 



 

Sąmatos programa 11.002, finansavimo šaltinis 1.4.1.1. 2018 metų  planas  117000,00 Eurų, Praėjusių metų 

nepanaudotas 11408,69 Eurų likutis ,buvo įskaitytas ataskaitinių metų pradžioje gautus asignavimus.  

Gauti asignavimai  128409,00Eurai, panaudoti asignavimai  128409,00 Eurai. Biudžeto išlaidų  vykdymo 

sąmata  forma Nr.2.  Faktinės įmokos į biudžetą  117000,31 Eurų.  Forma  Nr. 1 

Biudžeto išlaidų sąmata vykdoma pagal 11.002.02.01.01,finansavimo šaltinis 1.1.1.1. valstybinę funkciją 

09.02. 01.01 priskiriama  pagrindinės mokyklos tipui. 2018 metų  planas  122000,00 Eurų, gauti asignavimai 

122000,00 Eurai, panaudoti asignavimai  122000,00 Eurai. Biudžeto išlaidų  vykdymo sąmata  forma Nr.2 

 Programa ,, Centralizuotos priemonės ‘‘ -11.001 Valstybės funkcija 09. 08 .01. 01  2018 metų  planas  22800 

Eurų, gauti asignavimai  22797,20 Eurų, panaudoti asignavimai 22797,20 Eurai Forma Nr. 2 .  

Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m. gruodžio 31 dienai įsiskolinimas yra  510,68 Eurai. Forma Nr. 4 , nes 

paslaugų tiekėjai sąskaitas  už  gruodžio  mėn. pateikia 2019m. sausį  mėn.  

Asignavimų plano ir Jų panaudojimo pokyčių , lyginant su praėjusiais  biudžetiniais metais, suvestinė pagal 

programas ir finansavimo šaltinius pateikta pažymoje 1 priedas. 

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje  piniginių lėšų valstybės biudžeto sąskaitoje  likučio nėra.  

Informacija apie, įgyvendinant  iš Europos Sąjungos fondų finansuojamus projektus, padarytas išlaidas dėl 

neplanuotų, netinkamų finansuoti iš fondų nebuvo. 

Duomenų ,kurie turėtų būti pateikiami Formose A5, A6, A7 nėra. 

 

Direktorius                    Valdas Kazlauskas                                                                           

                               

Vyriausioji finansininkė                                                       Rima Paplauskienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 



 

 

 

 

 

 


