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Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vykdo vien4 program4 - Teisingumo vykdymas

(programos kodas 01 002). Pagal Lietuvos Respublikos2014 m. valstybes biudZeto ir savivaldybiq

biudZetq finansiniq rodikliq patvirtinimo istatym4 Nr. XII-659, Vilniaus apygardos teismo

vykdomai programai 2014 m. buvo skirta 14 810,0 tlkst. Lt valstybes biudZeto asignavimq, i5 jq

I0 644,0 t[kst. Lt darbo uZmokesdiui. Lietuvos Respublikos vyriausybes 2014-02-12 nutarrmu Nr.

138 ,,Ddl Lietuvos Respublikos finansq ministerijos 2014 metq asignavimuose numatytq leSq

paskirstymo asignavimq valdytojams" Vilniaus apygardos teismui papildomai buvo skirta

411,3 tukst. Lt atkurtai uZ laikotarpi nuo 2013-10-01 ik|2013-12-31 valstybes tarnautojq ir teisejq

darbo uZmokesdio daliai ir susijusioms i5mokoms. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos

vyriausybes 2001 m. geguZes 14 d. nutarimo Nr. 543 ,,Ddl Lietuvos Respublikos valstybes biudZeto

ir savivaldybiq biudZetq sudarymo ir vykdymo taisykliq patvirtinimo" 77 punktu, patvirtintas

asignavimq planas pirmq,i metq ketvirti buvo padidintas praejusiais metais nepanaudota pajamq

imokq suma - 5,6 tukst. Lt.

Per tris 2014 met4 ketvirdius teismas i5 valstybes biudZeto gavo 10 864,0 tDkst. Lt

valstybes biudZeto asignavimq, i5 j,+ I 951,2 tflkst. Lt darbo uZmokesdiui. Per 5i laikotarpi buvo

panaudota 10864,0 ttkst. Lt valstybes biudZeto asignavimq, i5 j\ 7 957,2 tUkst. Lt darbo

uZmokesdiui (Zr. Form4 Nr. 2). Teismo biudZetiniq lesq banko s4skaitos likutis 2014-09-30 buvo

16,74 Lt. Tai buvo ne valstybes biudZeto leSos, o su Teismo procesiniq veiksmq atlikimu susijusios

leSos (Zr. LT42 7044 0600 0027 6859 banko s4skaitos i5ra54).

Per tris 2014 metr4 ketvirdius teismas i valstybes biudZeto pajamq surenkamqj4 s4skait4

pagal 8916 imokos kod4 imokejo 13 440,00 Lt, gautus uZ suteiktas dokumentq kopijavimo

paslaugas (Zr. pridedam4 Valstybines mokesdiq inspekcijos prie LR Finansq ministerijos 2014-10-

02 ra5t4 Nr. (20.2-06)-RMA-23196 ,,Ddl imokq i biudZet4"). {moketq ir nepanaudotq imokq suma

2014-09-30 sudard I 992,82 Lt (Lr. Form4 Nr. 1).

Moketinos sumos 2014-09-30 sudare I 022,4 tfikst. Lt, i5 jq: darbo uZmokestis teismo

darbuotojams - 469,5 t[kst. Lt; Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie LR Sveikatos

apsaugos ministerijos - 374,5 tlkst. Lt; Valstybinei mokesdiq inspekcijai prie LR Finansq



ministerijos- 124,9 tlkst. Lt;uL suteiktas pa5to ir rySio paslaugas - 26,7 tikst.Lt;uL isigyt4kur4-

1 ,3 tukst. Lt; uL. isigytas prekes - 2,9 tlkst . Lt; ui ilgalaikio turto einamoj o remonto paslaugas - 1 ,4

tlkst. Lt; uZ komunalines paslaugas - I2,l tukst. Lt; uZ kitas paslaugas (apsaugos, vertimq, valymo)

- 9,1 t[kst. Lt.PaLymdtina, kad paminetq visq moketinq sumq mokejimo terminai nera pradelsti.

Gautinos sumos 2014-09-30 sudare - 0,2 t[kst. LI (Lr. Form4 Nr. 4).

PRIDEDAMA:

1 . Ataskaitq formos (Formos Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4), 12lapq

2. PaLyma del finansavimo sumq 20T4-09-30,2lapar;

3. ISraSas i5 biudZetiniq leSq banko s4skaitos, 1 lapas;

4. Palyma apie asignavimq valdytojo valstybes biudZeto i5laidq vykdym4, 1 lapas;

5. Valstybines mokesdiq inspekcijos prie LR Finansq ministerijos 2014-10-02 ra5tas

Nr. (20.2-06)-RMA-23 196,,DeI imokq ibrudLet4", I lapas.

Teismo pirmininkas Vltautas Zelianka

Finansq skyriaus vedeja Au5ra EverlingieneJ"q


