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Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato, juridinio asmens kodas 
188734151, 2020 m. rugsėjo 30 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas vadovaujantis 
Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų it kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo 
ataskaitų sudarymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. 
gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų 
subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“.  

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas 2020 m. III ketvirtį vykdė 
programą, kurios pagrindinis tikslas užtikrinti efektyvų Lietuvos UNESCO komisijos darbą ir 
prisidėti prie rezultatyvaus atstovavimo Lietuvai UNESCO veikloje. 

 Įstaigos teikiamą 2020 m. III ketvirčio valstybės biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo 
ataskaitų rinkinį sudaro biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių 
dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2020 m. rugsėjo 30 d. ataskaita ( forma Nr.1); 
biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. rugsėjo 30 d. ataskaita (forma Nr. 2) bei  žemesniojo 
lygio biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas. 

Ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas negavo 
jokių pajamų, todėl Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių 
dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2020 m. rugsėjo 30 d. ataskaitą ( forma Nr.1) 
teikiame tuščią.  

Per 2020 m. 9 mėnesius Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato veiklai 
vykdyti buvo numatyta 163400 Eur asignavimų. Per ataskaitinį laikotarpį panaudota 84,8 
procentai lėšų. Detalūs duomenys apie suplanuotas, gautas ir panaudotas (įskaitant patikslinimus) 
finansavimo sumas pateikti Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. rugsėjo 30 d. ataskaitoje 
(forma Nr. 2). 

 
2020 m. rugsėjo 30 d. įstaigos biudžetinių lėšų sąskaitoje likę 18 Eur – mėnesinis mokestis 

už banko paslaugas, kurį bankas nusiskaičiuoja iš įstaigos sąskaitos kito mėnesio 1-ą dieną. 
Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas neturi kasos ir mokėjimo kortelių.  

 
Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas nevykdo iš valstybės biudžeto 

finansuojamų projektų bendrai su Europos Sąjungos fondais ar kitomis tarptautinėmis finansinės 
paramos organizacijomis. 
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