
MOLĖTŲ PRADINĖ MOKYKLA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ 2019 M. RUGSĖJO 30 D.

 2019 m. spalio 9  d.  Nr. F8-57

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 – 2019-09-30.

Molėtų pradinė mokykla per ataskaitinį laikotarpį gavo 456847,80 eurus  asignavimų,

iš jų mokymo lėšų 284206,47 eurus, savivaldybės  lėšų 158154,90 eurus, lėšų socialinei paramai -

nemokamam mokinių maitinimui ir administravimui 11329,93 eurus. 

Visi  gauti  asignavimai  panaudoti  pagal  jų  paskirtį,  lėšų  likutis  banko  sąskaitoje

ataskaitinio  laikotarpio  pabaigoje  767,05  Eur.,  iš  jų  mokymo  lėšų505,18  Eur.,  savivaldybės

biudžeto lėšų 261,87 Eur.

Darbo užmokesčiui per ataskaitinį laikotarpį išleista 377746,43 eurų,  iš jų mokymo

lėšų  276120,43 eurų ,  savivaldybės lėšų  101376,00 eurų,  nemokamo maitinimo administravimui

250 eur.

 Priskaitymams soc. draudimui  iš darbdavio lėšų išleista 5734,60 eurų , socialinei 

paramai (mokinių nemokamam maitinimui) 11076,28 eurai, darbdavio socialinei paramai 

darbuotojams 1522,15 eurai, lengvatiniam mokinių vežimui 3257,05 Eur. , ilgalaikio turto 

įsigijimui 2999 Eur.(apmokėta pagal išankstinio apmokėjimo sąskaitą, tačiau turtas dar negautas).

Prekėms ir paslaugoms išleista 53761,49 euras.

.



 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 

4829,70 eurai. Per ataskaitinį laikotarpį iš biudžeto gauta ir apmokėjimui už komunalines paslaugas 

išleista 3156,50 eurai,  negautų biudžeto asignavimų likutis laikotarpio pabaigai 1712,06 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) 

Mokėtinos sumos laikotarpio pabaigoje:  darbo užmokestis darbuotojams už rugsėjo

mėn. 48155,35  eur., iš jo mokėtinas GPM  8320,49 eur., . Mokėtinas soc. draudimo priskaitymas iš

darbdavio 767,61 Eur.

Įsiskolinimas  tiekėjams  už  prekes  ir  paslaugas   5619,73  eur,  iš  jų  už   mokinių

maitinimo paslaugą  1440,00 eur.,  už  komunalines  paslaugas  113,37  eur.,   už  remontą  ir  kurą

transportui  1523,48 Eur.  už ryšio paslaugas  50,26 eur. , už kitas prekes ir paslaugas 548,94 Eur.,

už  mokinių  nemokamą  maitinimą  1508,88 Eur.,  už  lengvatinį  mokinių  vežimą  400,93 Eur.,  už

kompiuterinės programos priežiūrą 34,17 Eur.

 Debitorinis  įsiskolinimas  (išankstinis  apmokėjimas  už  vadovėlius  leidykai  572,01

Eur.,  ,   išankstinis  apmokėjimas  už  automobilių  plovimą  plovyklai  85,13  Eur.,  išankstinis

apmokėjimas už ilgalaikį turtą 2999 Eur., iš viso 3656,14 Eur.  

Direktorė           Regina Pumputienė

Vyriausioji buhalterė           Veronika Šlepikienė
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