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1. Pagrindiniai išlaidų sąmatos vykdymo rodikliai pagal patvirtintas programas ir 

finansavimo šaltinius.   

Tauragės meno mokyklai finansavimas skirtas nuo 2020-10-14 Tauragės savivaldybės tarybos 

sprendimu. Mokinio krepšelio lėšų išlaidų planas per ataskaitinį laikotarpį buvo gautas ir 

panaudotas 100 proc. Specialios tikslinės dotacijų išlaidų planas per ataskaitinį laikotarpį buvo 

gautas ir panaudotas visas 100 proc. Savivaldybės biudžeto išlaidų planas per ataskaitinį laikotarpį 

buvo  261560,55 gauta ir panaudota 259615,00 Eur. neįvykdyta – 1945,55 Eur. (įvykdyta 99,26 

proc.) Išlaidų iš pajamų už teikiamas paslaugas planas per ataskaitinį laikotarpį buvo  27052,95 Eur.  

gauta ir panaudota 9841,42 Eur. neįvykdyta – 17211,53 Eur. (įvykdyta 36,38 proc.)  Dėl karantino 

patirta mažiau : transporto išlaikymo, kvalifikacijos kėlimo, komunalinių paslaugų, informacinių 

technologijų, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų. 

Mokesčiai už mokslą, dėl nuo 2020 m. spalio 26 d. šalyje paskelbto karantino, 

neskaičiuojami, todėl nesurinkta planuotų specialiųjų programų pajamų apie 9300 Eur.  

2. Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija. 

Tauragės r. savivaldybės taryba 2020 m. balandžio 22 d. priėmė sprendimą Nr.1-122 ‘‘Dėl 

Tauragės muzikos mokyklos ir Tauragės moksleivių kūrybos centro reorganizavimo‘‘. 2020 m. 

rugpjūčio 31 d. Tauragės muzikos mokykla ir Tauragės moksleivių kūrybos centras savo veiklą 

baigė, o po reorganizavimo teises ir pareigas perėmė Tauragės meno mokykla. Tauragės meno 

mokykla (toliau – įstaiga) įsteigta 2020 m. rugsėjo 1 d., VĮ Registrų centre, įstaigos kodas 

305617026, steigėjas – Tauragės rajono savivaldybės taryba. Pagrindinės veiklos sritys: švietimas, 

kitas mokymas, kultūrinis švietimas. 

3. Biudžetinių lėšų sąskaitose ir visose kitose sąskaitose lėšų likučiai metų pradžioje ir 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir paaiškinamos jų susidarymo priežastys: 

1. Likutis 2020 m. rugsėjo 1 d. biudžetinėje sąskaitoje – 0,00 Eur. 

Likutis 2020 m. gruodžio 31 d. biudžetinėje sąskaitoje – 0,00 Eur. 

2. Likutis 2020 m. rugsėjo 1 d. spec. lėšų surinkimo banko sąskaitoje – 0,00 Eur   

Likutis 2020 m. gruodžio 31 d.  spec. lėšų surinkimo banko sąskaitoje – 9,00 Eur. (tėvų įmoka 

už mokslą sumokėta 2020 m. gruodžio 31 d. 
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3. Likutis 2020 m. rugsėjo 1 d. pavedimų sąskaitoje – 0,00 Eur; 

Likutis 2020 m. gruodžio 31 d. pavedimų sąskaitoje – 0,00 Eur; 

4. Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo 

įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus. 

Nėra. 

5. Informacija apie ES ir (ar) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų finansuojamų 

projektų padarytas išlaidas iš savivaldybės biudžeto dėl neplanuotų, netinkamų finansuoti 

išlaidų apmokėjimo. 

Nėra. 

6. Mokėtinų ir gautinų sumų susidarymo priežastys.  

Mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas būtų suėjęs ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

nėra. 

7. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto).  

1) 400 Eur. – Edukacinė kelionė į MO muziejų (meninė vaikų ir jaunimo saviraiškos 

skatinimo programa) (gauta iš administracijos centralizuotos buhalterijos); 

 2) 260 Eur. – Tauragės mokytojų senjorų klubo kelionei į Klaipėdą (Tauragės savivaldybės 

mero fondas) (gauta iš administracijos centralizuotos buhalterijos); 

3) 200 Eur. – Edukacinė išvyka švietimo rėmimo programa vykdymui (gauta iš 

administracijos centralizuotos buhalterijos). 
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