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2018 METŲ RUGSĖJO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ  

AIŠKINAMASIS RAŠTAS  

 

2018-10-     Nr.  (4.3.E) KA -  

Šiauliai 

 

Šiaulių „Saulės“ pradinėje mokykloje 2018 m. rugsėjo mėn. 30 d.: 

 

1. Mokinio krepšelio lėšų likutis  buvo 216,83  Eur. Iš jų: 

2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis pinigais 157,96 

2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos 49,27 

2.2.1.1.1.21 Informacinių technologijų prekių ir 

paslaugų įsigijimo išlaidos 

0,17 

 Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos 0,43 

 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo 

išlaidos 

9,00 

 

2.     Mokinio krepšelio lėšų išlaidų sąmatos straipsnių neatitikimų nuo planinių rodiklių 

nebuvo. 

 

3. Savivaldybės biudžeto lėšų likutis  buvo 751,94  Eur. Iš jų: 

2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis pinigais 420,75 

2.1.2.1.1.1. Soc. draudimo įmokos 156,29 

2.2.1.1.1.5 Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos 43,13 

2.2.1.1.1.15 Materialiojo turto paprastojo 

remonto  išlaidos 

67,69 

2.2.1.1.1.20 Komunalinių paslaugų  įsigijimo 

išlaidos 

30,43 

2.2.1.1.1.21. Informacinių technologijų prekių ir 

paslaugų įsigijimo išlaidos 

18,50 

 

2.2.1.1.1.23 Ūkinio inventoriaus įsigijimo 

išlaidos 

5,06 

2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo 

išlaidos 

12,09 

Savivaldybės biudžeto lėšų likutis (627,10 Eur) buvo panaudotas apmokėti atlyginimui ir 

socialinio draudimo įmokoms už rugsėjo mėn. dviems darbuotojams, dirbantiems pagal Šiaulių 

teritorinės darbo biržos (įdarbinimas subsidijuojant) ir Šiaulių miesto savivaldybės (užimtumo 

didinimas) vykdomas programas. Lėšos programai vykdyti gaunamos kitą mėnesį po ataskaitų 

pateikimo. 

4. Savivaldybės biudžeto lėšų išlaidų sąmatos straipsnių neatitikimai nuo planinių 

rodiklių susidarė dėl trūkstamų lėšų kvalifikacijos kėlimo išlaidoms. Buvo panaudotos lėšos iš kitų 

eilučių: 

2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimo išlaidos -2,00 

2.2.1.1.1.21 Komunalinių paslaugų  įsigijimo 

išlaidos 

2,00 

 

5. Specialiųjų programų lėšų likutis buvo  46,87 Eur. Iš jų: 

2.2.1.1.1.1 Mitybos išlaidos 26,43 

2.2.1.1.1.30 Kitų prekių ir paslaugų 

įsigijimo išlaidos 

20,44 



 

6. Specialiųjų programų lėšų išlaidų sąmatos straipsnių neatitikimai nuo planinių rodiklių 

susidarė darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidų eilutėse. 

7. Debetinis įsiskolinimas už mokymo priemones  iš mokinio krepšelio lėšų pagal 

sąskaitą išankstiniam apmokėjimui  sudarė 470,75 Eur.  

8. Kreditiniai įsiskolinimai (Eur) iš biudžeto lėšų buvo 939,11 Eur. Iš jų:  

 

8.1. Mokinio krepšelio lėšų: 250,54 

 2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 207,00 

 2.2.1.1.1.21. Informacinių technologijų 

prekių ir paslaugų įsigijimo 

išlaidos 

43,54 

 

 

8.2. Savivaldybės biudžeto lėšų: 488,57 

 2.2.1.1.1.5. Ryšių paslaugų įsigijimo 

išlaidos 

6,90 

 2.2.1.1.1.20. Komunalinių paslaugų 

įsigijimo išlaidos 

463,35 

  Iš jų:                       elektra 215,08 

  šildymas 66,37 

                              vanduo 143,29 

                  šiukšlių išvežimas 38,61 

 2.2.1.1.1.30 Kitų prekių ir paslaugų 

įsigijimo išlaidos 

18,32 

 

 

8.3. Spec. programų lėšų: 200,00 

 2.2.1.1.1.20. Komunalinių paslaugų 

įsigijimo išlaidos 

200,00 

  Iš jų:                       elektra 100,00 

  šildymas 100,00 

 

8.2. Kreditinis įsiskolinimas iš ne biudžeto lėšų sudarė 3518,46 Eur. 

 

 

Direktorė         Regina Miežienė 

 

 

Vyr. buhalterė         Adrija Raišienė 


