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 Plungės rajono 

 Savivaldybės administracijos  2017-01-12  Nr. 75 

Finansų ir biudžeto skyriui  

  

Aiškinamasis raštas prie 2016 metų gruodžio 31 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų  

 

Plungės r. Kulių gimnazija( Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T1-381 

pakeistas vidurinės mokyklos pavadinimas), įregistruota juridinių asmenų registre kodas191131028. 

Kulių gimnazija tęsia Kulių vidurinės mokyklos, kuri įsteigta 1955m. veiklą. 

Pagrindinė veiklos rūšis - vidurinis mokymas. Kitos ne švietimo veiklos rūšys – kitų 

maitinimo paslaugų teikimas, patikėjimo teise valdomo arba nuomojamo turto nuoma ir 

eksploatavimas.  Gimnazija vykdo Ugdymo veiklos ir modernios aplinkos užtikrinimo programą. 

 Gimnazija 2016 metais turi vieną jungtinę ikimokyklinę priešmokyklinę grupę, kurią nuo 

gruodžio 31 d. lanko 34 vaikai . Gruodžio 31 d. gimnazijoje yra dvylika klasių komplektų, kuriuose 

mokosi 197 mokiniai. Gimnazijoje dirba 36 mokytojai, penkiems iš jų darbovietė nepagrindinė. Iš 

savivaldybės biudžeto finansuojami dirba 15 darbuotojų, kuriems skirta 16,25 etato. Iš viso 

ikimokyklinei priešmokyklinei grupei skirta 3,2 etato: 1,49 etato darbo užmokestis mokamas iš 

savarankiškų savivaldybės funkcijų finansavimo, o likusi dalis 1,71 mokama iš mokinio krepšelio 

lėšų. 

Gimnazija 2016m. valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija mokinio krepšeliui 

finansuoti panaudota 99,9 proc., savivaldybės skirto biudžeto įskaitant ir transporto lengvatų 

finansavimą ir MMA padidinimui skirtų lėšų panaudojo 98,8proc. Biudžetinių įstaigų lėšų ir 

pajamų už nuomą  surinkimo planas neįvykdytas 12,6proc.( 881,77eur.), nes surinkta mažiau už 

nuomą.   Savivaldybės Gimnazija turi paramos gavėjo statusą. Per  2016m. iš Valstybinės mokesčių 

inspekcijos gauta (fizinių asmenų gyventojų pajamų mokesčio 2 proc.)1384,31eur.,  projektinei 

veiklai skirta ir panaudota 320eur. pagal Visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programą. 

2016m. gimnazija vykdė katilinės rekonstrukcijos darbus, kurių finansavimas iš savivaldybės  

biudžeto skirta 6400eur., panaudota 6258,12eur iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų 

fondo(apmokėta tiekėjams tiesiogiai) 86492,25eur.   

2016 metams patvirtinta sąmata: bendra suma – 513200eur iš jų: savarankiškoms 

savivaldybės funkcijoms – 150900eur.savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-264 padidinta 

3700eur. dėl naujos ikimokyklinės grupės įsteigimo nuo rugsėjo 1 d., mokinio krepšeliui – 

345600eur. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-199 ir T1-304 padidinta 3400eur. , biudžetinių 

įstaigų lėšų ir pajamų už nuomą –7000eur., transporto lengvatoms finansuoti- 9700eur.  

Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-264 skirta dotacija MMA padidinimui – 2600eur., dotacija 

MMA padidinimui transporto lengvatoms – 300eur. Viso gruodžio 31d. skirtų asignavimų planas 

523200eur. 

 

2016 metų gruodžio 31 d. panaudota valstybės lėšų mokinio krepšeliui finansuoti 

348679,35eur. Pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją lėšos panaudotos: 

1. Darbo užmokestis – 260292,59eur. 

2. Socialinio draudimo įmokos – 80464,79eur. 

3. Prekių ir paslaugų panaudojimas – 7921,97eur. 

3.1 Ryšių paslaugos – 330,72eur. 

3.2 Spaudiniai – 3498,87eur. 

3.3 Kitos prekės – 2400,00eur. 

3.4 Kvalifikacijos kėlimas – 992,38eur. 

3.5 Kitos paslaugos – 700,00eur. 

 



Savarankiškosioms  savivaldybės funkcijoms vykdyti gimnazija per ataskaitinį laikotarpį 

panaudojo 154248,84eur. Pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją lėšos panaudotos: 

1. Darbo užmokestis – 77900,00eur. 

2. Socialinio draudimo įmokos – 24092,97eur. 

3. Prekių ir paslaugų panaudojimas – 52255,87eur. 

3.1 Mityba – 1667,76eur. 

3.2 Medikamentai – 354,46eur. 

3.3 Ryšių paslaugos – 599,01eur. 

3.4 Transporto išlaikymas – 1700,00eur. 

3.5 Spaudiniai – 99,51eur. 

3.6 Kitos prekės – 9100,00eur. 

3.7 Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas – 7620,77eur. 

3.8 Kvalifikacijos kėlimas- 644,90eur. 

3.9 Komunalinės paslaugos – 29099,33eur. 

3.10 Kitos paslaugos – 1370,13eur. 

Transporto lengvatoms finansuoti panaudota lėšų per ataskaitinį laikotarpį 8105,72eur. 

Pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją lėšos panaudotos: 

1. Darbo užmokestis – 3482,31eur. 

2. Socialinio draudimo įmokos – 1089,63eur. 

3. Transporto išlaikymas – 3533,78eur. 

 

Įstaigos pajamų per ataskaitinį laikotarpį pervesta 6118,23eur. Susigrąžinus panaudota 

6118,23eur.: 

1. Darbo užmokestis- 345,45eur. 

2. Socialinio draudimo įmokos – 107,02eur. 

3. Prekių ir paslaugų panaudojimas – 5665,76eur. 

3.1 Transporto išlaikymas – 403,88eur. 

3.2 Kitos prekės – 1800,00eur. 

3.3 Mityba – 3461,88eur. 

 

 Kulių gimnazijos MMA padidinimui 2600eur. Pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją lėšos 

panaudotos: 

1. Darbo užmokestis – 2000,00eur. 

2. Socialinio draudimo įmokos – 588,60eur. 

 

Kulių gimnazijos transporto lengvatų MMA padidinimui 300eur. Pagal išlaidų klasifikaciją 

lėšos panaudotos:  

1. Darbo užmokestis – 200,00eur. 

2. Socialinio draudimo įmokos – 61,96eur. 

 

2016 metų gruodžio 31d. pagal debitorinį įsiskolinimą mums liko skolingas  „Kretingos 

maistas“ 475,38eur. 

2016 m. gruodžio 31d.  kreditinio biudžeto lėšų įsiskolinimas gimnazija neturi.  

 Ne biudžeto lėšų kreditorinį įsiskolinimą sudaro skola VŠĮ „Kretingos maisto“  už 

elektrą-215,38eur. iš jų: Energijos tiekimas UAB-91,40eur., AB „Energijos skirstymo operatorius“- 

123,98eur. ir UAB „Plungės vandenys“-14,84eur. už vandenį ir už šildymą – 245,16eur. UAB 

„Ugrana“. Apmokėsime, kai gausime pinigus iš VŠĮ „Kretingos maisto“. 

 

     Leonas Pečkauskas  

Direktorius   

 

Parengė buhalterė R. Šauklienė  (8-448) 45 221 


