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                                               PATVIRTINTA    

                                                                                             Mažeikių rajono savivaldybės 
                                                                                             administracijos direktoriaus 

                                                                                             2013 m. birželio 26 d.  įsakymu Nr. A1-1413   

 

Mažeikių Kazimiero Jagmino pradinė mokykla 

 

Įstaigos kodas 191814981, Sedos g. 12, Mažeikiai, tel./faks. 8 – 443 70461 
 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS  

 PRIE 2014 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYDYMO ATASKAITŲ  

 

I. PAGRINDINIAI BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ 

VYKDYMO (NEVYKDYMO) RODIKLIAI 

 

1. Pagrindinių biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo (nevykdymo) rodiklių pagal patvirtintas 

programas ir jų finansavimo šaltinius apibendrinimas. 

Dotacija mokinio krepšeliui finansuoti. Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, per 

ataskaitinį laikotarpį sudaro 218900,00 Lt.  Per ataskaitinį laikotarpį asignavimų buvo gauta  146812,06 

Lt, panaudota – 146812,06 Lt. Asignavimų planas įvykdytas 67 proc.  

Mokinio krepšelio lėšos naudojamos vykdant „Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, 

bendrųjų ir specialiųjų programų įgyvendinimą bendrojo lavinimo mokyklose ir specialiojoje 

mokykloje“. 

Didžiausią nepanaudoto asignavimo plano dalį sudaro spaudinių, kitų prekių ir kvalifikacijos 

kėlimo pajamos, nes buvo nuspręsta spaudinių lėšas panaudoti prasidėjus naujiems mokslo metams, t.y. 

per  III ketvirtį. Lėšos kitoms prekėms ir kvalifikacijos kėlimui planuojamos panaudoti kitais 

ketvirčiais. 

Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamos. Asignavimų planas, įskaitant 

patikslinimus, per ataskaitinį laikotarpį sudaro 7000,00 Lt.  Per ataskaitinį laikotarpį asignavimų buvo 

gauta 3349,04 Lt, panaudota – 3349,04 Lt. Asignavimų planas įvykdytas 48 proc.  

Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamų lėšos naudojamos pagal šias programas: 

 „Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, bendrųjų ir specialiųjų programų 

įgyvendinimas bendrojo lavinimo mokyklose ir specialiojoje mokykloje“; 

 „Įstaigų išlaikymas ir darbuotojų samda“. 
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Didžiausią nepanaudoto asignavimo plano dalį sudaro pajamos, skirtos komunalinėms 

paslaugoms, nes dėl nepakankamai surinktų įstaigos lėšų per I ketvirtį nebuvo galimybės apmokėti už 

visas komunalines paslaugas.   

Pajamos  savarankiškoms  funkcijoms  atlikti. Asignavimų  planas, įskaitant patikslinimus, per  

ataskaitinį laikotarpį sudaro 114100,00 Lt. Per ataskaitinį laikotarpį asignavimų buvo gauta      

86532,75  Lt, panaudota – 86532,75  Lt. Asignavimų planas įvykdytas 76 proc. 

Savarankiškos funkcijos atliekamos vykdant šias programas: 

 „Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, bendrųjų ir specialiųjų programų 

įgyvendinimas bendrojo lavinimo mokyklose ir specialiojoje mokykloje“; 

 „Mokinių vežiojimo organizavimas“. 

Didžiausią nepanaudoto asignavimo plano dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 

lėšos, nes darbuotojų atlyginimai už kovo mėn. buvo išmokėti balandžio mėn. 

Skolintos lėšos. Skolintų lėšų ši įstaiga neturi. 

2. Priežastys sąlygojusios asignavimų panaudojimą ne pagal paskirtį arbą jų grąžinimą į 

Savivaldybės biudžetą. 

Grąžintų asignavimų į Savivaldybės biudžetą nebuvo. Visi gauti asignavimai buvo panaudoti 

pagal paskirtį. 

3. Mokėtinos ir gautinos sumos pagal išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius. 

 Mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudaro 58,7 tūkst. Lt. Mokėtinų sumų 

likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 158,0  tūkst. Lt, iš jų:  

  darbo užmokestis pinigais –  68,5 tūkst. Lt; 

 socialinio draudimo įmokos – 22,5 tūkst. Lt; 

 ryšių paslaugos –  0,1 tūkst. Lt (už ryšio paslaugas AB TEO LT);  

 komunalinės paslaugos – 60,3 tūkst. Lt (UAB „Lesto“ ir UAB „Energijos tiekimas“ už elektrą, 

UAB „Mažeikių vandenys“ už vandenį ir UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ už šilumą).  

 kitos paslaugos – 1,3 tūkst. Lt (UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ už šiukšlių 

išvežimą ir UAB „Eksitonas business solutions“ už FinNet programos priežiūrą). 

 socialinė parama pinigais – 5,3 tūkst. Lt (už mokinių pevežėjimą UAB „Mažeikių autobusų 

parkas“, UAB „Arkonta“ ir kompensacija tėvams už vaiko vežiojimą į mokyklą pagal 2013 m. 

lapkričio 11 d. Nr. 29 sutartį). 

Įsiskolinimas, lyginant su metų pradžia, bendroje sumoje padidėjo 99,3 tūkst. Lt. Didžiausią 

šios sumos įsiskolinimo dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo mokėtinos sumos, nes 
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atlyginimai bei socialinio draudimo įmokos už 2014 m. kovo mėnesį buvo sumokėti balandžio mėn., 

taip pat nemaža dalis sudaro įsiskolinimas už šildymą UAB „Šilumos tinklams“.  

Mokėtinų sumų, kurių įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos, likutis ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje sudaro 49,4 tūkst. Lt. Susidarymo priežastis ta, jog nėra skirta asignavimų 

šildymui, vandeniui bei mokinių pavežėjimui finansuoti. 

Gautinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudaro 0,00 tūkst. Lt, ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje –   0,00 tūkst. Lt. Gautina suma, lyginant su metų pradžia, bendroje sumoje  

padidėjo / sumažėjo 0,00 tūkst. Lt. 

 

II.  KITA REIKŠMINGA ATASKAITOSE NENURODYTA INFORMACIJA 

 

Ataskaitinio  laikotarpio  pradžioje  lėšų  likutis  banko sąskaitoje sudaro 0,00 Lt, ataskaitinio  

laikotarpio pabaigoje –  0,00 Lt. 

 

 

 

Direktorė             Janina Gendvilienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė: 

Ingrida Budrienė, tel.: 8 443 70461 , el. p. kjagminas@gmail.com 


