TAURAGĖS ŽALGIRIŲ GIMNAZIJA
2020 METŲ BIRŽELIO 30 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
ATASKAITOS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2020 m. Birželio 30 d. Nr. FA- 35
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 P009 mokinio krepšelio išlaidų sąmatos vykdymas: asignavimų planas 527900,00
Eur, panaudoti asignavimai – 515869,01 Eur. Lyginant su praėjusiais biudžetiniais metais planas
yra padidėjęs 34300,00 Eur dėl padidėjusio darbo užmokesčio bazinio dydžio bei išaugus pedagogų
etatų skaičiui. Šalyje paskelbus ekstremalią situaciją liko nepanaudotų mokinio krepšelio lėšų.
Programa P009 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas: asignavimų planas 94800,00 Eur,
panaudoti asignavimai – 77541,40 Eur Lyginant su praėjusiais biudžetiniais metais planas yra
padidėjęs 3800,00 Eur dėl padidėjusio minimalaus darbo užmokesčio. Šalyje paskelbus ekstremalią
situaciją liko nepanaudotų biudžeto lėšų.
Programa P009 biudžeto išlaidų (mokinių vežiojimas) sąmatos vykdymas: asignavimų planas
1300,00 Eur, panaudoti asignavimai – 0,0 Eur Lyginant su praėjusiais biudžetiniais metais planas
yra padidėjęs 300,00 Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu mokiniai nepateikė bilietų dėl važiavimo išlaidų
kompensavimo bei nuo kovo mėn. mokiniai nevyko į mokyklą, nes pamokos vyko nuotoliniu būdu.
Programa P009 spec. lėšų sąmatos vykdymas: asignavimų planas 1100,00 Eur, panaudoti
asignavimai – 0,0 Eur. Gautos lėšos už nuomą per II ketv 483,06 Eur. Dėl ekstremalios situacijos
šalyje nuo balandžio mėn. nebuvo gauta lėšų už sporto ir aktų salės nuomą.
Programa P006 Būsto plėtros ir turto valdymo programa (remontas) gauta 1400,00 Eur.
Panaudota 549,39 Eur., nepanaudota – 850,61 Eur. Remonto darbai vyksta ir lėšos bus panaudotos
III ketv.
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:
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1. 2020-01-01–likutis biudžetinėje LT974010041600010047 sąskaitoje- 0,00 Eurų, o 202009-30 likutis – 0,00 Eurų.
2. 2020-01-01–likutis spec. programų LT754010041600090177 sąskaitoje - 0,00 Eurų, o
2020-09-30 likutis spec. programų sąskaitoje – 0,00 Eurų.
3. 2020-01-01-likutis pavedimų LT634010041600000183 sąskaitoje – 834,89 Eurų, 0 202006-30 likutis pavedimų sąskaitoje 762,00 Eurai. Šį likutį sudaro gauti 2 proc. iš VMI 544,49 Eur.,
213,17 Eur. vaikų socializacijos programos lėšos ir gauti 4,34 Eur už atestatų dublikatą.
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 apmokėjimai.
Gimnazija tokių išlaidų neturėjo.
6. Mokėtinų ir gautinų sumų susidarymo priežastys.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs,
gimnazija neturėjo.
7. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto).
Tauragės rajono savivaldybės administracijos (vaikų socializacijos programa) gautos lėšos –
2100,00 Eur.
Už brandos atestatų ir jų dublikatų priedus gauta - 4,34 Eur.
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