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A I Š K I N A M A S I S   R A Š T A S 

 
 

          Mokyklai 2017 metais programų sąmatoms patvirtinta 433804Eur  asignavimų, per  
pirmą pusmetį papildomai skirta 2985 Eur darbo užmokesčio ir soc. draudimo įmokų didinimui.  
Iš viso 2017m. skirta 436789 Eur. 
 
          Iš jų I-am pusmečiui skirta 273824Eur, (biudžeto lėšos – 128950Eur, mokinio krepš.  
lėšos - 137690Eur, valstybės biudžeto lėšos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo  
sąlygoms gerinti – 2670Eur, pajamų už teikiamas paslaugas lėšos  – 4054Eur : 
 
         a) Bendrasis pagrindinis ugdymas – 216120Eur. : biudžeto lėšos – 90190Eur., mokymas  
             mokinio krepšelio lėšos – 122910Eur, valstybės biudžeto lėšos pedagoginių darbuotojų  
            darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti – 2670Eur, pajamų už teikiamas paslaugas  –  
            350Eur; 
 
        b) Ikimokyklinis ugdymas – 55504Eur :  biudžeto lėšos – 36560Eur; mokinio krepšelio  
             lėšos – 15240Eur, pajamų už teikiamas paslaugas  – 3704Eur; 
                      . 
        c) Socialinės paramos įgyvendinimo programa – 2200Eur. 
            1. Nemokamo mokinių maisto paruošimo išlaidoms dengti – 2200Eur. 
 
          Nuo metų pradžios gauta asignavimų 218542 Eur (biudžeto lėšos  - 99553Eur.  
mokinio krepš. lėšos - 114053Eur, valstybės biudžeto lėšos pedagoginių darbuotojų darbo  
apmokėjimo sąlygoms gerinti – 1782Eur, pajamų už teikiamas paslaugas lėšos  – 3154Eur:   
 

         a) Bendrasis pagrindinis ugdymas – 172597Eur: biudžeto lėšos – 68624Eur, mokinio  
             krepšelio lėšos – 102191Eur; valstybės biudžeto lėšos pedagoginių darbuotojų darbo  
             apmokėjimo sąlygoms gerinti – 1782Eur; 

 
a) Ikimokyklinis ugdymas – 44296Eur : biudžeto lėšos – 29280Eur, mokinio krepšelio 

                            – 11862Eur,  pajamų už teikiamas paslaugas  – 3154Eur. 
                       
     c) Socialinės paramos įgyvendinimo programa – 1649Eur : 
       1. Nemokamo mokinių maisto paruošimo išlaidoms dengti – 1649Eur 
 
        Gautų asignavimų dydžiui, atitinkamai patirtos kasinės išlaidos. 
 
Per š.m. I-ą pusmetį nepanaudota : 
a) Bendrasis pagrindinis mokymas – 43523 Eur. 

1. Savivaldybės biudžeto lėšos liko nepanaudotos 21560Eur: planuota daugiau išmokėti 
darbo užmokesčio ir soc. draudimo įmokų už atostogas birželio mėn. - 18863Eur, 
sutaupyta lėšų patalpų šildymui dėl šiltesnės žiemos - 1586Eur, patalų remontui 
skirtos lėšos bus panaudotos mokinių atostogų metu  - 700Eur. 



2. Mokinio krepšelio lėšos liko nepanaudotos 20720Eur: planuota daugiau išmokėti 
darbo užmokesčio ir soc. draudimo įmokų už atostogas birželio mėn.; 

3. Pajamos už teikiamas paslaugas  – 350Eur bus panaudota mokinių atostogų metu 
patalpų remontui. 
 

b) Ikimokyklinis ugdymas – 11208Eur.  
                         1. Savivaldybės biudžeto lėšos liko nepanaudotos 7280Eur: planuota daugiau išmokėti  
                             darbo užmokesčio ir soc. draudimo įmokų už atostogas birželio mėn. - 5624Eur liko  
                             neapmokėta už maisto produktus birželio mėn. - 790Eur.                               
                         2. Mokinio krepšelio lėšos – 3318Eur planuota daugiau išmokėti darbo užmokesčio ir  
                             soc. draudimo įmokų už atostogas; 

         3. Ikimokyklinis ugdymas pajamų už teikiamas paslaugas   - 550 Eur;           
             
c) Socialinės paramos įgyvendinimo programa – 551 Eur. 
         1. Nemokamo mokinių maisto paruošimo išlaidoms dengti – 551 Eur, liko neapmokėta  
            skola už  birželio mėn.  
 

                Įsiskolinimas darbo užmokesčiui  2017m liepos  1d.: 
 
                                                                    Biudžetų lėšų                                 
                 Darbo užmokestis                                           3293 Eur                                              
                 GPM                                                                 182 Eur 
                 Darbuotojo soc. draudimo įmokos (9%)         4215 Eur                                                
                                                         Viso                         7690 Eur  
                                               
                Darbdavio sos. draudimas  (30,98 %)              13396 Eur                
                                    
      Iš viso su darbo santykiais susiję įsipareigojimai    21086Eur 

 
      Mokėtinos sumos iš biudžeto lėšų  - 3751 Eur.  
  
                                                       Kreditorių sąrašas 

 
Kreditorinis pavadinimas 

 
Suma Eur 

 
                       Pastabos 

1 2 5 
VŠĮ Biržų r. saviv. poliklinika  15 Už prof. sveikatos tikrinimą birželio mėn. 
AB Telia Lietuva  67 Ryšio paslaugos birželio mėn. 
UAB Bitė Lietuva 8 Ryšio paslaugos birželio mėn 
Infostruktūra 27 Interneto paslaugos birželio mėn. 
UAB „Emsi“ 198 Už degalus birželio mėn 
V. Kulbio įmonė 16 Už autobuso remontą birželio mėn 
UAB „Rokiškio Aina“ 109 Už skalbimo paslaugas gegužės-birželio mė 
Biržų švietimo pagalbos centras  140 Kvalifikacijos kėlimo išlaidos birželio  mėn. 
UAB „Biržų vandenys“ 201 Už vandenį gegužės-birželio mėn.  
AB ESO 199 Už elektros energiją birželio mėn. 
UAB Elektrom Lietuva 170 Už elektros energiją birželio mėn. 
Biržų komunalinis ūkis 124 Už paslaugas  birželio mėn. 
UAB Kesko Senukai Lithuania 59 Už prekes birželio mėn 
UAB Butų ūkis 1363 Už paslaugos birželio mėn. 
UAB Tavo mokykla 17 Už paslaugos birželio mėn. 
D.Kutros indv.įmonė 809 Už maisto prod. gegužės, birželio  mėn. 
Ūkininkė Jovita Bėliakienė 24 Už maisto prod.  birželio  mėn. 



S.Balčūnienės įm. 205 Už paslaugas birželio mėn. 
                                Viso 3751  

 
     Biudžeto lėšų  gautinos sumos 2017 m. liepos 1 d  -  2739 Eur : 
 

1. Už  išlaikymą ikimokykliniame skyriuje – 774 Eur,  
2. Nuomininkų patalpų nuomą  – 1965Eur.  

 
 
    Mokytoja, pavaduojanti direktorių                                                                        Ingrida Kubilienė       
                                                                                                     
 
   Vyriausioji buhalterė                                                                                              Danutė Varnienė 
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