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Panevėžio miesto savivaldybės
Strateginio planavimo, investicijų ir biudžeto skyriui

2016-10-11 Nr. S-183- (4.4)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Prie biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. rugsėjo 30 d. ataskaitų

1.Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų,
skiriamų programoms finansuoti, ataskaita (forma Nr.1).
2016 metų 9 mėnesių pajamų planas – 2000,00 Eur, lėšų likutis laikotarpio pradžiai – 100,63 Eur,
pervesta į savivaldybės biudžetą per ataskaitinį laikotarpį 2200,00 Eur, gauta biudžeto asignavimų per
ataskaitinį laikotarpį 2000,63 Eur, panaudota asignavimų – 2000,63 Eur, negauti asignavimai per
ataskaitinį laikotarpį – 300,00 Eur.
2.Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (forma Nr.2).
2.1.Pagrindinio ugdymo programa ( mokinio krepšelio lėšos).
Mokinio krepšelio lėšų 2016 metų 9 mėnesių asignavimų planas 140800,00 Eur, gauta asignavimų
– 140179,32 Eur arba 99,6 proc. patvirtintų sąmatoje lėšų, iš jų darbo užmokesčiui ir socialinio
draudimo įmokoms gauta 139700,00 Eur arba 100,00 proc. patvirtintų sąmatoje lėšų. Panaudoti
asignavimai - 140179,32 Eur, iš jų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų – 139700,00 Eur.
2.2.Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programa ( mokinio krepšelio lėšos).
Mokinio krepšelio lėšų priešmokykliniam ir ikimokykliniam ugdymui 2016 metų 9 mėnesių
asignavimų planas 14700,00 Eur, gauta asignavimų 10970,08 Eur arba 74,6 proc. patvirtintų sąmatoje
lėšų, iš jų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms gauta 10858,66 Eur arba 75,4 proc.
patvirtintų sąmatoje lėšų. Panaudota asignavimų 10970,08 Eur, iš jų darbo užmokesčiui ir socialinio
draudimo įmokoms – 10858,66 Eur.
2.3.Bendrojo ugdymo mokyklų išlaikymas ( lėšos regioninėms įstaigoms ir klasėms finansuoti ).
Aplinkos lėšų 2016 metų 9 mėnesių asignavimų planas 195000,00 Eur, gauta asignavimų –
167633,89 Eur, arba 86,0 proc. patvirtintų asignavimų, iš jų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo
įmokoms gauta 145231,93 Eur arba 85,8 proc. patvirtintų sąmatoje lėšų. Panaudoti asignavimai –
167633,89 Eur, iš jų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms – 145231,93 Eur.
2.4. Bendrojo ugdymo mokyklų išlaikymas ( savivaldybės biudžeto lėšos ).

Savivaldybės lėšų 2016 m. 9 mėnesių planas 17000,00 Eur, iš jų 2000,00 Eur – prekėms ir
paslaugoms, 15000,00 Eur – ilgalaikio turto įsigijimui. Per ataskaitinį laikotarpį gauta asignavimų –
1707,09 Eur, panaudota asignavimų – 1707,09 Eur.
2.5. Pagrindinio ugdymo programa ( pedagogų skaičiaus optimizavimo programos lėšos ).
Švietimo ir mokslo ministerijos lėšų planas pedagogų skaičiaus optimizavimo programai 6391,00
Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 4879,00 Eur. Gauta asignavimų 1621,53 Eur, iš jų darbo užmokesčiui –
1238,00 Eur. Panaudota asignavimų – 1621,53 Eur.
6. Viešųjų darbų programa.
2016 metų 9 mėnesių asignavimų planas viešųjų darbų programai – 1600,00 Eur, gauta asignavimų
1600,00 Eur arba 100,00 proc. patvirtintų asignavimų. Panaudota asignavimų – 1600,00 Eur.
Biudžeto lėšų likučio atsiskaitomosiose sąskaitose ir kasoje ataskaitinio laikotarpio pradžioje
nebuvo. Biudžeto lėšų likutis atsiskaitomojoje sąskaitoje 2016m. rugsėjo 30 d. – 23,96 Eur. Tai lėšų
likutis nemokamam mokinių maitinimui ( socialinės paramos įgyvendinimo programos lėšos )
3. Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita( forma Nr.3).
Finansinės nuomos ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų mokykla neturi.
4. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (forma Nr.4).
Mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje – 193,64 Eur. Tai - kreditorinis
įsiskolinimas už maisto produktus – 134,16 Eur, už ryšio paslaugas – 19,28 Eur, už komunalines
paslaugas – 40,20 Eur.
Gautinų sumų likutį iš aplinkos lėšų 35,12 Eur ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudaro avansiniai
mokėjimai už kurą – 17,29 Eur; už komunalines paslaugas – 17,83 Eur.
Mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 32094,72 Eur. Iš jų – mokėtinas darbo
užmokestis iš mokinio krepšelio lėšų – 11522,44 Eur, iš aplinkos lėšų – 8845,05 Eur. Mokėtinos
socialinio draudimo įmokos iš mokinio krepšelio lėšų – 5168,90 Eur, iš aplinkos lėšų – 3439,17 Eur.
Tiekėjams mokėtinos sumos iš aplinkos lėšų – 2746,14Eur, iš mokinio krepšelio lėšų – 49,23 Eur.
Mokėtinas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos iš lėšų viešiesiems darbams – 323,79 Eur.
Gautinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 0,00 Eur.
Ilgalaikio turto per ataskaitinį laikotarpį nebuvo įsigyta.
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