
MOLĖTŲ PRADINĖ MOKYKLA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ 2019 M. GRUODŽIO 31 D.

 2020 m. sausio 10 d.  Nr. F8-80

Bendroji informacija. 

Molėtų pradinė mokykla yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 195401656. 
Adresas. 

Graužinių g. 1 Molėtai, 33125 
Įstaigos veikla – Pradinis ugdymas. 
Sąmatos įvykdymo rodikliai. 
Ataskaitinis laikotarpis: 2019-01-01 – 2019-12-31.

Molėtų pradinė mokykla per ataskaitinį laikotarpį gavo 713840,38 eurų  asignavimų,
iš jų mokymo lėšų 437299,15eurus, savivaldybės  lėšų 253296,10 eurus, lėšų socialinei paramai -
nemokamam mokinių maitinimui ir administravimui 18656,74 eurus. 

Visi  gauti  asignavimai  panaudoti  pagal  jų  paskirtį,  lėšų  likučio  banko  sąskaitoje
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo.

Darbo užmokesčiui per ataskaitinį laikotarpį išleista 581592 eurai, iš jų mokymo lėšų
417100 eurų , savivaldybės lėšų 223800,00 eurų, nemokamo maitinimo administravimui 692 eur.

 Priskaitymams soc. draudimui  iš darbdavio lėšų išleista 8708 eurai , socialinei 
paramai (mokinių nemokamam maitinimui) 17956,74 eurai, darbdavio socialinei paramai 
darbuotojams 2447,30 eurai, lengvatiniam mokinių vežimui 5007,54 Eur. , ilgalaikio turto 
įsigijimui 2999 Eur..

Prekėms ir paslaugoms išleista 95129,80 eurai.

2019 metų asignavimų plano ir panaudojimo pokyčių suvestinė              tūkst.Eur
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6 Ugdymo 
proceso 
užtikrinimo

09.01.02.01. K 437,3 437,3 100 0 448,6 448,6 100 0

6 Ugdymo 
proceso 
užtikrinimo

09.01.02.01. Z 248,3 248,3 100 0 221,7 220,2 0,99 1,5

6 Ugdymo 
proceso 
užtikrinimo

09.01.02.01. P,R 6 4,5 0,75 1,5 Negauta tiek 
pajamų kiek 
planuota

7,9 5,2 0,66 2,7 Negauta tiek 
pajamų kiek 
planuota

6 Ugdymo 
proceso 
užtikrinimo

09.06.01.01. Z 5 5 100 0 6,8 6,6 0,97 0,2

7 Socialinės 
atskirties 
mažinimo

10.04.01.40 D 18,8 18,7 0,99 0,1 11,9 11,3 0,95 0,6

Iš viso: 715,4 713,8 100 1,6 696,9 691,9 0,99 5,1

          *nurodyti daugiausiai padidėjusių (sumažėjusių) asignavimų sumas, priežastis ir paskirtį(LR 
finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr.1K-464, 5,1 punktas)



 Įstaigos veiklos vykdymas 
Forma Nr. 1 (lėšų už paslaugas 2019 m. surinkimo ir panaudojimo biudžetinėse įstaigose 

programa (P06 )– metų planas 4961 euras. Per ataskaitinį laikotarpį gauta ir į biudžetą buvo sumokėta 
5843,36 eurai. Per ataskaitinį laikotarpį iš biudžeto gauta ir apmokėjimui už komunalines paslaugas 
išleista 4549,53 eurai,  negautų biudžeto asignavimų likutis laikotarpio pabaigai 1293,83 eurai. 

Forma Nr. 1 (lėšų likutis už 2018 m. suteiktas paslaugas  panaudojimo biudžetinėse 
įstaigose programa (U06 )–  iš biudžeto gauta ir apmokėjimui už komunalines paslaugas išleista 38,86 
eurai. Likučio laikotarpio pabaigoje nėra.

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 
Forma Nr. 4 (mokėtinos ir gautinos sumos) 
Įsiskolinimas tiekėjams už prekes ir paslaugas 39,53 Eur..
 Debitorinis  įsiskolinimas (išankstinis  apmokėjimas už  vadovėlius leidyklai  275,14

Eur.,   išankstinis apmokėjimas už automobilių plovimą plovyklai 42,63 Eur.,  permokos tiekėjams
už paslaugas 32,76 Eur. 

Direktorė           Regina Pumputienė

Vyriausioji buhalterė           Veronika Šlepikienė
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