VILNIAUS „ŠALTINIO“ PAGRINDINĖ MOKYKLA
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2015-07-10
Vilnius
Vilniaus „Šaltinio“ pagrindinė mokykla vykdo Švietimo ir mokslo administravimo
programą(11 002).
2015 metų Vilniaus „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos išlaidų sąmata su patikslintais
asignavimais pagal Švietimo ir mokslo administravimo programą(11 002) 773408,00 Eur.
Už II ketvirčius asignavimai- 481604,00 Eur.
Per 2015 metų II ketvirtį gauta asignavimų iš valstybės biudžeto 415307,95 Lt. Iš jų:
darbo užmokesčiui-271756,33 Eur,
socialinio draudimo įmokoms-83898,29 Eur,
mitybai-21656,93 Eur,
ryšių paslaugoms-1120,23 Eur,
transporto išlaikymui- 1748,30 Eur,
aprangai ir patalynei- 1540,00 Eur,
spaudiniams-1671,28 Eur,
kitoms prekėms-6934,58 Eur,
komunalinėms paslaugoms-22188,03 Eur,
kitoms paslaugoms-2213,98 Eur,
darbdavių socialinei paramai pinigais- 580,00 Eur.
2015 m. II ketvirtį programos išlaidų sąmatoje susidarė 66296,05 Eur. asignavimų
likutis. Darbo užmokesčio likutis 36843,67 Eur, dėl pasikeitusio darbuotojų atostogų grafiko, dėl
lėšų sutaupytų sergant darbuotojams, susidarius palankiai padėčiai nevaduojant sergančiųjų.
Sutaupytos lėšos bus panaudotos kituose metų ketvirčiuose: liepos mėn atostogaus dar neatostogavę
darbuotojai, padidėjus nuo 2015-07-01 minimaliam darbo užmokesčiui, sergančiųjų darbuotojų
vadavimui, tai pat dėl pedagogų kvalifikacijos ir krūvių pasikeitimo padidėjusiai tarifikacijos sumai
apmokėti. Atitinkamai susidarė ir socialinio draudimo įmokų likutis- 11705,71 Eur.
Kiti asignavimų likučiai- 17746,67 Eur. Mitybos straipsnyje- dėl moksleivių mokslo
metais sirgtų dienų liko nepanaudota 1043,07 Eur. Dėl negautų ir neapmokėtų sąskaitų už 2015-06
mėn sąnaudas, susidarė asignavimų likučiai ryšių, kitų komunalinių paslaugų straipsniuose. Taip
pat dėl praėjusios šiltos žiemos sutaupyta lėšų komunalinių paslaugų straipsnyje, bet iki metų galo
jos bus panaudotos, nes IV ketvirtyje jų suplanuota minimaliai.

Visos lėšos iki metų pabaigos bus panaudotos.
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Skola bus sumokėta 2015 m. liepos mėnesio pradžioje.
Praėjusiais metais nepanaudoto lėšų likučio, kuris ataskaitiniais metais būtų įskaitytas
į nuo metų pradžios gautus asignavimus neturėjome.
2015 metų pradžiai biudžetinių lėšų sąskaitoje ir kasoje neturėjome.
2015 m. II ketvirčio pabaigoje likutis biudžetinėje sąskaitoje 0,00 Eur. Kasoje likučio
nėra.
Tikslinės paskirties lėšų ir pajamų įmokų sąskaitoje likutis 0,00 Eur. Kasoje likučio
nėra.
Praėjusiais metais nepanaudoto tikslinės paskirties lėšų ir pajamų įmokų likučio, kuris
ataskaitiniais metais būtų įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus neturėjome.
2015 metų II ketvirtį bendrų ES fondų ir valstybės biudžeto lėšų projektų neturėjome.
Nebiudžetinių lėšų sąskaitoje likutis 2408,56 Eur. Tai 2 procentai GPM, gauti pagal
LR Labdaros ir paramos įstatymą, rėmėjų lėšos.
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