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D L METINIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAIT RINKINIO

Teikiame Krašto apsaugos ministerijos 2019 met (nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m.
gruodžio 31 d.) biudžeto vykdymo ataskait rinkin .
Krašto apsaugos ministerijos biudžeto tarpinio vykdymo ataskait rinkinyje pagal teis s
aktuose nustatyt form pateikiame biudžeto vykdymo duomenis. Rinkinio ataskaitos sudarytos pagal
paskutin s ataskaitinio laikotarpio dienos duomenis eurais ir t kstan iais eur su vienu ženklu po
kablelio. Aiškinamajame rašte paaiškiname pagrindinius biudžeto išlaid s matos vykdymo rodiklius.
Pažymime, kad kartu su biudžeto vykdymo ataskait rinkiniu teikiame ir Krašto apsaugos
ministerijos biudžeto vykdymo žinybines formas (tuš ios formos nepildomos).
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LR KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS 2019 MET BIUDŽETO VYKDYMO RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Krašto apsaugos ministerijos biudžeto vykdymo ataskait rinkin sudaro dvi sudedamosios
dalys, t.y. rinkinys yra formuojamas priklausomai nuo Krašto apsaugos ministerijai priskirt
finansavimo kod 0091 ir 2783. Tod l biudžeto vykdymo ataskaitos yra sudaromos pagal konkret
finansavimo kod , taip pat sudaromos ir bendros/sumin s, t.y. duomenis pagal finansavimo kodus
apjungian ios, ataskaitos. Finansavimo kodu 0091 formuojamose ataskaitose papildomai yra išskiriama ir
centralizuot l š dalis.
Krašto apsaugos ministerija, finansavimo kodu 0091, 2019 metais vykdo šias programas:
„Sausumos paj gos“, kodas 01 01; (finansavimo šaltinis - valstyb s biudžeto l šos, kodas 1.1.1.1.1);
„Karin s oro paj gos“, kodas 01 02 (finansavimo šaltinis - valstyb s biudžeto l šos, kodas 1.1.1.1.1);
„Karin s j r paj gos“, kodas 01 03, (finansavimo šaltinis - valstyb s biudžeto l šos, kodas 1.1.1.1.1);
„Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas", kodas 01 05 (finansavimo šaltinis - valstyb s biudžeto
l šos, kodas 1.1.1.1.1); „Speciali j operacij paj gos“, kodas 01 06, (finansavimo šaltinis - valstyb s
biudžeto l šos, kodas 1.1.1.1.1); „Centralizuotos tarnybos“ kodas 02 01 (finansavimo šaltinis - valstyb s
biudžeto l šos, kodas 1.1.1.1.1), „Krašto apsaugos politikos formavimas ir jos gyvendinimo
organizavimas“, kodas 02 02 (finansavimo šaltinis – valstyb s biudžeto l šos, kodas 1.1.1.1.1), „Karin s
operacijos“, kodas 03 01 (finansavimo šaltinis – valstyb s biudžeto l šos, kodas 1.1.1.1.1); šias funkcijas:
„Gynybos paj gos ir j palaikymas“, kodas 02010102, „Gynybos politikos formavimas ir gyvendinimo
koordinavimas“, kodas 02010105, „Karin pagalba dotacijomis, paskolomis arba skolinant rang “, kodas
02030102, „Mokslinio tyrimo institut ir universitet , atliekan i taikomuosius mokslinius tyrimus ir
eksperimentin pl tr , susijusi su gynyba, r mimas“, kodas 02040102; „karo prievol s ir mobilizacijos
administravimas)“, kodas 02050101, „Institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos)“, kodas 02050109,
„Universitetai“, kodas 09040201, „Gyventoj užimtumo tvarkymas“, kodas 10050101, „Neformalus
suaugusi j švietimas“, kodas 09050102, pagal priemones priklausomai nuo nustatyt uždavini .
Pagal reikalavimus aiškinamajam raštui teikiame ši reikšming informacij :
2018 metais liko nepanaudotas finansavimo šaltinio – biudžetini staig pajam mokos,
kodas 1.4.1.1.1 l š likutis – 3,68 Eur, kuris ataskaitiniais metais buvo skaitytas 2019 met
pradžios gautus asignavimus.
2) gyvendinant iš Europos S jungos fond ir kitos tarptautin s paramos l š bendrai
finansuojamus projektus iš valstyb s biudžeto l š padaryt išlaid , d l neplanuot netinkam
finansuoti Europos S jungos fond ir kitos tarptautin s finansin s paramos l šomis išlaid
apmok jimo, biudžetin staiga neturi;
3) nepanaudot asignavim t siamiems nebaigtos statybos objektams finansuoti biudžetin
staiga neturi;
4) biudžetin staiga gr žino ižd biudžeto l š po 2019 sausio 10 d. (po užbaigiam j
apyvart ) – 82494,47 Eur. Tai biudžetin s staigos s skait 2019 m. organizacij
ir
darbuotoj gr žintos nepanaudotos 2019 met biudžeto l šos.

1)

Paaiškiname biudžetines pinigines l šas likusias banko s skaitose:
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2019 m. gruodžio 31 d.) pinigini sum likutis biudžetin je
s skaitoje sudar – 541,25 Eur. Š pinigini sum likut sudaro ataskaitini met gruodžio m n.
paskutin mis dienomis ir iki 2020 m. sausio 10 d. gr žintos tiek j ir organizacij kit paslaug išlaidos,
kurios ki 2020 m. sausio 10 d. (iki užbaigiam j apyvart ) gr žintos valstyb s ižd .
Pagal finansavimo šaltinio kod 1.4.1.1.1 program l š iš biudžetini staig pajam mok
likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2019 m. gruodžio 31 d.) pinigini sum likutis sudar – 0,00
Eur.
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staiga turi atskir biudžetin s skait
finansavimo kodui 2783. Ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje (2019 m. gruodžio 31 d.) pinigini sum likutis biudžetin je s skaitoje finansavimo kodu
2783 sudar – 0,00 Eur.
Patvirtintus banko s skait išrašus pridedame.
Sudarant biudžeto vykdymo ataskait rinkin pildoma Biudžetini staig pajam mok
biudžet , biudžeto pajam iš mokes i dalies ir kit l š , skiriam programoms finansuoti, ataskaita,
Forma Nr. 1.
Pažymime, kad negauti biudžeto asignavimai met pradžioje buvo – 998,04 Eur, LR statymu
patvirtintos mokos metams sudaro – 0,00 Eur. Negaut biudžeto asignavim likutis met pabaigoje –
1000,58 Eur.
Forma Nr. 2 yra parengta VBAMS ir FinVIS priemon mis.
Apibendriname pagrindinius biudžeto išlaid s mat vykdymo rodiklius:
pagal atskir finansavimo kod duomenis apjungian i Form Nr. 2, Krašto apsaugos
ministerijos bendras, finansavimo kodams 0091 ir 2783, 2019 metams patvirtintas asignavim planas
sudaro – 28430,4 t kst. Eur. Per ataskaitin laikotarp iš viso buvo gauta asignavim už – 28177,7 t kst.
Eur. Apskaityta kasini išlaid už – 28177,7 t kst. Eur. Biudžeto išlaid s matos vykdymas sudaro 99,1
proc. 2019 m. asignavim plano. Negauti asignavimai – 252,7 t kst. Eur (iš j pagal finansavimo šaltin biudžetini staig pajam mokos, kodas 1.4.1.1.1 – 1,0 t kst. eur ).
Apibendriname pagrindinius biudžeto išlaid s mat vykdymo rodiklius, finansavimo kodu 0091:
patikslintas asignavim planas, finansavimo kodu 0091, 2019 metams sudaro – 26553,5 t kst. Eur. Per
ataskaitin laikotarp iš viso buvo gauta asignavim už – 26310,4 t kst. Eur. Apskaityta kasini išlaid už
– 26310,4 t kst. Eur. Biudžeto išlaid s matos vykdymas sudaro 99,1 proc. 2019 m. asignavim plano.
Negauti asignavimai – 243,1 t kst. Eur.
vardiname pagrindines biudžeto išlaid s matos ne vykdymo priežastis finansavimo kodu 0091,
Reikšmingesnis nepanaudot l š likutis yra personalui išlaikyti (str. „Darbo užmokestis ir
socialinis draudimas“ (22,4 t kst. Eur), str. „Socialin s išmokos (pašalpos)“ (16,3 t kst. Eur), gauti
asignavimai yra mažesni už s matinius dydžius d l sirgusi darbuotoj , buvusi laisv pareigybi .
Išlaid straipsniams skirtos l šos liko nepanaudotos d l ši priežas i – str. „Materialiojo turto
paprastojo remonto preki ir paslaug sigijimo išlaidos“ (9,6 t kst. Eur) ir str. „Reprezentacin s
išlaidos“ (12,0 t kst. Eur) d l mažesnio toki paslaug ir preki poreikio, taip pat buvo nenaudojamos
l šos skirtos ministro fondui. Str. „Kit preki ir paslaug sigijimo išlaidos“ (19,8 t kst. Eur), str. „Kitos
išlaidos turtui sigyti“ (43,7 t kst. Eur) d l mažesnio toki paslaug ir preki poreikio, taip pat d l iki
ataskaitinio laikotarpio pabaigos negaut s skait -fakt r už pirktas paslaugas. Str. „Materialiojo ir
nematerialiojo turto sigijimo, finansinio turto padid jimo ir finansini sipareigojim vykdymo išlaidos”
(116,9 t kst.Eur) d l užsit susi darb , mažesnio toki preki ir paslaug poreikio ir d l iki ataskaitinio
laikotarpio pabaigos negaut s skait -fakt r .
Kit straipsni l š liku iai yra nežym s.
Krašto apsaugos ministerija, finansavimo kodu 2783, t.y. Lietuvos Šauli s junga, 2019
metais vykdo program „Centralizuotos tarnybos“, kodas 02 01 (finansavimo šaltinis - valstyb s biudžeto
l šos, kodas 1.1.1.1.1), funkcij „Gynybos paj gos ir j palaikymas“, kodas 02010102; pagal priemones
priklausomai nuo nustatyt uždavini .
Apibendriname pagrindinius biudžeto išlaid s mat vykdymo rodiklius, finansavimo kodu 2783:
patikslintas asignavim planas, finansavimo kodu 2783, 2019 metams sudaro – 1876,9 t kst. Eur. Per
ataskaitin laikotarp iš viso buvo gauta asignavim už – 1867,3 t kst. Eur. Apskaityta kasini išlaid už –
1867,3 t kst. Eur. Biudžeto išlaid s matos vykdymas sudaro 99,5 proc. 2019 m. asignavim plano.
Negauti asignavimai – 9,6 t kst. Eur.
vardiname pagrindines biudžeto išlaid s matos ne vykdymo priežastis:
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Reikšmingiausiai liko nepanaudotos personalui išlaikyti str. „Darbo užmokestis ir
draudimas“ (4,5 t kst. Eur), str. „Mityba“ (1,0 t kst. Eur) skirtos l šos d l sirgusi darbuotoj
laisv pareigybi . Str. „Reprezentacin s išlaidos“ (2,9 t kst. Eur) d l mažesnio toki paslaug
poreikio. Kit straipsni l š liku iai yra nežym s. L šos liko nepanaudotos d l mažesnio toki
poreikio, taip pat d l negaut s skait – fakt r iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

socialinis
, buvusi
ir preki
paslaug

Pridedame Form Nr. 3 „Biudžeto išlaid plano vykdymo pagal programas ir finansavimo
šaltinius“. Ataskaitoje vardiname pagrindines biudžeto išlaid s matos ne vykdymo priežastis.
Pagal Krašto apsaugos ministerijos Mok tin ir gautin sum ataskait , Form Nr. 4,
apjungian i finansavimo kod 0091 ir 2783 duomenis, bendra mok tin sum vert ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje sudaro – 477,6 t kst. Eur. Visa dalis mok tin sum „Išlaid “ dalyje.
„Materialiojo ir nematerialiojo turto sigijimo, finansinio turto padid jimo ir finansini sipareigojim
vykdymo išlaidos” – 0,0 t kst. Eur.
Bendra gautin sum vert buvo 952,3 t kst. Eur. Gautin sum „Išlaid “ dalyje – 527,7 t kst.
Eur, o „Materialiojo ir nematerialiojo turto sigijimo, finansinio turto padid jimo ir finansini
sipareigojim vykdymo išlaidos” – 424,6 t kst. Eur.
Mok tin sum „Išlaid “ dalyje siskolinimo didži j dal (335,4 t kst. Eur) sudaro kompensacijos
(darbo užmokestis ir socialinio draudimo mokos) darbuotojams d l neproporcingai sumažinto darbo
užmokes io. Taip pat yra lik s siskolinimas darbdavi socialin parama pinigais (už GA vaik mokslus)
(1,7 t kst. Eur) ir tiek jams už kitas prekes ir paslaugas (140,5 t kst. Eur). Pagrindin priežastis –
s skaitos – fakt ros apmok ti pateiktos 2020 m. sausio m n. pradžioje.
Dalyje „Materialiojo ir nematerialiojo turto sigijimo, finansinio turto padid jimo ir finansini
sipareigojim vykdymo išlaidos” mok tin sum nebuvo.
Didži j dal gautin sum „Išlaid “ dalyje sudaro: išankstiniai apmok jimai asmenims
atstovyb se užsienyje (229,7 t kst. Eur), išankstin išmoka asmenims atstovyb se užsienyje apsir pinti
b stu, t.y. po vieneri met gautin sum einam j met dalis (55,0 t kst. Eur), mokes iai tarptautin ms
organizacijoms (241,5 t kst. Eur) ir kt.
Gautinas sumas „Sandori su materialiuoju ir nematerialiuoju turtu bei finansini sipareigojim
vykdymo dalyje” sudaro išankstinis apmok jimas už ilgalaik turt atskaitingiems asmenims atstovyb se
užsienyje (14,6 t kst. Eur) ir išankstinis apmok jimas už ilgalaik material j turt (410,0 t kst. Eur).
Pagal Form Nr. 4, finansavimo kodu 2783, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mok tinos sumos
sudaro – 22,8 t kst. Eur dalyje „Išlaidos”. „Sandori d l materialiojo ir nematerialiojo turto bei
finansini sipareigojim vykdymo” dalyje mok tin sum n ra. Mok tin sum dal sudaro preki ir
paslaug sigijimo išlaidos už ryšius, transporto išlaikym , nuomos, komunalines, prekes ir kitas
paslaugas bei išlaidas. Pagrindin siskolinimo priežastis - s skaitos-fakt ros apmok ti CFTT prie KAM
pateiktos 2020 met sausio m nesio pradžioje.
Gautin sum ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 0,2 t kst. Eur dalyje „Išlaidos”. Gautina
suma susidar d l darbo užmokes io ir socialinio draudimo perskai iavimo met pabaigoje darbuotojui
susirgus.
Atsižvelgdami d l ekonomin s kriz s neproporcingai sumažinto darbo užmokes io (atlyginimo)
dalies gr žinimo statymo (2015 m. birželio 30 d. Nr. XII-1927) ir Lietuvos Respublikos Vyriausyb s
2015 m. rugpj io 26 d. nutarimo Nr. 903 „D l Lietuvos Respublikos asmen , kuriems už darb
apmokama iš valstyb s ar savivaldyb s biudžeto l š , d l ekonomin s kriz s neproporcingai sumažinto
darbo užmokes io (atlyginimo) dalies gr žinimo statymo gyvendinimo“ nuostatas, teikiame sumas iš
bendr sum , parodyt suvestin je Mok tin ir gautin sum ataskaitoje (forma Nr.4) pagal 2019 m.
gruodžio 31 d. b kl :
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apskai iuotas gr žintinas darbo užmokestis (kartu su gyventoj pajam mokes iu) sudaro str.
„Darbo užmokestis ir socialinis draudimas“ – 335,4 t kst. Eur, iš j str. 2.1.1.1.1.1 „Darbo užmokestis
pinigais“ – 272,2 t kst. Eur, str. str. 2.1.2.1.1.1 „Socialinio draudimo mokos“ – 63,2 t kst. Eur;
taip pat pažymime, kad 2019 metais d l ekonomikos kriz s metu neproporcingai sumažinto darbo
užmokes io buvo perskai iuota ir išmok ta 25 proc. dydžio kompensacija str. „Darbo užmokestis ir
socialinis draudimas“ – 241,3 t kst. Eur, iš j str. 2.1.1.1.1.1 „Darbo užmokestis pinigais“ – 178,1 t kst.
Eur, str. 2.1.2.1.1.1 „Socialinio draudimo mokos“ – 63,2 t kst. Eur.
Sudarant biudžeto vykdymo ataskait rinkin pildoma Forma Nr. BV-2. Šioje formoje pateikiama
informacija apie išlaidas darbo užmokes iui ir išlaid darbo užmokes iui plano vykdym .
Sudarant biudžeto vykdymo ataskait rinkin pildoma Forma Nr. BV-5, kurioje pateikiama
informacija apie išlaid socialin ms garantijoms teis saugos ir teis tvarkos institucij ir krašto apsaugos
sistemos pareig n ir kari darbdavi socialinei paramai vykdym .
Sudarant biudžeto vykdymo ataskait rinkin pildoma Forma A5. Formoje A5 pateikiama
informacija apie apskai iuotas administruojamas kitas pajamas, valstyb s biudžet sumokamas per
mokes i administratorius.
Pažymime, kad pagal 20-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansin s atskaitomyb s standarto
„Finansavimo sumos“ reikalavimus privaloma pildyti pažyma d l finansavimo sum iš valstyb s iždo,
remiantis krašto apsaugos ministerijos 2019 m. sausio 6 d. raštu Nr. Nr. 12-01-9 „D l 2019 met ir 2020
met ketvirtini biudžeto išlaid s matos vykdymo ataskait , kit ataskait ir form sudarymo ir
pateikimo“ nebus teikiama kartu su metiniu biudžeto vykdymo ataskait rinkiniu – ji bus pateikta atskirai,
iki 2020 m. vasario m n. 10 d.

Krašto apsaugos ministerijos kancler

Daiva Beliackien

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja

Virginija Jašmontien
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