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2019 M. BIRŽELIO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ  

AIŠKINAMASIS RAŠTAS  

 

2019-08-08      

Šiauliai 

 

 

Šiaulių „Saulės“ pradinė mokykla (toliau – mokykla) savo veiklą pradėjo 1993 m. birželio 

1 d. Mokykla finansuojama iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto, veikla – pradinis mokymas. 

Įstaigos savininkė yra Šiaulių miesto savivaldybės administracija, kuri koordinuoja jos veiklą 

Darbuotojų skaičius 2019 m. birželio 30 d. buvo 39. Iš jų: 24 pedagogai, 15 aptarnaujantis personalas. 

 

Šiaulių „Saulės“ pradinė mokyklos išlaidų sąmatos vykdymo rodikliai. 

1. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinyje informacija pateikiama eurais ir euro centais. 

2. 2019 m. birželio 30 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį sudaro: 

2.1. Ugdymo proceso (MK 94%) ir aplinkos užtikrinimas bendrojo ugdymo mokyklose 

(Forma 2). 

2.2. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų 

lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita (Forma 1). 

2.3. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (Forma 4). 

3. Mokyklos ataskaitos laikotarpis 2019 m. II ketvirtis. 

 

Informacija apie išlaidų sąmatų vykdymą. 

1. Ugdymo proceso (MK 94 %) ir aplinkos užtikrinimas bendrojo ugdymo mokyklose (141) 

pagal programą 08.02.01.01: 

1.1. Asignavimų planas metams 299 400,00 

1.2. Ataskaitiniam laikotarpiui 200 400,00 

1.3. Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu 171 700,00 

1.4. Panaudoti asignavimai 171 053,04 

Finansavimo šaltinio 141 lėšos nepanaudotos (646,96 eurų) dėl mokytojų atostoginių ir 

darbo užmokesčio apskaičiavimo. 

2. Ugdymo proceso (MK 94 %) ir aplinkos užtikrinimas bendrojo ugdymo mokyklose (151) 

pagal programą 08.02.01.01:  

2.1. Asignavimų planas metams 179 400,00 

2.2. Ataskaitiniam laikotarpiui 100 000,00 

2.3. Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu 93 200,00 

2.4. Panaudoti asignavimai 91 566,25 

Finasanvimo šaltinio 151 lėšos nepanaudotos (1633,75 eurų) dėl komunalinių paslaugų 

(buvo pagal paraiškas paprašyta asignavimų per daug, pasiteiravus finansų skyriaus ar galima 

gražinti, pasiūlė pasilikti ir panaudoti sekančiam  atsiskaitymui už komunalines paslaugas). 

3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo (32 lėšos): 

3.1. Asignavimų planas metams 21 200,00 

3.2. Ataskaitiniam laikotarpiui 12 100,00 
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3.3. Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu 11 800,00 

3.4. Panaudoti asignavimai 11 559,40 

Finansavimo šaltinio 32 lėšos nepanaudotos (240,60 eurų) dėl mokinių maitinimo.  

4. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo (33 lėšos): 

4.1. Asignavimų planas metams 12400 

4.2. Ataskaitiniam laikotarpiui 7300,00 

4.3. Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu 6500,00 

4.4. Panaudoti asignavimai 6333,17 

4.5. Finansavimo šaltinio 33 lėšos nepanaudotos 166,83 eurų dėl neįsigytų planuotų prekių) 

 

5. Mokėtinos sumos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje trumpalaikius įsipareigojimus 

mokykloje sudaro: 

5.1. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 800,00 EUR. Skola (Mokinio lėšos) susidarė  

dėl netikslaus mokytojų apskaičiavimo atlyginimams ir atostoginiams išmokėti. 

5.2. Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos 2800,00 EUR. Kreditorinis įsiskolinimas 

(Savivaldybės lėšos) susidarė dėl neįvertintų ir nenupirktų prekių ir paslaugų). 

5.3. Mitybos išlaidos 2300,00 EUR. Kreditorinis įsiskolinimas (32 lėšos) – už maisto 

produktus: UAB „Sanitex“ 200 EUR, UAB “Žemaitijos pienas“ 200 EUR, UAB „Vilguva“1900 

EUR. 

5.4. Komunalinių paslaugų 400,00. Skola (Savivaldybės lėšos):AB „Energijos skirstymo 

operatorius“200EUR, Energijos tiekimas UAB 100 EUR, AB „Šiaulių energija“100 EUR. 

 

5.5. Kitų prekių ir paslaugų100,00. Įsiskolinimas (33 lėšos):UAB „Šiaulių sauga“ už 

paslaugą. 

 

6. Gautinos sumos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje trumpalaikius įsipareigojimus 

mokykloje sudaro: 

6.1. 300,00. Debitorinis įsiskolinimas (32 lėšos) nesumokėtos tėvų lėšos už mokinių 

maitinimą. 

 

 

Direktorė       Regina Miežienė 

 

 

 

 

 

Vyr. buhalterė  

Indrė Juodienė, (8 41) 55 23 56 

 

 

 


