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NERIES REGIONINIO PARKO DIREKCIJA
Biudžetinė įstaiga, Vilniaus 3, LT-14019 Dūkštos, Vilniaus raj. sav., tel. (8 5) 259 9234 / (8 5) 259 9242, faks. (8
5) 259 9232, el.p. info@neriesparkas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188763612

AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL 2020 M. I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO
ATASKAITŲ
Neries regioninio parko direkcija yra biudžetinė įstaiga. Direkcijos misija – išsaugoti arba
atkurti ateities kartoms Lietuvos Respublikai būdingą kraštovaizdį, biologinę įvairovę, gamtos
vertybes. Direkcija vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas. Direkcijos veiklos sritys – saugomų
teritorijų apsauga, tvarkymas ir pritaikymas lankymui.
Neries regioninio parko direkcijai valstybės biudžeto asignavimai skirti programai
,,Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas“: (1.32) – I ketv. 31400
Eur programos sąmata, Specialiosioms programoms finansuoti (1.32) – I ketv. 2116 Eur.
Asignavimai iš Valstybės Iždo išlaidoms gauti pagal Direkcijai skirtą asignavimų planą.
Lėšos panaudotos pagal patvirtintą sąmatą.
Per 2020 m. planas surinkti ir pervesti įmokų į biudžetą sudaro 5000 Eur, direkcija per
ataskaitinį laikotarpį pajamų už suteiktas paslaugas ir parduotas prekes surinko ir pervedė 1147
Eur, pardavė lankytojų bilietus – 522 Eur.
Formoje Nr. 2 pateikta gautų ir panaudotų asignavimų ataskaita. Per ataskaitinį laikotarpį
darbo užmokesčiui bei socialiniam draudimui apmokėti panaudota 16244,26 Eur asignavimų.
Prekėms ir paslaugoms apmokėti panaudota 1773,19 Eur asignavimų. Kreditorinis
įsiskolinimas sudaro 896,93 Eur už kovo mėnesį suteiktas paslaugas pagal pateiktas sąskaitas
faktūras bei darbo užmokestis ir socialinis draudimas už kovo mėn. mėn. -8403,18 Eur.
Ateinančių laikotarpių sąnaudos į ataskaitą netrauktinos.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusios mokėtinos sumos, kurių apmokėjimo terminas
yra suėjęs, direkcija neturi (pridedama pažyma).
Informacija apie valstybės tarnautojams išmokėtas kompensacijas dėl ekonominės krizės
metu sumažinto darbo užmokesčio per ataskaitinį laikotarpį pridedama lentelėje.
Biudžetinėje atsiskaitomoje sąskaitoje 2020 m. sausio 1 d. ir kovo 31 d. likučio nebuvo
(banko išrašai pridedami).
Direkcija neturi praėjusiais metais nepanaudoto lėšų likučio, kuris ataskaitiniais metais
buvo įskaitytas į šiuo metų pradžios gautus asignavimus.
Direkcija neturi netinkamų išlaidų iš ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų
bendrai finansuojamų projektų, kurių išlaidos padengtos iš valstybės biudžeto lėšų.
Direktorė

Audronė Žičkutė

Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-405 redakcija)

NERIES REGIONINIO PARKO DIREKCIJA, įm.k. 188763612, Vilniaus g. 3, Dūkštos, Vilniaus rajonas
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,
2020 M. KOVO 31 D.
ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA
2020 04

Nr.

(data)

Kodas
Ministerijos / Savivaldybės

90

Departamento

49

Įstaigos

1791

(eurai, ct)

Pavadinimas*

Perkeltas įmokų
likutis ataskaitinių
metų pradžioje
(iždo sąskaita)

1

Įstatymu
patvirtintos įmokos
metams**

2

Faktinės įmokos į Gauti biudžeto
Panaudoti
Nepanaudotas
Negautas asignavimų
biudžetą per
asignavimai per asignavimai per
asignavimų likutis
likutis iš iždo (2+4ataskaitinį
ataskaitinį
ataskaitinį
sąskaitoje, kasoje,
5)
laikotarpį
laikotarpį
laikotarpį
mokėjimo kortelėse

3

4

5

6

7

Bendras nepanaudotas
asignavimų likutis
ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje (7+8)

8

9

1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:

415,51

5000

1147

690,73

871,78

0

871,78

1.1. Finansavimo šaltinis …1.4.1.1.1.
1.2. Finansavimo šaltinis …

415,51

5000

1147

690,73

871,78

0

871,78

…
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių
panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės
nutarime, iš viso, iš jų pagal:
2.1. Finansavimo šaltinis …
2.2. Finansavimo šaltinis …
…
* Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse vadovaudamiesi klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265
„Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.
** Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Audronė Žičkutė

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

NBFC BAD pogrupio vadovas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Jolanta Juozapavičienė

NERIES REGIONINIO PARKO DIREKCIJA, įm. k. 188763612; 8 5 2599242
(asignavimų valdytojo pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, telefono numeris)

PAŽYMA
INFORMACIJA APIE MOKĖTINŲ SUMŲ, KURIŲ APMOKĖJIMO TERMINAS YRA SUĖJĘS, LIKUČIUS

2020 m. kovo mėn. 31 d.

Kodas

90
49
1791
(tūkst.eurų)

Ministerijos
Departamento
Asignavimų valdytojo

Finansavim
Išlaidų
Programos
o šaltinio
straipsnio
Eil.Nr. kodas ir
kodas ir
ekonominės
pavadimas
pavadinimas klasifikacijos
kodas

Išlaidų straipsnio
pavadinimas

Pradelstų mokėtinų sumų likutis ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje
iš viso:

iš jų įvykdymo terminas
praleistas daugiau kaip 45
dienas

Priežastys, įtakojusios mokėjimo
termino pradelsimą (pagal
biudžetines įstaigas, turinčias
pradelstų įsipareigojimų)

Iš viso:
Direktorė

Audronė Žičkutė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

NBFC BAD pogrupio vadovas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

(vardas ir pavardė)
Jolanta Juozapavičienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)
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NERIES REGIONINIO PARKO DIREKCIJA
Valstybės tarnautojams apskaičiuotas ir išmokėtas grąžintinas DU ir soc. draudimas

2020

Turi būti išmokėta
Iš viso
DU

1011,86

772,53

Sodra

239,33

Išmokėta per 2020 m. 1-3 mėn.
Iš viso
DU
Sodra

0

0

0

Likutis 2020-03-31
Iš viso

DU

Sodra

1011,86

772,53

239,33

