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BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ  

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 M. GRUODŽIO 30 D. 

 

2020-01-     Nr.   

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. gruodžio 31 d. buvo 42. Iš jų: 25 pedagogai, 18 aptarnaujantis 

personalas. 

 

Šiaulių „Saulės“ pradinė mokyklos išlaidų sąmatos vykdymo rodikliai. 

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

2. 2019 m. gruodžio 31 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. IV 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 – 303500,00 eurų. 

1.2. Ataskaitiniam laikotarpiui – 0,00 eurų. 

1.3. Panaudoti asignavimai – 303500,00 eurų. 

Finansavimo šaltinio 141 lėšos nepanaudotų  lėšų nebuvo. 

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

pagal programą 08.02.01.01:  

2.1. Asignavimų planas metams – 183700,00 eurų. 

2.2. Ataskaitiniam laikotarpiui – 0,00 eurų. 

2.3. Panaudoti asignavimai – 183700,00 eurų. 

3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo (32 lėšos): 

3.1. Asignavimų planas metams – 24200,00 eurų. 

3.2. Panaudoti asignavimai – 24200,00 eurų 

3.3. Finansavimo šaltinio (32 lėšos) nepanaudotų lėšų nebuvo.  

4. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo (33 lėšos): 

4.1. Asignavimų planas metams – 15400,00 eurų. 

4.2. Panaudoti asignavimai – 15400,00 eurų. 

4.3. Finansavimo šaltinio (33 lėšos) nepanaudotų lėšų nebuvo 

5. Susidariusi suma 3490,00 eurų dėl tėvų įmokų sumokėtų gruodžio mėnesį (32 ir 33 lėšos) 

pervesta į 30 lėšas, kurios bus panaudotos maitinimo išlaidom  apmokėti 2020 metais. 
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6. Mokėtinos sumos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje trumpalaikius įsipareigojimus 

mokykloje sudaro: 

6.1. Mitybos išlaidos – 1356,48 eurų. Kreditorinis įsiskolinimas (32 lėšos) susidarė už 

maisto produktus: UAB „Daivida“ – 847,79 eurų, UAB „Žemaitijos pienas“ – 594,80 eurų. 

6.2. Komunalinių paslaugų lėšos – 1164,98 eurų. Kreditorinis įsiskolinimas (Savivaldybės 

lėšos) yra: UAB „IDAMAS“ - 0,76 eurų; AB „Šiaulių energija“ - 915,90 eurų; UAB „Elektrum 

Lietuva“ - 53,34 eurų; UAB „Šiaulių vandenys“ – 113,75 eurų; AB „Energijos skirstymo operatorius“ 

- 56,92 eurų; UAB „Profilaktinė dezinfekcija“ - 11,00 eurų; UAB „Vipita“ - 13,31 eurų. 

7. Gautinos sumos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje trumpalaikius įsipareigojimus 

sudaro 357,62 eurų. Debitorinis įsiskolinimas (32 lėšos) susidarė dėl 2019 m. gruodžio mėnesį 

permokėjimo už sunaudotus maisto produktus – UAB „Grūstei“ (443,73 eurai). 

8. Įsiskolinimų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms nebuvo. 

9. Pagal Lietuvos Respublikos Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą 2% suma yra  7024,49 

Eur., kuri perkelta į 2020 m. 

 

 

 

Direktorė       Regina Miežienė 

 

 

 

 

 

Vyr. buhalterė  

Indrė Juodienė, (8 41) 55 23 56 

 

 

 


