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Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus 

Biudžeto valdymo ir strateginio planavimo poskyriui                                    

                                                                      

 

2019 METŲ 9 MĖNESIŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO  

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

Viešąjį subjektą Širvintų meno mokykla (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, (8 382) 51 767 

Elektroninio pašto adresas rastine@menomokykla.lt 

Interneto svetainė www.menomokykla.lt 

              Širvintų meno mokykla vykdo 02 programą: švietimo veiklos vykdymas ir ugdymo sąlygų 

gerinimas. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi nuostatais patvirtintais Širvintų rajono savivaldybės 

tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. 1-29 „Dėl Širvintų meno mokyklos nuostatų 

patvirtinimo“.  

              Įstaiga šį ataskaitinį laikotarpį turėjo septynias sąmatas (Širvintų meno mokyklos aplinkos 

lėšų, Širvintų meno mokyklos mokinių lengvatinis pavėžėjimas, Širvintų meno mokyklos mokymo 

lėšos ugdymo reikmėms finansuoti, Širvintų meno mokyklos išlaidos iš biudžetinės įstaigos pajamų, 

Širvintų meno mokyklos išlaidos iš biudžetinės įstaigos pajamų (iš 2018 m. nepanaudotų lėšų), 

mokytojų dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo programas Širvintų meno mokykloje, darbo 

apmokėjimui ir neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra Širvintų meno mokykloje). Pagal šias 

sąmatas Širvintų meno mokykla vykdo švietimo veiklos programą Nr. 02.  

Per 2019 metų ataskaitinį laikotarpį buvo gauta ir panaudota lėšų pagal patvirtintas ir žemiau 

išvardintas sąmatas: 

                                                              1 lentelė. Biudžeto vykdymo sąmatų planų vykdymas 

Eil. 

Nr. 

Biudžeto 

vykdymo 

sąmatos 

pavadini-

mas 

Asignavi-

mų  

likutis  

2018 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 

 
237 000,00 195 501,25 195 501,25 0,00 

Savivaldybės 

biudžeto  



mokyklos 

aplinkos 

lėšos 

lėšos. 

Asignavimai 

panaudoti 

darbuotojų 

darbo 

užmokesčiui 

ir soc. 

draudimo 

įmokoms 

sumokėti. 

Planas 

įvykdytas 

85,49%. 

2. 

Širvintų 

meno 

mokyklos 

mokinių 

lengvatinis 

pavėžėji-

mas 

 2 000,00 2 000,00 1 811,25 188,75 

Savivaldybės 

biudžeto  

lėšos. 

Lėšos 

panaudotos 

mokinių 

lengvatinio 

pavėžėjimo 

paslaugoms 

apmokėti. 

Planas 

įvykdytas 

90,56%. 

3. 

Širvintų 

meno 

mokyklos  

mokymo 

lėšos 

ugdymo 

reikmėms 

finansuoti 

 

10 600,00 9 004,74 9 004,74 0,00 

Valstybės 

biudžeto 

lėšos. 

Asignavimai 

panaudoti 

darbuotojų 

darbo 

užmokesčiui 

ir  soc. 

draudimo 

įmokoms 

sumokėti. 

Planas 

įvykdytas 

84,95%. 

4. 

Širvintų 

meno 

mokyklos 

išlaidos iš 

biudžetinės 

įstaigos 

pajamų 

 

15 000,00 14 820,00 13 849,85 970,15 

Biudžetinės 

įstaigos 

pajamų lėšos. 

Lėšos 

panaudotos 

ryšių, 

transporto, 

kvalifikaci-

jos, 



komunalinių, 

IKT ir kitoms 

prekėms ir 

paslaugoms 

apmokėti.  

Planas 

įvykdytas 

92,33%. 

5. 

Širvintų 

meno 

mokyklos 

išlaidos iš 

biudžetinės 

įstaigos 

pajamų 

 (iš 2018 

metų 

nepanau-

dotų lėšų) 

352,19 400,00  352,19 0,00 

Biudžetinės 

įstaigos 

pajamų 

(nepanau-

dotos 2018 

m.) lėšos.  

Lėšos 

panaudotos  

kt. prekėms 

įsigyti, kt. 

paslaugoms ir  

komunali-

nėms 

paslaugoms 

apmokėti. 

Planas 

įvykdytas 

100%. 

6. 

Mokytojų, 

dirbančių 

pagal 

neforma-

liojo vaikų 

švietimo 

programas 

Širvintų 

meno 

mokykloje, 

darbo 

apmokė-

jimas  

 5 700,00 4 209,23 4 207,38 1,85 

Valstybės 

biudžeto  

lėšos. 

Asignavimai 

panaudoti 

darbuotojų 

darbo 

užmokesčiui 

ir soc. 

draudimo 

įmokoms 

sumokėti. 

Planas 

įvykdytas 

73,81%. 

7. 

Neforma-

liojo vaikų 

švietimo 

paslaugų 

plėtra 

Širvintų 

meno 

mokykloje 

 30 600,00 19 650,00 19 547,55 102,45 

ES biudžeto  

lėšos. 

Asignavimai 

panaudoti 

kitiems 

einamiems 

tikslams 

įgyvendinti ir 

apmokėti. 



 

              Nukrypimai nuo mokyklos biudžeto išlaidų vykdymo sąmatų: 

 

                                                                              2 lentelė. Nukrypimai nuo biudžeto vykdymo sąmatų 

Eil. 

Nr. 

Biudžeto 

vykdymo  

sąmatos 

pavadinimas 

Išlaidų 

pavadinimas 

Ataskaitinio 

laikotarpio 

išlaidų planas 

(Eur) 

Kasinės 

išlaidos 

 (Eur) 

Pastabos 

1. Širvintų meno 

mokyklos aplinkos 

lėšos 

 237 000,00 195 501,25 Nukrypimų nėra 

2. Širvintų meno 

mokyklos mokinių 

lengvatinis 

pavėžėjimas 

 

2 000,00 1 811,25 Nukrypimų nėra 

3. Širvintų meno 

mokyklos  

mokymo lėšos 

ugdymo reikmėms 

finansuoti  

 

10 600,00 9 004,74 Nukrypimų nėra 

4. Širvintų meno 

mokyklos išlaidos 

iš biudžetinės 

įstaigos pajamų 

 

15 000,00 13 849,85 Nukrypimų nėra 

5. Širvintų meno 

mokyklos išlaidos 

iš biudžetinės 

įstaigos pajamų 

 (iš 2018 m. 

nepanaudotų lėšų) 

 

400,00 352,19 Nukrypimų nėra 

6. Mokytojų, 

dirbančių pagal 

neformaliojo vaikų 

švietimo programas 

Širvintų meno 

mokykloje, darbo 

apmokėjimas  

 

5 700,00 4 207,38 Nukrypimų nėra 

7. Neformaliojo vaikų 

švietimo paslaugų 
 

30 600,00 19 547,55 Nukrypimų nėra 

Planas 

įvykdytas 

63,88%. 

 Iš viso:    352,19 301 300,00 245 185,22 244 274,21 1 263,20 Iš viso 

ataskaitinio 

laikotarpio 

biudžeto 

vykdymo 

planas 

įvykdytas 

81,07%. 



plėtra Širvintų 

meno mokykloje 

 Iš viso:  301 300,00 244 274,21  

 

              Įstaigos veikloje nukrypimų nuo ataskaitinio laikotarpio biudžeto išlaidų vykdymo sąmatų 

nėra. 

              2019 metų rugsėjo 30 d. įstaigos kreditorinio įsiskolinimo likutis – 26 082,43 Eur. Šis likutis 

yra einamojo ataskaitinio ketvirčio. Planuojame, kad įsiskolinimai bus grąžinti sekantį ketvirtį. 

Pradelstų įsiskolinimų daugiau kaip 45 dienos įstaiga neturi. 

 

 

                                                                                                  3 lentelė. Gautinų sumų įsiskolinimas 

Eil. 

Nr.  

Gautinų sumų įsiskolinimas Suma (Eur) Už ką skolingi 

 Įsiskolinimas iš Širvintų meno 

mokyklos išlaidos iš biudžetinės 

įstaigos pajamų 5SB(SP): 

 

 

1. Mokinių ugdymas – Dailės skyrius 345,15 už dailės ugdymo 

pamokas 

2. Mokinių ugdymas – Muzikos skyrius 645,36 už muzikos ugdymo 

pamokas 

 Iš viso: 990,51  

3. VŠĮ „Problemų sprendimo centras“ 109,00 už suteiktas paslaugas 

 Iš viso: 109,00  

  Iš viso: 1 099,51  

               

              Gautinų sumų likutis iš viso ataskaitinio laikotarpio pabaigoje–1 099,51 Eur. Planuojame, 

kad gautinų sumų įsiskolinimas už mokinių neformalųjį ugdymą Dailės ir Muzikos skyriuose ir 

suteiktas paslaugas bus grąžintas sekantį mėnesį.  

              2019 metų III ketvirtį mokykla nesigijo ilgalaikio materialaus ar nematerialaus turto.  

              Įstaiga planuoja ir vykdo biudžeto vykdymo sąmatos išlaidas nepažeisdama patvirtinto  

kiekvieno ataskaitinio laikotarpio programos sąmatos plano.  

 

 

Direktorė                                                                                                              Daiva Vinciūnienė     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daiva Kamarauskienė, tel. (8 382) 51 767, el. p. daiva.kamarauskiene@menomokykla.lt    
                                                                                                                                         


