VILNIAUS „ŠALTINIO“ PAGRINDINĖ MOKYKLA
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2016-04-05
Vilnius
Vilniaus „Šaltinio“ pagrindinė mokykla vykdo Švietimo ir mokslo administravimo
programą(11 002).
2016 metų Vilniaus „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos išlaidų sąmata su patikslintais
asignavimais pagal Švietimo ir mokslo administravimo programą(11 002) 817,00 tūkst. Eur.
Už I metų ketvirtį asignavimai- 224,00 tūkst. Eur.
Per 2016 metų I ketvirtį gauta asignavimų iš valstybės biudžeto 193742,92 Eur. Iš jų:
darbo užmokesčiui-128030,56 Eur,
socialinio draudimo įmokoms-39429,40 Eur,
mitybai-9703,57 Eur,
ryšių paslaugoms-651,89Eur,
transporto išlaikymui- 378,15 Eur,
aprangai ir patalynei- 223,44 Eur,
spaudiniams-22,54 Eur,
kitoms prekėms-672,43 Eur,
kvalifikacijos kėlimui- 27,84
komunalinėms paslaugoms-13691,28 Eur,
kitoms paslaugoms-911,82 Eur.
2016 m. I ketvirtį programos išlaidų sąmatoje susidarė 30257,08 Eur. asignavimų
likutis. Iš jų darbo užmokesčio likutis 8969,44 Eur, dėl darbuotojų ligos, kai susidarius palankiai
padėčiai, nebuvo vaduojami sergantieji, dėl pedagogų kadrų kaitos, kai buvo laikinai priimti
žemesnės kvalifikacijos pedagogai. Sutaupytos lėšos bus panaudotos kituose metų ketvirčiuose:
sergančiųjų darbuotojų vadavimui, tai pat dėl pedagogų kvalifikacijos ir krūvių pasikeitimo
padidėjusiai tarifikacijos sumai apmokėti.

Atitinkamai susidarė ir socialinio draudimo įmokų

likutis- 3570,60 Eur.
Kiti asignavimų likučiai- 17717,04 Eur. Mitybos straipsnyje- 5296,43 Eur, bet liko
skola už kovo mėn. tiekėjams. Taip pat dėl neapmokėtų sąskaitų už 2016-03 mėn sąnaudas, susidarė
asignavimų likučiai ryšių, kitų komunalinių paslaugų, kitų paslaugų straipsniuose.
Visos lėšos bus panaudotos kituose metų ketvirčiuose.
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Kreditinis įsiskolinimas pagal Švietimo ir mokslo administravimo programą(11 002)
5669,61Eur.
Ekonominės
klasifikacijos
straipsnis
2.2.1.1.1.01

UAB „Sanitex“

18,59

1.1.1.1.1.

2.2.1.1.1.01

J. Jurgilo įm.

46,94

1.1.1.1.1.

2.2.1.1.1.01

E. Jurkevičiaus įm.

33,92

1.1.1.1.1.

2.2.1.1.1.01

UAB „Pontem“

65,18

1.1.1.1.1.

2.2.1.1.1.01

UAB „Riamona“

41,63

1.1.1.1.1.

2.2.1.1.1.05

UAB „Bitė Lietuva“

8,88

1.1.1.1.1.

2.2.1.1.1.05

AB TEO LT

244,60

1.1.1.1.1.

2.2.1.1.1.05

VĮ „Infostruktūra“

74,64

1.1.1.1.1.

2.2.1.1.1.20

UAB „Elektrum“

413,66

1.1.1.1.1.

2.2.1.1.1.20

AB Energijos skirstymo operatorius

539,43

1.1.1.1.1.

2.2.1.1.1.20

UAB „Vilniaus energija“

4000,72

1.1.1.1.1.

2.2.1.1.1.30

UAB „Šalčininkų autobusų parkas“

12,96

1.1.1.1.1.

2.2.1.1.1.30

UAB „Linstrom“

20,62

1.1.1.1.1.

2.2.1.1.1.30

SĮ Vilniaus rajono autobusų parkas

27,64

1.1.1.1.1.

2.2.1.1.1.30

UAB „VSA Vilnius“

120,20

1.1.1.1.1.

Išlaidų/tiekėjo pavadinimas

Suma Eur

Finansavimo šaltinis

Skolos bus apmokėtos 2016 m. balandžio mėnesio pradžioje.
Praėjusiais metais nepanaudoto lėšų likučio, kuris ataskaitiniais metais būtų įskaitytas
į nuo metų pradžios gautus asignavimus neturėjome.
2016 metų pradžiai biudžetinių lėšų sąskaitoje ir kasoje neturėjome.
2016 m. I 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.
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2016 metų I ketvirtį bendrų ES fondų ir valstybės biudžeto lėšų projektų neturėjome.
Nebiudžetinių lėšų sąskaitoje likutis 3259,44 Eur. Tai 2 procentai GPM, gauti pagal
LR Labdaros ir paramos įstatymą, rėmėjų lėšos.
Direktorė

Ona Jurgilienė

Vyr. buhalterė

Danutė Petruškevičienė

