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ALYTAUS R MENO IR SPORTO MOKYKLOS
GAUTŲ PAJAMŲ NAUDOJIMO TVARKA

I. BENDROJI DALIS
1. Alytaus r, meno ir sporto mokyklos, gautų pajamų tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos bei Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymais. Ši tvarka yra
taikoma mokyklos administracijai.
2. Nebiudžetinėms lėšoms priskiriamos gautos pajamos.
3. Mokyklos vadovas, kuriam Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu yra
suteiktos asignavimų valdytojų teisės, atsako už tai, kad nebiudžetiniai fondai būtų sudaromi ir
naudojami nustatyta tvarka.
II. GAUTŲ PAJAMŲ SUDARYMO IR NAUDOJIMO TVARKA
4. Gautos pajamos yra mokyklos pajamos, gaunamos iš jų nepagrindinės veiklos, nurodytos
įstaigos įstatuose ir atitinkančios įstaigos pagrindinės veiklos pobūdį. Tai gali būti pajamos už
atliktus darbus, suteiktas paslaugas, organizuotas pramogas, patalpų nuomą.
5. Gautos pajamos pirmoje eilėje naudojamos išlaidoms, susijusioms su nurodytąja veikla,
padengti.
6. Alytaus r. meno ir sporto mokykla, gaunanti pajamas, kasmet sudaro pajamų ir išlaidų
sąmatas pagal kiekvieną gautų pajamų rūšį.
7. Išlaidos pagal sąmatos straipsnius apskaičiuojamos vadovaujantis galiojančiomis
normomis ir tarifais, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintais tarnybiniais
atlyginimais ir tarifiniais atlygiais.
8. Gautų pajamų ir išlaidų sąmata sudaroma kalendoriniams metams, ją tvirtina įstaigos
vadovas. Vienas sąmatos egzempliorius pateikiamas savivaldybės administracijai.
Gautų pajamų ir išlaidų sąmatos sudaromos, nagrinėjamos ir tvirtinamos kartu su biudžeto išlaidų
sąmatomis.
9. Alytaus r. meno ir sporto mokykla banko įstaigoje atidaro gautų pajamų sąskaitą visų
rūšių gautoms lėšoms.

10. Alytaus r. meno ir sporto mokykla naudoja gautas pajamas, neviršydamos faktiškai
gaunamų atitinkamos rūšies gautų pajamų.
11. Alytaus r. meno ir sporto mokykla gali skirti dalį gautų pajamų už energetinius išteklius
bei ryšių paslaugas sumokėti, taip pat organizuojamiems renginiams, varžyboms, respublikiniams
konkursams organizuoti, kitoms įstaigos reikmėms.
12.Gautų pajamų likučiai metų pabaigoje gautų lėšų sąskaitoje įrašomi į ateinančių metų
gautų pajamų sąmatos dalį.
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