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KALVARIJOS SAV.JUNGĖNŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA  
Kodas 190375976, Alyvų g. 11, LT-69052 Jungėnai Tel(8-343)27816 

                                                                          Faks.(8- 343)27816 
 
Kalvarijos savivaldybės  
Finansų ir biudžeto planavimo skyriui 
           

Biudžeto išlaidų sąmatos ataskaitų aiškinamasis raštas 
Prie 2017 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų  

 
 

I. BENDROJI DALIS 
 

Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinė mokykla (toliau – mokykla) yra juridinis asmuo, turintis 
antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Mokyklos buveinės adresas: Alyvų g. 11, 
Jungėnai, Kalvarijos sav., Lietuvos Respublika. Įstaigos kodas 1900375976. Mokykla yra biudžetinė 
įstaiga, finansuojama iš Kalvarijos savivaldybės biudžeto. Mokyklos steigėjas yra Kalvarijos 
savivaldybės taryba. Įstaiga veikia vadovaudamasi patvirtintais Kalvarijos savivaldybės tarybos 2014 
m. gruodžio 4 d. sprendimo Nr. T-51-11  nuostatais.  

Mokykla neturi kontroliuojančių arba asocijuotų subjektų.  

Mokyklos tikslas – teikti pradinį ir pagrindinį išsilavinimą, atitinkantį bendrąsias programas. 
Darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 40 darbuotojai. 

 

II. APSKAITOS POLITIKA 
 

Mokykla vadovaujasi  Kalvarijos sav. Jungėnų  buhalterinės apskaitos vadovu (į kurio sudėtį 
įeina skyrius ,,Apskaitos politika“), patvirtintu  Jungėnų mokyklos direktoriaus 2009 m. gruodžio 07 d. 
direktoriaus įsakymu Nr. V-33-1 ,,Dėl buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“. 

III. PASTABOS 
1 Pastaba 

Informacija apie mokinio krepšelio  biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą 
(09.02.01.01.) Mokinio krepšelio  ataskaitinio laikotarpio planas- 241200,00 eur, gauta asignavimų -
241200,00 eur. Kasinės išlaidos – 241200,00 eur. 

Darbo užmokesčio 2.1.1.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 176400,00 eur gauta 
asignavimų – 176400,00 eur  panaudota – 176400,00 eur. Įvykdyta 100 %.  

Socialinio draudimo įmokų 2.1.2.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 54100,00 eur gauta 
asignavimų – 54100,00 eur panaudota – 54100,00 eur . Įvykdyta 100 %.  

Spaudinių (mokymo priemonių) 2.1.2.1.1.8. ataskaitinio laikotarpio planas – 3100,00 eur    
gauta asignavimų – 3100,00 eur panaudota – 3100,00 eur. Įvykdyta 100 %.  

Kvalifikacijos kėlimas  - 2.2.1.1.1.16. ataskaitinio laikotarpio planas – 1000,00 eur  gauta 
asignavimų – 1000,00 eur panaudota – 1000,00 eur. Įvykdyta 100 %.  

Kitos paslaugos 2.2.1.1.1.30. ataskaitinio laikotarpio planas – 900,00 eur   gauta asignavimų – 
900,00 eur panaudota – 900,00 eur Įvykdyta 100 %.  

Kitas ilgalaikis materialus turtas 3.1.1.5.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 5700,00 eur   
gauta asignavimų – 5700,00 eur panaudota – 5700,00 eur Įvykdyta 100 %.  
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2 Pastaba 
Informacija apie nemokamo maitinimo biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą 

(10.04.01.40.). Biudžeto planas ataskaitinio laikotarpio 12800,00 eur gauta asignavimų – 12580,73 eur 
panaudota – 12580,73 eur. Įvykdyta 98,3 %.  

 

 
3 Pastaba 

Informacija apie aplinkos išlaidų vykdymo ataskaitą  (09.02.01.01.). Biudžeto planas 
ataskaitinio laikotarpio  102800,00 eur gauta asignavimų – 102800,00 eur panaudota – 102762,44 eur.  

Darbo užmokesčio 2.1.1.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 58700,00 eur, gauta asignavimų 
– 58700,00 eur, panaudota – 58700,00 eur. Įvykdyta 100 %.  

Socialinio draudimo įmokų 2.1.2.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 18000,00 eur, gauta 
asignavimų – 18000,00 eur, panaudota – 18000,00 eur. Įvykdyta 100 %.  

Prekių ir paslaugų naudojimui 2.2.1.- ataskaitinio laikotarpio planas 22200,00 eur, gauta 
asignavimų 22200,00 eur, panaudota 22200,00 eur.  

Ryšių paslaugų 2.2.1.1.1.5. ataskaitinio laikotarpio planas – 700,00 eur, gauta asignavimų – 
700,00 eur, panaudota – 700,00 eur. Įvykdyta 100 %.  

Transporto išlaikymo 2.2.1.1.1.6. ataskaitinio laikotarpio planas – 2700,00 eur, gauta 
asignavimų – 2700,00 eur, panaudota – 2700,00 eur. Įvykdyta 100 %.   

Kitos prekės - 2.2.1.1.1.10. ataskaitinio laikotarpio planas   - 3600,00 eur,  gauta asignavimų –
3600,00 eur, panaudota – 3600,00 eur. Įvykdyta 100 %.   

Kvalifikacijos kėlimas - 2.2.1.1.1.16. ataskaitinio laikotarpio planas - 500,00 eur, gauta 
asignavimų – 500,00 eur, panaudota – 500,00 eur. Įvykdyta 100 %. 

Komunalinių paslaugų - 2.2.1.1.1.20. ataskaitinio laikotarpio planas – 14000,00 eur, gauta 
asignavimų – 14000,00 eur, panaudota – 14000,00 eur. Įvykdyta 100 %.  

Kitų paslaugų - 2.2.1.1.1.30. ataskaitinio laikotarpio planas   - 700,00 eur, gauta asignavimų –
700,00 eur panaudota – 700,00 eur Įvykdyta 100 %.  

Negyvenamieji pastatai 3.1.1.2.1.2. ataskaitinio laikotarpio planas – 3900,00 eur, gauta 
asignavimų - 3862,44 eur, panaudota – 3862,44 eur. Įvykdyta 99% 

            

4 Pastaba 
 
Informacija apie  spec. programos biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą (09.02.01.01.) Spec. 

programų ataskaitinio laikotarpio planas – 900,00 eur,  gauti asignavimai 778,91 eur, panaudota – 
778,91 eur.   

Kitos prekės - 2.2.1.1.1.10. ataskaitinio laikotarpio planas   - 600,00 eur,  gauta asignavimų –
479,30 eur, panaudota – 479,30 eur. Įvykdyta 79,9 %.  

  Kitų paslaugų - 2.2.1.1.1.30. ataskaitinio laikotarpio planas   - 300,00 eur, gauta asignavimų –
299,61 eur, panaudota – 299,61 eur. Įvykdyta 99,9 %.  

 Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį 778,91 eur. 

           5 Pastaba 
 

Informacija apie aplinkos (deleguotos lėšos) išlaidų vykdymo ataskaitą  (09.02.01.01.). 
Biudžeto planas ataskaitinio laikotarpio  1405,00 eur gauta asignavimų – 1405,00 eur panaudota – 
1405,00 eur.  
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Darbo užmokesčio 2.1.1.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 1077,00 eur, gauta asignavimų 
– 1077,00 eur, panaudota – 1077,00 eur. Įvykdyta 100 %.  

Socialinio draudimo įmokų 2.1.2.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 328,00 eur, gauta 
asignavimų – 328,00 eur, panaudota – 328,00 eur. Įvykdyta 100 %.  

           6 Pastaba 
 

Informacija apie mokinio krepšeliui deleguotas lėšas, išlaidų vykdymo ataskaitą  
(09.02.01.01.). Biudžeto planas ataskaitinio laikotarpio  6200,00 eur gauta asignavimų – 6200,00 eur 
panaudota – 6200,00 eur.  

Darbo užmokesčio 2.1.1.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 4800,00 eur, gauta asignavimų 
– 4800,00 eur, panaudota – 4800,00 eur. Įvykdyta 100 %.  

Socialinio draudimo įmokų 2.1.2.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 1400,00 eur, gauta 
asignavimų – 1400,00 eur, panaudota – 1400,00 eur. Įvykdyta 100 %.  

 
 

 

 
L.a.direktorės funkcijas           Nijolė Babeckienė 

 

Vyr. buhalterė        Irena Gražinskienė 

Irena Gražinskienė,  (8 343 27816), irena.grazinskiene@gmail.com 
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