
PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301  redakcija)
(Biudžetinių įstaigų pajamų 2022 m. rugsėjo 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 1)

2022-10-13 Nr. 2F-

(data)

    Kodas

Ministerijos / savivaldybės 90

Departamento 900

Įstaigos 2106

(eurai, ct)

Finansavimo šaltinio kodas

Perkeltas įmokų likutis  
ataskaitinių metų 

pradžioje (iždo 
sąskaita)

Lietuvos 
Respublikos tam 

tikrų metų valstybės 
biudžeto ir 

savivaldybių 
biudžetų finansinių 

rodiklių 
patvirtinimo 
įstatymu  

patvirtintos įmokos 
metams

Faktinės įmokos į 
biudžetą per 
ataskaitinį 
laikotarpį 

Gauti biudžeto 
asignavimai per 

ataskaitinį 
laikotarpį

Panaudoti 
asignavimai per 

ataskaitinį 
laikotarpį

Negautas asignavimų 
likutis iš iždo  (2+4–5)                      

Nepanaudotas asignavimų 
likutis sąskaitoje, kasoje, 

mokėjimo kortelėse

Bendras nepanaudotas 
asignavimų likutis ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje  (7+8)        

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Biudžetinių įstaigų  pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos 

Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš 

viso, iš jų : 158,48 1000 2032,53 744 744 1447,01 0 1447,01

Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1 158,48 1000 1288,53 0 0 1447,01 1447,01

Finansavimo šaltinis 1.4.3.1.1 0 0 744 744 744 0 0 0

Teismo kancleris Mindaugas Raila

Teismo kanclerio tarnybos vyresnioji specialistė Ona Bukauskaitė

__________________________________________

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami  iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, detalius finansavimo  šaltinius nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių 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 klasifikacijoa patvirtinimo“.

ATASKAITA

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2022 M. RUGSĖJO 30 D.

     (įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

Kauno apygardos teismas, 293372420, A. Mickevičiaus g. 18, Kaunas

(metinė, ketvirtinė)
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2022 m. rugsėjo 30 d.

ketvirtinė

(ketvirtinė, metinė)

ATASKAITA

2022-10-25 Nr. 2F-

(data)              

Sumos eurais

Programos / uždavinio /  priemonės 

požymio kodas (pagal Strateginio 

valdymo metodikos, patvirtintos 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 

m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl 

Lietuvos Respublikos 

strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos 

Respublikos regioninės plėtros įstatymo 

4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 

dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto 

sandaros įstatymo 141 straipsnio 3 

dalies įgyvendinimo" 9 priedą)

metams
ataskaitiniam 

laikotarpiui

1 2 3 4 5 6 7

Teisingumo vykdymas   13 001 F 4625902,00 3462102,00 3378984,05 3378984,05

Teisingumo vykdymas   13 001 11 01 T 4625902,00 3462102,00 3378984,05 3378984,05

Teisingumo vykdymas   13 001 11 01 01 TP 4625902,00 3462102,00 3378984,05 3378984,05

Iš viso: F 4625902,00 3462102,00 3378984,05 3378984,05

Iš jų:

Funkcijų  vykdymo programa F 4625902,00 3462102,00 3378984,05 3378984,05

Tęstinės veiklos uždavinys T 4625902,00 3462102,00 3378984,05 3378984,05

Tęstinės veiklos priemonės TP 4625902,00 3462102,00 3378984,05 3378984,05

Teismo kancleris Mindaugas Raila

(parašas)

Teismo kanclerio tarnybos vyresnioji specialistė Ona Bukauskaitė

(parašas)

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (vardas ir pavardė)

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo 

įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programas, uždavinius ir priemones 2022 m. rugsėjis 30 d. ketvirtinės, metinės ataskaitos forma Nr.4)

Kauno apygardos teismas, 293372420, A.Mickevičiaus g. 18, , Kaunas

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES

Programos  / uždavinio  / 

priemonės pavadinimas

Programos kodas / 

uždavinio kodas / 

priemonės kodas

Asignavimų planas, įskaitant 

patikslinimus Gauti 

asignavimai 

kartu su 

įskaitytu 

praėjusių 

metų lėšų 

likučiu

Panaudoti 

asignavimai



900

Ministerijos 902106

2F-Nr.

Kodas

Eil. Nr. Finansavimo šaltinio kodas Valstybės funkcija
Ekonominės klasifikacijos 

straipsnis
Suma (Eur, ct.)

1. Gautinos sumos:

1.1. Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)*:

1 1. 1.1.1. 1 03.03.01.01 2. 1. 1. 1. 1.01 704.426,61

2 1. 1.1.1. 1 03.03.01.01 2. 1. 2. 1. 1.01 11.008,75

3 1. 1.1.1. 1 03.03.01.01 2. 2. 1. 1. 1.05 6.312,88

4 1. 1.1.1. 1 03.03.01.01 2. 2. 1. 1. 1.06 140,74

5 1. 1.1.1. 1 03.03.01.01 2. 2. 1. 1. 1.15 1.017,90

6 1. 1.1.1. 1 03.03.01.01 2. 2. 1. 1. 1.20 3.726,94

7 1. 1.1.1. 1 03.03.01.01 2. 2. 1. 1. 1.30 2.067,99

8 1. 1.1.1. 1 03.03.01.01 2. 7. 3. 1. 1.01 21.071,66

1. 1.1.1. 1 03.03.01.01 749.773,47

1. 1.1.1. 1 749.773,47

Iš viso: 749.773,47

1.2. Kitos ilgalaikės gautinos sumos iš valstybės iždo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)**:

1 1. 1.1.1. 1 03.03.01.01 2. 7. 3. 1. 1.01 13.088,00

1. 1.1.1. 1 03.03.01.01 13.088,00

1. 1.1.1. 1 13.088,00

Iš viso: 13.088,00

2. Gautinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)***:

1 0,00

0,00

0,00

Iš viso: 0,00

3. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos****:

1 1. 1.1.1. 1 03.03.01.01 2. 1. 1. 1. 1.01 3.134.956,69

2 1. 1.1.1. 1 03.03.01.01 2. 1. 2. 1. 1.01 46.454,84

3 1. 1.1.1. 1 03.03.01.01 2. 2. 1. 1. 1.02 39,74

4 1. 1.1.1. 1 03.03.01.01 2. 2. 1. 1. 1.05 41.280,34

5 1. 1.1.1. 1 03.03.01.01 2. 2. 1. 1. 1.06 3.537,48

6 1. 1.1.1. 1 03.03.01.01 2. 2. 1. 1. 1.11 598,52

7 1. 1.1.1. 1 03.03.01.01 2. 2. 1. 1. 1.15 17.866,50

8 1. 1.1.1. 1 03.03.01.01 2. 2. 1. 1. 1.16 1.254,27

9 1. 1.1.1. 1 03.03.01.01 2. 2. 1. 1. 1.20 60.828,23

10 1. 1.1.1. 1 03.03.01.01 2. 2. 1. 1. 1.21 4.309,60

11 1. 1.1.1. 1 03.03.01.01 2. 2. 1. 1. 1.22 1.787,54

12 1. 1.1.1. 1 03.03.01.01 2. 2. 1. 1. 1.30 32.009,19

13 1. 1.1.1. 1 03.03.01.01 2. 7. 3. 1. 1.01 33.317,11

1. 1.1.1. 1 03.03.01.01 3.378.240,05

2106

Departamento

Įstaigos

2022-10-13

(data)

(finansuojančios institucijos pavadinimas)

Versijos Nr.

(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

1



Eil. Nr. Finansavimo šaltinio kodas Valstybės funkcija
Ekonominės klasifikacijos 

straipsnis
Suma (Eur, ct.)

1. 1.1.1. 1 3.378.240,05

14 1. 4.3.1. 1 03.03.01.01 2. 2. 1. 1. 1.30 744,00

1. 4.3.1. 1 03.03.01.01 744,00

1. 4.3.1. 1 744,00

Iš viso: 3.378.984,05

4. Grąžintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)*****:

1 0,00

0,00

0,00

Iš viso: 0,00

5. Sukauptos grąžintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis) ******:

1 0,00

0,00

0,00

Iš viso: 0,00

*Sukauptos finansavimo pajamos (debetas 22821XX - Sukauptos finansavimo pajamos ir 2283XXX - Kitos sukauptos gautinos sumos) iš 
Valstybės iždo.

**Kitos ilgalaikės gautinos sumos (163XXXX - Kitos ilgalaikės gautinos sumos (įvertintos amortizuota savikaina) iš Valstybės iždo, sukauptos 
ilgalaikės finansavimo pajamos (įvertintos amortizuota savikaina) iš Valstybės iždo.

*** Gautinos finansavimo sumos (kreditas 41XXXXX Finansavimo sumos (gautinos)) iš Valstybės iždo.

**** Gautos finansavimo sumos (kreditas 42XXXX1 Finansavimo sumos (gautos)) iš Valstybės iždo.

***** Grąžintinos finansavimo sumos (kreditas 686XXXX Grąžintinos finansavimo sumos) Valstybės iždui.

****** Sukauptos grąžintinos finansavimo sumos (kreditas 695XXXX Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (sukauptos grąžintinos finansavimo 
sumos)) Valstybės iždui.

Duomenys pateikiami susumuoti pagal finansavimo šaltinį, valstybės funkciją,  iš viso.

Duomenys pagal biudžetinių įstaigų pajamų įmokų finansavimo šaltinius 1. 4.1.1. 1 ir 1. 4.2.1. 1 pažymoje nerodomi.

Duomenys pateikiami eurais ir centais su dviem ženklais po kablelio.

Teismo kancleris Mindaugas Raila

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų  pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Teismo kanclerio tarnybos vyresnioji patarėja Jurgita Sadonienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) (parašas) (vardas ir pavardė)



 
KAUNO APYGARDOS TEISMAS 

Biudžetinė įstaiga. A. Mickevičiaus g. 18. LT-44312 Kaunas, 
tel. (8 37) 490 941. faks. (8 37) 324 164. el. paštas kauno.apygardos@teismas.lt.  

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 293372420. 
 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijai 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

PRIE 2022 METŲ III KETVIRČIŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO 

2022 m. spalio 13  d. Nr. 2F- 

Kaunas 

Kauno apygardos teismas (toliau - Teismas) yra asignavimų valdytojas, finansuojamas iš 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Teismo duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 

asmenų registre, kodas 293372420. 

Kauno apygardos teismas veiklą vykdo pagal programą „Teisingumo vykdymas“ 

finansuojamą iš trijų šaltinių - 1.1.1.1.1 valstybės biudžeto lėšos, 1.4.1.1.1 biudžetinių įstaigų 

pajamų įmokos ir 1.4.3.1.1 išlaidos, kurių panaudojimo tikslinė paskirtis susijusi su Europos 

Sąjungos prekių ženklų apsaugos vykdymu. Teismas kontroliuojamų subjektų neturi. Vidutinis 

darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį - 181 darbuotojų, apskaičiuotas remiantis 2017-06-05 

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintu įsakymu Nr. Al-280. 

Teismas gautų, bet nepanaudotų asignavimų per 2022 metų III ketvirčius neturėjo. 

Grąžintinų lėšų į valstybės biudžetą neturėjo. Teismas netinkamų finansuoti išlaidų neturėjo. 

Teismui per 2022 metų III ketvirčius vykdant veiklą pagal programą „Teisingumo 

vykdymas“ finansuojamą iš šaltinio - 1.1.1.1.1 (valstybės biudžeto lėšos), buvo patvirtinta 

3.460.200,00 Eur asignavimų. Gauta – 3.378.240,05 Eur , kasinės išlaidos – 3.378.240,05 Eur. 

Teismas praėjusiais metais nepanaudoto ir įskaityto lėšų likučio metų pradžioje neturėjo.  

Teismui per 2022 metų III ketvirčius vykdant veiklą pagal programą „Teisingumo 

vykdymas“ finansuojamą iš šaltinio - 1.4.1.1.1 (biudžetinių įstaigų pajamų įmokos), pagal 

patvirtintą planą, 1.000,00 Eur, gavo pajamų įmokų už suteiktas paslaugas (procesinių dokumentų 

kopijavimo paslaugos) - 1.288,53 Eur. Pajamų įmokos pavestos į Lietuvos Respublikos finansų 

ministerijos banko sąskaitą - įmokos kodas 12001. Gauti ir panaudoti asignavimai per ataskaitinį 

laikotarpį 0,00 Eur. Negauti biudžeto asignavimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, įskaitant metų 

 



pradžios likutį 158,48 Eur yra 1.447,01 Eur. 

Teismui per 2022 metų III ketvirčius vykdant veiklą pagal programą „Teisingumo 

vykdymas“ finansuojamą iš šaltinio - 1.4.3.1.1 išlaidos, kurių panaudojimo tikslinė paskirtis susijusi 

su Europos Sąjungos prekių ženklų apsaugos vykdymu, buvo patvirtinta 744,00 Eur asignavimų. 

Gauta – 744,00 Eur , kasinės išlaidos – 744,00 Eur.  

Teismas, sumų, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje panaudotų iš Lietuvos Respublikos 

vyriausybės rezervo neturėjo. 

Teismas išlaidų, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, padarytų įgyvendinant iš Europos 

sąjungos ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamus projektus, 

atsiradusias iš valstybės biudžeto lėšų apmokėjus neplanuotas netinkamas finansuoti Europos 

sąjungos ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis neturėjo. 

Teismas, panaudotų lėšų, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, valstybės veiklos srityse 

siekiant nacionaliniame pažangos plane nustatytų pažangos uždavinių neturėjo. 

Teismo kreditorinį įsiskolinimą 2022 m. rugsėjo 30 d. sudarė —  308.554,82 Eur; 
 
 Eur Ek. str. 

Darbo užmokestis 285.600,09 2.1.1.1.1.01 

Socialinis draudimas 4.934,38 2.1.2.1.1.01 

Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos 6.312,88 2.2.1.1.1.05 

Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų 
įsigijimo išlaidos 

246,74 2.2.1.1.1.06 

Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir 
paslaugų įsigijimo išlaidos 

1.017,90 2.2.1.1.1.15 

Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos 3.726,94 2.2.1.1.1.20 

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 2.067,99 2.2.1.1.1.30 

Darbdavio socialinė parama pinigais 4.647,90 2.7.3.1.1.01 

Viso Eur: 308.554,82  

 
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų įsiskolinimai už 2022 m. rugsėjo mėnesį 

yra padengti 2022 m. spalio mėnesio pirmoje pusėje. 

Kauno apygardos teismui sąskaitos faktūros už suteiktas paslaugas už praėjusį mėnesį 

dažniausiai pateikiamos sekančio mėnesio pradžioje, todėl kreditorinio įsiskolinimo sumos 

tiekėjams už 2022 m. rugsėjo mėnesį yra sumokėtos 2022 metų spalio mėnesį, išskyrus mokėtinas 

sumas AB „Lietuvos paštas“, kurias sudaro – 6.124,59 Eur, šios sumos bus apmokėtos iki 2023 m. 

sausio 15 d. iš 2023 m. skirtų Teismui asignavimų. 

Kauno apygardos teismo biudžetinių lėšų banko sąskaitoje 2022 m. sausio 1 d. ir 2022 m. 

rugsėjoo 30 dieną likučio nebuvo. 

Kauno apygardos teismo pajamų įmokų lėšų banko sąskaitoje 2022 m. sausio 1 d. ir 2022 



m. rugsėjo 30 dieną likučio nebuvo. 

Kauno apygardos teismo banko depozitinėje sąskaitoje 2022 m. sausio 1 d. likutis buvo 

420.231,34 Eur, o 2022 m. rugsėjo 30 dieną likutis buvo 562.675,34 Eur. 

 

Teismo kancleris                        Mindaugas Raila 

 
Teismo kanclerio tarnybos vyresnioji patarėja   Jurgita Sadonienė 



Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų
teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių
9 priedas

(įstaigos pavadinimas)

ketvirtinė

Kauno apygardos teismas

MOKĖTINŲ SUMŲ
2022 M. 09 MĖN. 30 D.

Data: 2022-10-13  Nr.: _______

(tūkst. eurų)

Mokėtinos sumos

biudžeto lėšos

Išlaidų 
ekonominės 
klasifikacijos 

kodas

Išlaidų pavadinimas Eil. 
Nr.

likutis metų
pradžioje

Likutis ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje

iš viso
iš jų ilgalaikių 
įsiskolinimų 

likutis*

1 2 3 4 5 6

2. IŠLAIDOS 1 144,2 308,6

2.1. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 2 124,6 290,5

2.1.1. Darbo užmokestis 3 121,1 285,6

2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis pinigais 4 121,1 285,6

iš jų: gyventojų pajamų mokestis 5 13,4 62,2

2.1.1.1.2.1. Pajamos natūra 6

2.1.2. Socialinio draudimo įmokos 7 3,5 4,9

2.2. Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 8 19,3 13,4

2.2.1. Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 9 19,3 13,4

2.3. Palūkanos 10

2.3.1. Palūkanos 11

2.3.2. Žemės nuoma 12

2.4. Subsidijos 13

2.4.1. Subsidijos iš biudžeto lėšų 14

2.4.1.1.1.1. Subsidijos importui 15

2.4.1.1.1.2. Subsidijos gaminiams 16

2.4.1.1.1.3. Subsidijos gamybai 17

2.5. Dotacijos 18

2.5.1. Dotacijos užsienio valstybėms 19

2.5.1.1.1.1. Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams 20

2.5.1.1.1.2. Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti 21

2.5.2. Dotacijos tarptautinėms organizacijoms 22

2.5.2.1.1.1. Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams 23

2.5.2.1.1.2. Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti 24

2.5.3. Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams 25

2.5.3.1.1.1. Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems 
tikslams 26

2.5.3.1.1.2. Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams 27

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

ATASKAITA

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės 90

Departamento 900

Įstaigos 2106

1/2



Mokėtinos sumos

biudžeto lėšos

Išlaidų 
ekonominės 
klasifikacijos 

kodas

Išlaidų pavadinimas Eil. 
Nr.

likutis metų
pradžioje

Likutis ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje

iš viso
iš jų ilgalaikių 
įsiskolinimų 

likutis*

1 2 3 4 5 6

2.5.3.2.1.1. Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti 28

2.5.3.2.1.2. Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti 29

2.6. Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą 30

2.6.1. Tradiciniai nuosavi ištekliai 31

2.6.2. Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai 32

2.6.3. Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai 33

2.6.4. Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai 34

2.6.5. Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir 
neigiamos palūkanos 35

2.6.6. Neperdirbto plastiko atliekų nuosavi ištekliai 36

2.7. Socialinės išmokos (pašalpos) 37 0,3 4,7

2.7.1. Socialinio draudimo išmokos (pašalpos) 38

2.7.1.1.1.1. Socialinio draudimo išmokos pinigais 39

2.7.1.1.1.2. Socialinio draudimo išmokos natūra 40

2.7.2. Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos 41

2.7.2.1.1.1. Socialinė parama pinigais 42

2.7.2.1.1.2. Socialinė parama natūra 43

2.7.2.2.1.1. Rentos 44

2.7.3. Darbdavių socialinė parama 45 0,3 4,7

2.8. Kitos išlaidos 46

2.8.1.1. Kitos išlaidos einamiesiems tikslams 47

2.8.1.1.1.1. Stipendijos 48

2.8.1.1.1.2. Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams 49

2.8.1.1.1.3. Valiutos kurso įtaka 50

2.8.1.2. Kitos išlaidos turtui įsigyti 51

2.9. Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės 
finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos 52

3.
MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, 
FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ 
ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS

53

3.1. Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos 54

3.1.1. Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 55

3.1.2. Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 56

3.1.3. Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos 57

3.1.4. Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos 58

3.1.5. Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos 59

3.2. Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto 
įsigijimo/investavimo išlaidos) 60

3.3. Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos 
skolos) 61

IŠ VISO (2+3) 62 144,2 308,6

* Ilgalaikių įsipareigojimų likutis - įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos 
įstaigos vadovas arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas) (vardas ir pavardė)
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KAUNO APYGARDOS TEISMAS, 293372420, 8 37 324 135
(asignavimų valdytojo pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, telefono numeris)

2022-10-13 Nr. 2F-

Kodas

90

900

2106

(tūkst.eurų)

iš viso:

iš jų įvykdymo terminas 

praleistas daugiau kaip 45 

dienas

1.

13.001. 

Teisingumo 

vykdymas

1.1.1.1.1 2.2.1.1.1.05

Ryšių įrangos ir ryšių 

paslaugų įsigijimo 

išlaidos

2918,63

Nepakankamas finansavimas Ryšių 

įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo 

išlaidoms 2022 m. sąmatoje

2918,63

Teismo kancleris Mindaugas Raila

(parašas) (vardas ir pavardė)

Teismo kanclerio tarnybos vyresnioji patarėja Jurgita Sadonienė

(parašas) (vardas ir pavardė)

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

PAŽYMA 

Ministerijos

Departamento

Asignavimų valdytojo

 2022 M. RUGSĖJO 30 D. 

   (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų  pavadinimas)

   (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

Iš viso:

Priežastys, įtakojusios mokėjimo 

termino pradelsimą (pagal 

biudžetines įstaigas, turinčias 

pradelstų įsipareigojimų)

Programos 

kodas ir 

pavadimas

Finansavim

o šaltinio 

kodas ir 

pavadinimas

Eil.Nr.

Išlaidų 

straipsnio 

ekonominės 

klasifikacijos 

kodas

Išlaidų straipsnio 

pavadinimas

Pradelstų mokėtinų sumų likutis ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje



Dokumentas sugeneruotas Swedbank interneto banke 2022-10-03 08:29:49

”Swedbank”, AB
Konstitucijos pr. 20A, 03502 Vilnius

Telefonas 1884
Faksimilė (8 5) 268 2700

Juridinio asmens kodas 112029651
PVM mokėtojo kodas LT120296515

www.swedbank.lt
SWIFT HABALT22

Sąskaitos likutis 2022-09-30

Sąskaitos savininkas KAUNO APYGARDOS TEISMAS
Asmens kodas / Įmonės kodas 293372420
Adresas A. MICKEVIČIAUS G. 18, 44312, KAUNAS, Lietuva

IBAN LT87 7300 0100 0223 8220

Valiuta Likutis

0.00



Dokumentas sugeneruotas Swedbank interneto banke 2022-10-03 08:29:42

”Swedbank”, AB
Konstitucijos pr. 20A, 03502 Vilnius

Telefonas 1884
Faksimilė (8 5) 268 2700

Juridinio asmens kodas 112029651
PVM mokėtojo kodas LT120296515

www.swedbank.lt
SWIFT HABALT22

Sąskaitos likutis 2022-09-30

Sąskaitos savininkas KAUNO APYGARDOS TEISMAS
Asmens kodas / Įmonės kodas 293372420
Adresas A. MICKEVIČIAUS G. 18, 44312, KAUNAS, Lietuva

IBAN LT44 7300 0100 0223 1913

Valiuta Likutis

0.00



Dokumentas sugeneruotas Swedbank interneto banke 2022-10-03 08:29:32

”Swedbank”, AB
Konstitucijos pr. 20A, 03502 Vilnius

Telefonas 1884
Faksimilė (8 5) 268 2700

Juridinio asmens kodas 112029651
PVM mokėtojo kodas LT120296515

www.swedbank.lt
SWIFT HABALT22

Sąskaitos likutis 2022-09-30

Sąskaitos savininkas KAUNO APYGARDOS TEISMAS
Asmens kodas / Įmonės kodas 293372420
Adresas A. MICKEVIČIAUS G. 18, 44312, KAUNAS, Lietuva

IBAN LT26 7300 0100 0222 7969

Valiuta Likutis

EUR 562675.34



 
     

KAUNO APYGARDOS TEISMAS 

Biudžetinė įstaiga, A. Mickevičiaus g. 18, LT-44312 Kaunas, 

tel. (8 37) 490941, faks. (8 37) 324164, el. paštas kauno.apygardos@teismas.lt. 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 293372420. 
 

 

 

 

 

Jurgita Sadonienė, tel. (8 37) 324 135, el. p. jurgita.sadoniene@kat.lt 

 

 

 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 

Valstybės iždo departamentui 

finmin@finmin.lt 

 

 

                2022-10-13 Nr. (3.12)-  

 
     

 

 

 

 

DĖL 2022 METŲ III KETVIRČIO A5, A6, A7 FORMŲ 
 

Informuojame, kad Kauno apygardos teismas per 2022 metų III ketvirtį teikiamų 

duomenų A6 ir A7 formose neturi. Pateikiame informaciją apie apskaičiuotų administruojamų kitų 

pajamų, į Valstybės biudžetą sumokamų per mokesčių administratorius, ataskaitą už 2022 metų III 

ketvirtį (A5 formą). 

PRIDEDAMA. 2022 m. III ketvirčio  A5 forma, 1 excel failas.  

 

 

 

Teismo kancleris        Mindaugas Raila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 priedas

(data)

(eurais, ct)

Laikotarpio 
pradžios likutis

Pervestinų 
sumų 

pasikeitimas

Pajamų 
administratoriaus 

pervesta sumų

Laikotarpio 
pabaigos 

likutis     
(3+4-5)

Laikotarpio 
pradžios 
likutis

Apskaičiuota 
sukauptų 

pervestinų 
sumų

Apskaičiuota 
pervestinų 

sumų

Pervesta sumų (už 
kitų pajamų 

administratorių)

Laikotarpio 
pabaigos likutis 

(7+8-9-10)

Pervestinos 
pajamos, iš 

viso

Veiklos 
pajamų rūšis

Finansavimo 
šaltinio kodas

Mokesčių 
administrato-
riaus įmokos 

kodas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.4.2.1.5.1
Žyminis 
mokestis

108974,50 108974,50 108974,50 P 1.1.1.1.1 5660

IŠ VISO: 0 0 0 0 0 108974,50 0 108974,50 0,00 108974,50

 
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

(parašas) (vardas ir pavardė)

Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos valstybės iždo 
finansinėms ataskaitoms sudaryti, pateikimo taisyklių                                                                                  

(sudarymo vieta)

                                (administratoriaus juridinio asmens pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, telefono numeris)

 APSKAIČIUOTŲ ADMINISTRUOJAMŲ KITŲ PAJAMŲ, Į VALSTYBĖS BIUDŽETĄ SUMOKAMŲ PER MOKESČIŲ ADMINISTRATORIUS,  
ATASKAITA UŽ 2022 METŲ III KETVIRTĮ

2022-10-13 Nr. 2F-

Kaunas

     KAUNO APYGARDOS TEISMAS, 293372420, A. Mickevičiaus g. 18, Kaunas

III. Pajamos IV. Papildoma informacija

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) 

Ekonominės 
klasifikacijos 

straipsnio kodas

Ekonominės 
klasifikacijos 

straipsnio 
pavadinimas

I. Pervestinos sumos II. Sukauptos  pervestinos sumos

Teismo kanclerio tarnybos vyresnioji patarėja

Teismo kancleris

Jurgita Sadonienė

Mindaugas Raila


