
 

TAURAGĖS ŽALGIRIŲ GIMNAZIJA 

 

 
2020 METŲ KOVO 31 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

2020 m. Kovo 31 d.  Nr. FA- 15

                                                                                 
 

1. Asignavimo plano ir jų panaudojimo pokyčiai, lyginant su praėjusiais biudžetiniais 

metais, suvestinė pagal programas ir finansavimo šaltinius, nurodant daugiausiai padidėjusių 

(sumažėjusių) asignavimų sumas, priežastis ir paskirtį. 

Programa 
Finansavimo 

šaltinis 

Asignavimų planas, 

įskaitant 

patikslinimus Pokytis 

Panaudoti 

asignavimai 
Pokytis Priežastys 

2019 m.         

I ketv. 

2020 m.              

I ketv. 

2019 m.              

I ketv. 

2020 m.               

I ketv. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

P009 Mokymo lėšos 

183600,00 160600,00 

-

23000,00 133632,02 142757,29 9125,27 

2020 m. didėjo darbo 

užmokesčio ir 

socialinio draudimo 

įmokų sąnaudos, nes 

didėjo bazinis dydis 

P009 Savivaldybės 

biudžeto lėšos 42500,00 41200,00 -1300,00 32477,68 32248,66 -229,02 

Sumažėjo prekių ir 

paslaugų išlaidos 

P009 
Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

300,00 700,00 400,00 6,40 0,00 -6,40 

Lėšos nepanaudotos, 

nes mokiniai 

nepateikė bilietų, 

daugumą jų atveža 

tėvai ar draugai  

P009 
Spec.programų 

lėšos 
800,00 600,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 

Surinkta už nuomą I 

k. 483,06 Eur, lėšos 

dar nepanaudotos 

P006 
Savivaldybės 

biudžeto lėšos 
- 

1400,00 1400,00 
- - - Skirta gimnazijos 

patalpų remontui 

Iš viso: 227200,00 204500,00 

-

22700,00 166116,10 175005,95 8889,85   

 

2. Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija. 

Nėra. 

3. Biudžetinių lėšų banko sąskaitose  lėšų likučiai metų pradžioje ir ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje ir paaiškinamos jų susidarymo priežastys: 

1. 2020-01-01–likutis biudžetinėje LT974010041600010047 sąskaitoje- 0,00 Eurų, o 2020-

03-31 likutis  – 0,00 Eurų.  
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2. 2020-01-01–likutis spec. programų LT754010041600090177 sąskaitoje- 0,00 Eurų, o 

2020-03-31 likutis spec. programų sąskaitoje – 0,00 Eurų.  

3. 2020-01-01-likutis pavedimų LT634010041600000183 sąskaitoje – 834,89 Eurų, 0 2020-

03-31 likutis pavedimų sąskaitoje 644,49 Eurai. Šį likutį sudaro gauti 2 proc. iš VMI, 100,00 Eur. 

sporto renginių projektas. 

4. Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo 

įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus. 

Gimnazija nepanaudoto lėšų likučio neturėjo. 

5. Informacija apie įgyvendinant iš Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų ir (arba) kitos 

tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamus projektus padarytas išlaidas iš 

valstybės biudžeto lėšų dėl neplanuotų netinkamų finansuoti ES fondų ir (arba) kitos 

tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidų apmokėjimo nurodant: 

5.1. asignavimų valdytojo ar jam pavaldžios įstaigos įgyvendinamą projektą, kurį 

įgyvendinant padarytos netinkamos finansuoti išlaidos (ES ir (arba) kitos tarptautinės finansinės 

paramos programa, pagal kurią finansuojamas projektas, projekto vykdytojas, projekto 

pavadinimas). 

5.2. netinkamų finansuoti išlaidų atsiradimo priežastis;. 

5.3. netinkamų finansuoti išlaidų suma, kurią buvo planuojama apmokėti iš projektui 

skirtų ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir (arba) bendrojo finansavimo lėšų, tačiau 

nustačius pažeidimą ar dėl kitų priežasčių lėšos turėjo būti apmokėtos iš valstybės biudžeto lėšų 

(įskaitant atvejus, kai išlaidos nebuvo apmokėtos iš projektui skirtų ES, kitos tarptautinės 

finansinės paramos ir (arba) bendrojo finansavimo lėšų, ir atvejus, kai išlaidos buvo apmokėtos, 

bet gautos finansavimo lėšos turėjo būti grąžintos, o išlaidos padengtos iš valstybės biudžeto 

lėšų); 

5.4. netinkamų finansuoti išlaidų finansavimo šaltinį (valstybės ir (arba) savivaldybės 

biudžeto programą). 

Gimnazija tokių išlaidų neturėjo. 

6. Mokėtinų ir gautinų sumų susidarymo priežastys.  

Kreditorinis įsiskolinimas – 79833,31 Euras. 

KREDITORIAI IŠLAIDŲ PAVADINIMAS SUMA (Eurais, ct) 

Telia Lietuva, AB 
Už ryšių ir interneto 

paslaugas 
180,01 

AB „Energijos skirstymo 

operatorius“ 
Už elektros energiją 211,26                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UAB „Elektrum Lietuva“ Už elektros energiją 311,27 

UAB Tauragės šilumos tinklai Už sun. šilumos energiją 2744,82 

UAB „Tauragės vandenys“ Už vandenį ir nuotekas 95,57 
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UAB Tauragės regiono atliekų 

tvarkymo centras 

 

Už atliekų tvarkymą 993,92 

UAB „Konica Minolta“ Už spaudinius 38,61 

UAB „Skaidrus verslas“ Kompiuterių priežiūra 415,0 

Atsiskaitymai su darbininkais ir 

tarnautojais 
Darbo užmokestis 43703,21 

Valstybinė soc. draudimo Fondo 

valdyba 
Socialinio draudimo įmokos 17470,13 

Valstybinė mokesčių inspekcija Pajamų mokestis 13145,86 

Lietuvos švietimo darbuotojų 

profesinė sąjunga 
Mėnesinis mokestis                                                           523,65 

IŠ VISO:  79833,31 

 

Pastaba: Įsiskolinimai su tiekėjais susidaro, nes sąskaitas už kovo mėnesį gavome 2020 m. 

balandžio mėnesį. Įsiskolinimai su darbuotojais susidarė, nes darbo užmokestis už kovo mėnesį yra 

išmokamas balandžio mėnesį. 

Debitorinis įsiskolinimas 2020 metų kovo 31 d. 267,15 Eurų. 

DEBITORIAI  PAVADINIMAS SUMA (€,ct) 

UAB „Vilartina“  (valgykla) Už komunalines paslaugas 267,15 

IŠ VISO:  267,15 

                                                            

7. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto). 

Tauragės rajono savivaldybės administracijos (sporto renginių projektas) gautos lėšos – 

100,00 Eur., panaudota – 0 Eur., likutis – 100,00 Eur. Atšauktas tinklinio turnyras dėl COVID-19. 

 

 

 

 

Direktorius        Jonas Jatautas   

   

 

 

Vyr. buhalterė                                                                                     Ernesta Sirtautaitė                      


