
                                 

                                                                                       Mažeikių rajono savivaldybės asignavimų 
                                                                                       valdytojų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio 

                                                                                       sudarymo ir pateikimo tvarkos aprašo 

          3 priedas 

 

                                        

_____ Mažeikių r. Viekšnių Vinco Deniušio meno mokykla _______ 

(Įstaigos pavadinimas) 

 

  BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO 

pagal 2021  m. gruodžio 31 d. duomenis 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

1. Bendroji informacija 

Biudžetinė įstaiga (įstaigos pavadinimas, kodas, adresas): Mažeikių r. Viekšnių Vinco Deniušio 

meno mokykla 

Veiklos rūšis (-ys):  papildomas ugdymas 

Nustatytas maksimalus pareigybių skaičius – 11,97 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užimtų pareigybių skaičius – 11,97 

Ataskaitų rinkinį sudaro: 

1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų 

lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita, Forma Nr. 1; 

2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, Forma Nr. 2; 

3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, Forma Nr. 2-a; 

4. Mokėtinų  sumų ataskaita, 9 priedas; 

5. Aiškinamasis raštas. 

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymas pagal patvirtintas programas ir jų finansavimo 

šaltinius:  

Dotacija ugdymo reikmėms finansuoti 

 Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, sudarė 5500 Eur. Per tą patį 

laikotarpį asignavimų gauta 5500 Eur arba 100 proc. skirtų asignavimų, panaudota – 5500 Eur arba 100 

proc. skirtų asignavimų. 

Biudžetinių įstaigų pajamos 

Įmokos į savivaldybės biudžetą. Pajamų įmokų planas, įskaitant patikslinimus, per ataskaitinį 

laikotarpį sudarė 7600 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta 7836,06  Eur ir pervesta į savivaldybės 

biudžetą 7086,79 Eur:   

įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose – 7086,79 Eur. 



Bendras pajamų įmokų planas įvykdytas 100 proc. 

 Patvirtintas įmokų planas 2021 metams įvykdytas. 

Panaudojimas. Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, sudarė 7600 

Eur. Per tą patį laikotarpį asignavimų gauta 7086,79 Eur arba 93 proc. skirtų asignavimų, panaudota – 

7086,79 Eur arba 93 proc. skirtų asignavimų.  

Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio nebuvo įvykdytas ataskaitinis biudžetinių įstaigų ir 

specialiųjų programų pajamų planas. 

Pajamos savarankiškoms funkcijoms atlikti 

Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, sudarė 201584 Eur. Per tą 

patį laikotarpį asignavimų gauta 201288,8 Eur arba 100 proc. skirtų asignavimų, panaudota – 201288,8 

Eur arba 100 proc. skirtų asignavimų. 

3. Mokėtinos sumos  

Bendras mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje Mokėtinų sumų ataskaitoje (9 

priedas) sudaro 0,7 tūkst. Eur.  

Mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 0,2 tūkst. Eur. Įsiskolinimas, 

lyginant su metų pradžia, bendroje sumoje sumažėjo 0,5 tūkst. Eur.   

Mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas suėjęs ir sudaro ilgiau nei 45 dienos bei ilgalaikių 

įsipareigojimų, kurių terminas ilgesnis negu metai, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra. 

4. Kita reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija 

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje lėšų likučio banko sąskaitoje nėra. 

 

 

 

.Direktorius......................................   ....................   ...... .Vitalis Lizdenis ...................... 
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens                             (parašas)                                             (vardas ir pavardė) 
pareigų pavadinimas)                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė: 

Geda Venskienė,                              tel. 867078293, el. p. gedvena@gmail.com 

 

 



 
 

 
 

   
   

 


