VYRIAUSYBĖS ATSTOVO ALYTAUS APSKRITYJE TARNYBA
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2017 METŲ ŽEMESNIOJO LYGIO
BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ

Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje tarnyba (toliau – Tarnyba) yra biudžetinė įstaiga,
kurios paskirtis – padėti Vyriausybės atstovui Alytaus apskrityje įgyvendinti teisės aktų jam suteiktus
įgaliojimus ir teises atliekant savivaldybių administracinę priežiūrą.
Tarnyba yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Tarnybos savininkė yra
valstybė. Tarnybos savininko teises ir pareigas įgyvendina Vyriausybė, kuri koordinuoja Tarnybos veiklą,
tvirtina ir keičia Tarnybos nuostatus, sprendžia kitus įstatymuose Tarnybos savininko teises ir pareigas
įgyvendinančios institucijos kompetencijai priskirtus klausimus.
Tarnyba išlaikoma iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai atitinkamiems metams
patvirtintų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų pagal Vyriausybės kanclerio ar jo įgalioto
asmens patvirtintą išlaidų sąmatą. Tarnyba vykdo 01.005 programą „Savivaldybių veiklos teisėtumo
priežiūra“, kurios tikslas yra siekti, kad savivaldybės laikytųsi Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir
įstatymų, vykdytų Vyriausybės nutarimus.
Pagal šią programą 2017 metams suplanuota 103,0 tūkst. Eur valstybės biudžeto asignavimų,
gauta ir panaudota 98,2 tūkst. Eur, kas sudaro 95,3 proc. suplanuotų asignavimų. Suplanuoti asignavimai
nepanaudoti, nes dalis sąskaitų faktūrų už Tarnybai suteiktas paslaugas per gruodžio mėnesį gautos ir
apmokėtos 2018 m. sausio mėnesį. Panaudoti visi gauti asignavimai.
Vadovaujantis 2015 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą
apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto
darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo Nr. XII-1927 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimo Nr. 903 ,,Dėl Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama
iš valstybės ar savivaldybės lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio
(atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo įgyvendinimo“ nuostatomis, apskaičiuota grąžintina neišmokėto
darbo užmokesčio kompensacijos dalis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų
metų dalis) sudaro 4,8 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokestis – 3,7 tūkst. Eur, darbdavio socialinio draudimo
įmokos – 1,1 tūkst. Eur. 2017 metais Tarnyba pervedė 3,8 tūkst. Eur grąžintino neišmokėto darbo
užmokesčio, iš jų: darbo užmokestis – 2,9 tūkst. Eur, darbdavio socialinio draudimo įmokos – 0,9 tūkst. Eur.
Tarnyba pajamų įmokų neturi.
Tarnybos mokėtinos sumos 2017 m. gruodžio 31 d. sudaro 5,1 tūkst. Eur. Mokėtinų sumų
likutis – tai 0,3 tūkst. Eur kreditinis įsiskolinimas tiekėjams, kuris susidarė priskaičiavus gruodžio mėnesio
sąnaudas už komunalines bei kitas paslaugas pagal 2017 m. gruodžio mėnesio sąskaitas faktūras. Susidaręs
valstybės biudžeto asignavimų kreditinis įsiskolinimas apmokėtas 2018 m. sausio mėnesį iš Tarnybai
2018 m. I ketvirčiui skirtų asignavimų. Valstybės biudžeto asignavimų darbo užmokesčio ir socialinio
draudimo kreditinio įsiskolinimo likutį sudaro ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis – 2018 metais
mokėtina 25 proc. grąžintina neišmokėto darbo užmokesčio kompensacijos dalis – 4,8 tūkst. Eur.
Tarnybos gautinos sumos 2017 m. gruodžio 31 d. sudaro 0,2 tūkst. Eur – tai išankstiniai
mokėjimai už prenumeratą.
Tarnyba nevykdo projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos paramos lėšų, todėl netinkamų
finansuoti išlaidų nėra.
Tarnybai patvirtintas etatų skaičius – 4.
2017 m. gruodžio 31 d. biudžetinėje banko sąskaitoje nėra gautų ir nepanaudotų valstybės
biudžeto asignavimų likučio.
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