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Biudžeto valdymo ir strateginio planavimo poskyriui                                    

                                                                      

 

2017 METŲ KETVIRTOJO KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

Viešąjį subjektą (toliau – Meno mokykla) identifikuojantys duomenys: 

Viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas Širvintų meno mokykla 

Kodas 190374493 

Adresas Vilniaus g. 69, Širvintos, Lietuvos Respublika 

Indeksas LT-19120 

Telefonas (8 382) 53 566 

Elektroninio pašto adresas sirvintos.menomokykla@gmail.com 

Interneto svetainė www.menomokykla.lt 

              Širvintų meno mokyklos programa: švietimo veiklos vykdymas ir ugdymo sąlygų gerinimas. 

Mokykla savo veikloje vadovaujasi nuostatais patvirtintais Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2014 

m. birželio 26 d. sprendimu Nr. 1-131 „Dėl Širvintų meno mokyklos nuostatų patvirtinimo“. Meno 

mokykla šį ataskaitinį laikotarpį turėjo septynias sąmatas (Širvintų meno mokyklos aplinkos lėšų, 

Širvintų meno mokyklos lėšos mokinio krepšeliui finansuoti lėšų, Širvintų meno mokyklos išlaidos 

iš biudžetinės įstaigos pajamų, Širvintų meno mokyklos išlaidos iš biudžetinės įstaigos pajamų (iš 

2016 m. nepanaudotų lėšų), pedagoginių darbuotojų atlyginimams padidinti Širvintų meno 

mokykloje, darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti Širvintų meno mokykloje 

ir Širvintų meno mokyklos mokinių lengvatinis pavėžėjimas). Pagal šias sąmatas įstaiga vykdo 

švietimo veiklos programą Nr. 02 pagal skirtingus finansavimo šaltinius ir skirtingas dimensijas. 

Per 2017 metus buvo gauta ir panaudota lėšų pagal patvirtintas ir žemiau išvardintas sąmatas: 

                                                                                          1 lentelė. Sąmatų planų vykdymas 

Eil. 

Nr. 

Sąmatos 

pavadini-

mas 

Asignavi-

mų  

likutis  

2016 m. 

gruodžio 

31 d. 

Ataskaiti-

nio 

laikotarpio 

asignavimų 

planas  

(Eur) 

Gauti 

asignavimai  

(Eur) 

Kasinės 

išlaidos 

(Eur) 

Gautų 

asigna-

vimų 

likutis  

(Eur) 

Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Širvintų 

meno 

mokyklos 

aplinkos 

lėšos 

 

178 000,00  178 000,00 178 000,00 0,00 

Savivaldybės 

biudžeto  

lėšos. 

Asignavimai 

panaudoti 



darbo 

užmokesčiui 

ir soc. 

draudimo 

įmokoms, 

prekėms 

įsigyti, 

komunali-

nėms 

paslaugoms ir 

ilgalaikiam 

turtui įsigyti. 

Planas 

įvykdytas 

100,00 %. 

2. 

Širvintų 

meno 

mokyklos 

lėšos 

mokinio 

krepšeliui 

finansuoti 

 

13 900,00 13 900,00 13 900,00 0,00 

Valstybės 

biudžeto 

lėšos. 

Asignavimai 

panaudoti 

darbo 

užmokesčiui 

ir  soc. 

draudimo 

įmokoms. 

Planas 

įvykdytas 

100,00 %. 

3. 

Širvintų 

meno 

mokyklos 

išlaidos iš 

biudžetinės 

įstaigos 

pajamų 

 

16 000,00 16 000,00 15 703,57 296,43 

Planas 

įvykdytas 

98,15 %. 
Asignavimai 

panaudoti 

ryšių 

paslaugoms, 

prekėms 

įsigyti, 

kvalifikacijai, 

ilg. material. 

turto 

remontui, kt. 

paslaugoms ir 

komunali-

nėms 

paslaugoms 

apmokėti ir 

ilgalaikiam 

turtui įsigyti. 

4. 
Širvintų 

meno 
3 318,91 3 300,00 0,00 3 318,91 0,00 

Lėšos skirtos 

ryšiams, kt. 



mokyklos 

išlaidos iš 

biudžetinės 

įstaigos 

pajamų 

 (iš 2016 

m. 

nepanau-

dotų lėšų) 

paslaugoms, 

kt. prekėms 

įsigyti ir 

komunali- 

nėms 

paslaugoms 

apmokėti. 

Planas 

įvykdytas 

100 %. 

5. 

Pedagogi-

nių 

darbuotojų 

atlyginimas 

padidinti 

Širvintų  

meno 

mokykloje 

 4 600,00 4 600,00 4 600,00 0,00 

Valstybės 

biudžeto 

lėšos. 

Asignavimai 

panaudoti 

pedagogų 

darbo 

užmokesčiui 

ir  soc. 

draudimo 

įmokoms 

sumokėti. 

Planas 

įvykdytas 

100,00 %. 

6. 

Darbuotojų 

darbo 

apmokė-

jimo 

įstatymui 

laipsniškai 

įgyvendinti 

Širvintų  

meno 

mokykloje 

 600,00 600,00 600,00 0,00 

Valstybės 

biudžeto 

lėšos. 

Asignavimai 

panaudoti 

darbuotojų 

darbo 

užmokesčiui 

ir  soc. 

draudimo 

įmokoms 

sumokėti. 

Planas 

įvykdytas 

100,00 %. 

7. 

Širvintų 

meno 

mokyklos 

mokinių 

lengvatinis 

pavėžėji-

mas 

 1 400,00 1 400,00 1 400,00 0,00 

Savivaldybės 

biudžeto  

lėšos. 

Asignavimai 

panaudoti 

mokinių 

lengvatinio 

pavėžėjimo 

paslaugoms 

apmokėti. 



 

 

Nukrypimai nuo Meno mokyklos biudžeto išlaidų vykdymo sąmatų:      

                                   

                                                                                                           2 lentelė. Nukrypimai nuo sąmatų 

Eil. 

Nr. 

Sąmatos 

pavadinimas 

Asignavimų  

likutis  

2016 m. 

gruodžio 31 

d. 

Ataskaitinio 

laikotarpio 

išlaidų planas 

(Eur) 

Kasinės 

išlaidos 

 (Eur) 

Pastabos 

1. Širvintų meno 

mokyklos aplinkos 

lėšos 

 178 000,00  178 000,00 Nukrypimų nėra 

2. Širvintų meno 

mokyklos lėšos 

mokinio krepšeliui 

finansuoti 

 

13 900,00 13 900,00 Nukrypimų nėra 

3. Širvintų meno 

mokyklos išlaidos 

iš biudžetinės 

įstaigos pajamų 

 

16 000,00 15 703,57 Nukrypimų nėra 

4. Širvintų meno 

mokyklos išlaidos 

iš biudžetinės 

įstaigos pajamų 

 (iš 2016 m. 

nepanaudotų 

biudžetinės įstaigos 

pajamų lėšų) 

 

 

 

 

3 318,91 
3 300,00 3 318,91 Nukrypimų nėra 

5. Pedagoginių 

darbuotojų 

atlyginimams  

padidinti Širvintų  

meno mokykloje 

 

4 600,00 4 600,00 Nukrypimų nėra 

6. Darbuotojų darbo 

apmokėjimo 

įstatymui 

laipsniškai 

įgyvendinti 

 

600,00 600,00 Nukrypimų nėra 

Planas 

įvykdytas  

100,00 %. 

 

 Iš viso: 3 318,91 217 800,00 214 500,00 217 522,48 296,43 Iš viso 

ataskaitinio 

laikotarpio 

planas 

įvykdytas  

99,87 %. 



Širvintų  meno 

mokykloje 

7. Širvintų meno 

mokyklos mokinių 

lengvatinis 

pavėžėjimas 

 

1 400,00 1 400,00 Nukrypimų nėra 

 Iš viso: 3 318,91 217 800,00 217 522,48  

 

              Meno mokyklos veikloje nukrypimų nuo ataskaitinio laikotarpio biudžeto išlaidų vykdymo 

sąmatų nėra. 

              Įstaiga baigė 2017 ataskaitinius metus be kreditorinio įsiskolinimo. Kreditorinio įsiskolinimo 

likutis 2017 m. gruodžio 31 d. – 0,00 Eur. Pradelstų įsiskolinimų daugiau kaip 45 dienos Širvintų 

meno mokykla neturi. 

 

                                                                                                    3 lentelė. Gautinų sumų įsiskolinimas 

Eil. 

Nr.  

Gautinų sumų įsiskolinimas Suma (Eur) Už ką skolingi 

 Iš išlaidos iš biudžetinės įstaigos 

pajamų už mokinių ugdymą 5SB (SP): 
 

 

    

 Iš viso:   

              Gautinų sumų likutis iš viso ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 0,00 Eur.  

              2017 metų IV ketvirtį Meno mokykla įsigijo ilgalaikio materialaus turto iš biudžetinės 

įstaigos pajamų už 2 915,72 Eur, iš Savivaldybės (Aplinkos) biudžeto lėšų už 5 600,00 Eur. Iš viso 

mokykla per 2017 m. įsigijo ilgalaikio materialaus turto už 8 915,72 Eur.  

              Įstaigos nepanaudotas banko sąskaitų likutis iš biudžetinės įstaigos pajamų 2017 m. gruodžio 

31 dienai – 296,43 Eur. 

              Širvintų meno mokykla planavo ir vykdė biudžeto vykdymo išlaidas nepažeisdama 

patvirtinto  kiekvieno ataskaitinio laikotarpio programos sąmatos plano.  

 

 

            

Direktorė                                                                                                                Daiva Vinciūnienė                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

Daiva Kamarauskienė, tel. (8 382) 53 566, el. p. kamarauskiene.d@gmail.com. 

 

                                                                                                                              
 


