
Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr.lK-464 redakcija)

Visagino savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba, 188701436
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2019 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.

4 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020.01.06 Nr. -44-4.
(data)

Savivaldybės valdymo tobulinimo programa
(programos pavadinimas)

Kodas

03010101Valstybės funkcijos

Finansavimo šaltinio B

01litų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo, savivaldybės nuosavybės teise valdomo nekilnojamo. Programos

188701436

Ministerijos / Savivaldybės
Departamento

Kontrolės ir priežiūros institucijos Įstaigos

Savivaldybės biudžeto lėšos  (eurais, et)

259,99259,99400,00400,00147

MATERIALIOJO IR
NEMATERIALIOJO TURTO JSIGIJIMO,
FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR
FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ
VYKDYMO IŠLAIDOS

3
442!68J279,98280,00280,00119Darbdavių socialinė parama pinigais111372
442,68279,98280,00280,00102Socialinės išmokos (pašalpos)72

5929,155929,159710,009710,0031Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos3011122

519,97519,97800,00800,0029Informacinių technologijų prekių ir paslaugų
įsigijimo išlaidos

2111122

660,31660,311100,001100,0028Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos2011122

2000,002000,002000,002000,0027Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo
išlaidos

1711122

904,00904,001200,001200,0026Kvalifikacijos kėlimo išlaidos1611122

0,000,0040,0040,0025Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir
paslaugų įsigijimo išlaidos

1511122

0,000,00600,00600,0022Komandiruočių išlaidos1111122

348,19348,19380,00380,0019Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo
išlaidos

511122

10361,6210361,6215830,0015830,0013Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos22

801,97801,97950,00950,0012Socialinio draudimo įmokos111212

55233,6055396,3056920,0056920,006Darbo užmokestis pinigais111112

56035,5756198,2757870,0057870,002Darbo užmokestis ir socialinis draudimas12

66839,8766839,8773980,0073980,001IŠLAIDOS2

7654321

ataskaitiniam
laikotarpiui

metams

Eil.
Nr.Išlaidų pavadinimas

Panaudoti
asignavimai

Gauti
asignavimai

kartu su
įskaitytu

praėjusių metų
lėšų likučiu

Asignavimų planas, įskaitant
patikslinimus

Išlaidų ekonominės
klasifikacijos
kodas



67099,8667099,8674380,0074380,00330IŠ VISO
.....

259,99259,99400,00400,00174
Kompiuterinės programinės įrangos ir
kompiuterinės programinės įrangos licencijų
įsigijimo išlaidos

211213

259,99259,99400,00400,00148Materialiojo ir nematerialiojo turto

įsigijimo išlaidos

13

Savivaldybės kontrolierius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinim;

Apskaitos skyriaus vedėja (vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos

vadovas arba jo įgaliotas asmuo
(parašas)

Imantas Umbražiunas
(vardas ir pavardė)

Jolita Kriaučiunaitė
(vardas ir pavardė)



Visagino savivaldybės administracijos
Finansų ir biudžeto skyriui

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2019 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS

2020-01-27

Visaginas

1.1. Visagino savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba (toliau- VSKAT) įsteigta 1997
m. gruodžio 1 d.

1.2. Įstaigos kodas 188701436. Įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų

registre 2009-06-03 Nr. 120548 adresu: Parko g. 14, LT-31139 Visaginas.

1.3. Teisinė forma - biudžetinė įstaiga, finansuojama iš savivaldybės biudžeto.

1.4. VSKAT yra juridinis asmuo. Ji savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos

Konstitucija, Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos

Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu,

valstybinio audito reikalavimais, Valstybės kontrolės parengtomis finansinio, veiklos bei kitomis

metodikomis, kitais teisės aktais ir Visagino savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 3 d. sprendimu
Nr. TS-33 patvirtintais VSKAT nuostatais.

1.5. VSKAT turi savo antspaudą.

1.6. Pagrindinė veikla - išorės finansinių ir veiklos auditu atlikimas Savivaldybės

administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose bei savivaldybės kontroliuojamose
įmonėse.

1.7. VSKAT struktūrinių padalinių ir filialų neturi.

1.8. VSKAT kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

1.9. Ataskaitiniu laikotarpiu VSKAT dirbo 2 darbuotojai.

2.VSKAT apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia Visagino savivaldybės
administracijos Apskaitos skyrius.

3. Savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-31 „Dėl Visagino

savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ VSKAT patvirtinto biudžeto išlaidų sąmatoje IV

ketvirčio išlaidoms buvo numatyta 23 955,00 Eur, iš jų: darbo užmokesčiui 20 000 Eur, socialiniam

draudimui - 290,00 Eur, prekėms ir paslaugoms - 3665,00 Eur.



4. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies

15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimis ir atsižvelgdamas į faktinį poreikį buvo padaryti sąmatos
pakeitimai.

4.1 Savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimu Nr.TS-144 „Dėl Visagino

savivaldybės 2019 metų biudžeto patikslinimo“ sumažinti asignavimai programos sąmatos išlaidų
straipsnyje:

2.1.1.1.1.1. A Darbo užmokestis pinigais - 280,00 Eur;

Padidinti asignavimai programos sąmatos išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnyje:

2.7.3.1.1.1. Darbdavių socialinė parama pinigais - 280,00 Eur.

4.2 Savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. TS-261 „Dėl Visagino

savivaldybės 2019 metų biudžeto patikslinimo ir Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21

d. sprendimo Nr. TS-31 „Dėl Visagino savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“

buvo sumažinti asignavimai išlaidų straipsnyje:

2.1.1.1.1.1. A Darbo užmokestis pinigais - 8000,00 Eur

Padidinti asignavimai išlaidų straipsniuose:

2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos -7600,00 Eur.

3.1.2.1.1.2. Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos
licencijų įsigijimo išlaidos - 400,00 Eur.

5. Nuo metų pradžios iš savivaldybės biudžete VSKAT patvirtintų asignavimų

savarankiškoms funkcijos vykdyti gauta 67 099,86 Eur, panaudota 67 099,86 Eur. Išlaidos darbo

užmokesčiui sudarė - 55 233,60 Eur, socialinio draudimo įmokoms - 801,97 Eur, prekių ir paslaugų

naudojimui - 10 361,62 Eur, darbdavių socialinė parama pinigais - 442,68 Eur, materialiojo ir

nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos - 259,99 Eur.

6. Metų pabaigoje mokėtinų ir gautinų sumų VSKAT neturėjo.

7. Biudžetinių lėšų sąskaitoje 2019 m. gruodžio 31 d. - 0,00 Eur.

8. Lėšos buvo panaudotos pagal poreikį.

Savivaldybės kontrolierius

Apskaitos skyriaus vedėja (vyriausioji buhalterė)

Imantas Umbražiunas

Jolita Kriaučiunaitė


