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Klaipėda
Klaipėdos apylinkės teisme buvo vykdoma viena programa „Teisingumo vykdymas“, kuri
finansuojama iš dviejų šaltinių: iš valstybės biudžeto lėšų ir iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų.
Teismas neturi kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų. Klaipėdos apylinkės teisme patvirtintos 207
pareigybės (etatai). 2020 metais vidutinis darbuotojų skaičius teisme buvo 208.
Parengtos biudžeto vykdymo ataskaitos:
Forma Nr. 1 Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių
dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2020 m. gruodžio 31 d. ataskaita.
2019 m. gruodžio 31 d. teisme buvo sukauptų ir negautų iš valstybės iždo pajamų įmokų likutis
už kopijavimo paslaugas 304,95 eurai ir patalpų nuomą 361,63 eurai. Iš viso perkeltas 2019 metų
įmokų likutis į 2020 metus 666,58 eurai.
Per ataskaitinį laikotarpį Teismas gavo pajamas už kopijavimo paslaugas. Įmokėta į biudžetą
887,24 eurų. Gauta iš biudžeto 1160,87 eurai (vaizdo stebėjimo sistemos pirkimui).
Pajamų įmokų nepanaudotas asignavimų likutis 2020 m. gruodžio 31 d. yra 392,95 eurai.
Forma Nr. 2 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. gruodžio 31 d. ataskaita.
Klaipėdos apylinkės teismo 2020 metų teisingumo vykdymo programos planas 3 960 666,00
eurų. Faktiškai ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas įvykdytas 99,9 %.
Forma Nr. 3 Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius
2020 m. gruodžio 31 d. ataskaita.
Vykdomą programa „Teisingumo vykdymas“, finansuojama iš dviejų šaltinių: iš valstybės
biudžeto lėšų ir iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų. Programos planas 3 960,7 tūkst. eurų. Programos
planas įvykdytas 99,9 %. Planas pilnai neįvykdytas dėl nesurinktų pajamų įmokų, kadangi padidėjo
elektroninių bylų skaičius mažiau gaunama pajamų už kopijavimo paslaugas.
Forma Nr. 9 Mokėtinų sumų 2020 m. gruodžio 31 d. ataskaita
Metų pradžioje mokėtinų sumų likutis sudarė 212,4 tūkst. eurų. Ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje mokėtinų sumų likutis iš biudžeto lėšų yra 79,2 tūks.t eurų. (tai įsiskolinimas Sodrai 61,2
tūkst. eurų, skola VMI 14,4 tūkst. eurų, tiekėjams už prekes ir paslaugas 3,6 tūkst. eurų. Įsiskolinimai
apmokėti 2021 m. sausio mėnesį.
Klaipėdos apylinkės teisme 2020 m. IV ketvirčio formose A5, A6, A7 duomenų nėra.
Nurodytų ataskaitų formos pateiktos be skaičių.

Kita informacija
1. Ataskaitinio lasikotarpio pabaigoje sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs teismas neturi.
2. Klaipėdos apylinkės teismas finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų
ataskaitinio laikotarpio pabaigai neturi.
3. Biudžetinių lėšų banko sąskaitoje 2019 m. gruodžio 31 d. pinigų likutis 0,00 eurų. 2020 m. gruodžio
31 d. biudžetinių lėšų pinigų likutis 0,00 eurų.
Paslaugų teikimo lėšų banko sąskaitoje likutis 2020 m. gruodžio 31 d. buvo 5,32 eurų. (už kopijavimo
paslaugas).

Depozito ir išankstinių lėšų banko sąskaitoje likutis 2020 m. gruodžio 31 d. buvo 75 760,08 eurai. Tai
proceso šalių pervesti išankstiniai mokėjimai už bylose paskirtas ekspertizes ir užstatai už laikinųjų
apsaugos priemonių netaikymą.
4. Nepanaudoto lėšų likučio, kuris ataskaitiniais metais būtų įskaitytas į nuo metų pradžios gautus
asignavimus Klaipėdos apylinkės teisme nėra.
5. Klaipėdos apylinkės teismas neįgyvendina projektų iš Europos Sąjungos fondų ir (ar) kitų
tarptautinės paramos fondų.
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