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Šiauliai 

 

Šiaulių „Saulės“ pradinėje mokykloje 2018 m. kovo mėn. 31 d.: 

 

1. Mokinio krepšelio lėšų likutis  buvo 398,98  Eur. Iš jų: 

2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis pinigais 208,70 

2.1.2.1.1.1. Soc. draudimo įmokos 86,62 

2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimas 3,66 

2.2.1.1.1.30. Kitos prekės ir paslaugos 100,00 

 

Atlyginimų ir soc. draudimo lėšos susitaupė dėl darbuotojų  nedarbingumo.  

I ketvirčiui suplanuotos ir gautos mokinio krepšelio lėšos darbo užmokesčiui, socialinio 

draudimo įmokoms, kitoms prekėms ir paslaugoms bus panaudotos  II ketvirtį. 

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

nebuvo. 

3. Savivaldybės biudžeto lėšų likutis  buvo 836,48  Eur. Iš jų: 

2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis pinigais 420,32 

2.1.2.1.1.1. Soc. draudimo įmokos 119,28 

2.2.1.1.1.5 Ryšių paslaugų įsigijimo 

išlaidos 

86,20 

2.2.1.1.1.15 Materialiojo turto paprastojo 

remonto  išlaidos 

76,69 

2.2.1.1.1.23 Ūkinio inventoriaus 

įsigijimo išlaidos 

75,03 

2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų 

įsigijimo išlaidos 

58,96 

 

Atlyginimų ir soc. draudimo lėšos susitaupė dėl darbuotojų  nedarbingumo.  

I ketvirčiui suplanuotos ir gautos savivaldybės biudžeto lėšos darbo užmokesčiui, 

socialinio draudimo įmokoms, remonto išlaidoms, ūkiniam inventoriui, kitoms prekėms ir 

paslaugoms bus panaudotos  II ketvirtį. 

4. Savivaldybės biudžeto lėšų išlaidų sąmatos straipsnių neatitikimų nuo planinių 

rodiklių nebuvo. 

 

5. Specialiųjų programų lėšų likutis buvo  232,44 Eur. Iš jų: 

2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis pinigais 131,98 

2.1.2.1.1.1. Soc. draudimo įmokos 13,52 

2.2.1.1.1.1 Mitybos išlaidos 22,76 

2.2.1.1.1.23 Ūkinio inventoriaus 

įsigijimo išlaidos 

64,18 

 

Atlyginimų ir soc. draudimo lėšos susitaupė dėl darbuotojų  nedarbingumo.  

 

 I ketvirčiui suplanuotos ir gautos spec. programų lėšos darbo užmokesčiui, socialinio 

draudimo įmokoms ir ūkiniam inventoriui bus panaudotos  II ketvirtį. 



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

nebuvo. 

7. Dalis savivaldybės biudžeto ir spec. programų lėšų likučio (653,34 Eur) buvo 

panaudota apmokėti atlyginimui už kovo mėn. darbuotojams, dirbantiems pagal Šiaulių teritorinės 

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

didinimo) vykdomas programas. Lėšos programoms vykdyti gaunamos kitą mėnesį po ataskaitų 

pateikimo. 

8. Debetinių įsiskolinimų per 2018 m. I ketvirtį nebuvo. 

9. Kreditiniai įsiskolinimai (Eur): 

 

9.1. Savivaldybės biudžeto lėšų: 5864,91 

 2.2.1.1.1.5. Ryšių paslaugų įsigijimo 

išlaidos 

7,04 

  Kvalifikacijos kėlimo 

išlaidos 

80,00 

 2.2.1.1.1.20. Komunalinių paslaugų 

įsigijimo išlaidos 

4772,50 

  Iš jų:                       elektra 373,31 

  šildymas 4192,41 

                              vanduo 166,78 

                  šiukšlių išvežimas 40,00 

 2.2.1.1.1.23 Ūkinio inventoriaus 

įsigijimo išlaidos 

940,00 

 2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų 

įsigijimo išlaidos 

65,37 

 

9.2. Kreditinis įsiskolinimas iš ne biudžeto lėšų sudarė 3351,75 Eur (už mokinių maitinimą). 
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