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 „Pajamos savarankiškom funkcijom atlikti“: 

1.  „Darbo užmokestis“ – Darbuotojams išmokėtas avansas už 2013 m. kovo mėnesį. Skola 

2013 m. kovo 31 d. yra 18,5 tūkst. litų, tai 4,5 tūkst. litų daugiau nei metų pradžioje, nes 

padidėjo minimalus darbo užmokestis. 

2. „Socialinio draudimo įmokos“ – Skola už 2013 m. kovą 6,2 tūkst. litų, tai 1,2 tūkst. litų 

daugiau nei metų pradžioje dėl padidėjusio minimalaus darbo užmokesčio.  

3.  „Komunalinės paslaugos“ – kreditorinis įsiskolinimas 2013 m. kovo 31 d. sudaro 62,3 

tūkst. litų, iš jų UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ skola sudaro 59,0 tūkst. litų, nes 2013 

metais asignavimai šildymui apmokėti nenumatyti, UAB „Mažeikių vandenys“ 

įsiskolinimas 1,7 tūkst. litų, šiam įsiskolinimui taip pat nenumatyti asignavimai. Kiti 

įsiskolinimai AB „Lesto“ sudaro 1,2 tūkst. litų  ir UAB „Energijos tiekimas“ 0,4 tūkst. litų, 

nes šių bendrovių sąskaitos buvo gautos balandžio mėnesį. 

 

  „Pajamos savarankiškom funkcijom atlikti“(mokinių pavėžėjimas): 

1. „Socialinė parama pinigais“ – Kreditorinis įsiskolinimas 2013 m. kovo 31d. sudaro 6 tūkst. 

Lt. Negautas finansavimas. 

 

    „Dotacija mokinio krepšeliui finansuoti“: 

1. „Darbo užmokestis“ – Darbuotojams išmokėtas avansas už 2013 m. kovo mėnesį. Skola 

2013 m. kovo 31 d. yra 53,4 tūkst. litų.  

2. „Socialinio draudimo įmokos“ – Skola už 2013 m. kovą 17,3 tūkst. litų. 

 

„Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamos“: 

1.  „Komunalinės paslaugos“ - kreditorinis įsiskolinimas 2013 m. kovo 31 d. 3,2 tūkst. litų, iš 

jų UAB „Mažeikių vandenys“ sudaro 2,9 tūkst. litų, nes dėl nepakankamų asignavimų šis 

įsiskolinimas mokamas dalimis. Kreditorinis įsiskolinimas 0,3 tūkst. litų UAB „Energijos 

tiekimas“ susidarė, nes sąskaitą gavome balandžio mėnesį. 
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„Kitos lėšos“:  

 

Nepanaudotos specialiųjų programų lėšos 1,8 tūkst. litai. Jas panaudojome šiems kreditoriniams 

įsiskolinimams padengti: UAB „Mažeikių vandenys“ 797,19 Lt, UAB „Mažeikių butų ūkis“ 300 Lt, 

UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ 660,50 Lt. Iš viso padengta kreditorinio 

įsiskolinimo 1757,69 Lt. 

 

Biudžetinėje sąskaitoje LT974010040700015529 lėšų likutis 2013 metų kovo 31 d. 447,78 Lt. 

Šis likutis susidarė, nes į šią sąskaitą buvo pervedamas „Sveikatos priežiūros mokyklose 

programos“ finansavimas, 2013 m. kovo 31 d. liko neišmokėtas darbo užmokestis mokyklos 

sveikatos priežiūros specialistei, nes jis buvo išmokėtas 2013 m. balandžio 5 d. 
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