
 
 

TAURAGĖS MENO MOKYKLA 

 

2020 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO  IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO  

ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

2020-10-15 

 

 

I.  Pagrindiniai išlaidų sąmatos vykdymo rodikliai pagal patvirtintas programas ir 

finansavimo šaltinius. 

      Tauragės meno mokyklai finansavimas bus skirtas tik 2020.10.14.d.Tauragės savivaldybės 

tarybos sprendimu, per 2020 m.rugsėjo mėn įstaiga biudžeto išlaidų nevykdė, todėl pateikia 

tuščią biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą už 2020m.III ketvirtį. 

II. 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 31d.Tauragės muzikos mokykla savo veiklą baigė, o po reorganizavimo teises ir pareigas 

perėmė Tauragės meno mokykla. 

 Tauragės meno mokyklos mokykla (toliau – įstaiga) buvo įregistruota 2020 m. rugsėjo  1  

d., VĮ Registrų centre, įstaigos kodas 305617026, steigėjas -Tauragės rajono savivaldybės 

taryba. Pagrindinės veiklos sritys – švietimas, kitas mokymas, kultūrinis švietimas. 

  

 

1. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus. 

 Įstaiga kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų neturi. 

2. Filialų ar panašių struktūrinių vienetų buveinių adresai ir pagrindinė veikla. 

 Įstaiga turi  skyrių  Skaudvilėje  adresu  -  Mokyklos  skg.  4,  Skaudvilė,  Skaudvilės sen. 

Tauragės r. savivaldybė. Pagrindinė veikla – švietimas. 

3. Informacija apie vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį. 

 Įstaigoje 2020.09.30.d.dirbo - 69 darbuotojai. 

III. Biudžetinių lėšų ir kitose sąskaitose likučiai a t a s k a i t i n i o  

l a i k o t a r p i o pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje , jų susidarymo priežastys. 

Biudžetinių lėšų sąskaitos likutis: 2020.09.01d. - 0,00Eur 

Biudžetinių lėšų sąskaitos  likutis: 2020.09.30 d. - 0,00 Eur 

Pavedimų lėšų sąskaitos likutis: 2020.09.01d. – 0,00 Eur 



Pavedimų  lėšų sąskaitos likutis: 2020.09.30 d. – 122,13Eur 

Spec. lėšų sąskaitos likutis: 2020.09.01d. – 0,00  Eur .  

Spec. lėšų sąskaitos likutis: 2020.09.30d. – 204,00 Eur(tėvų įmokos už mokslą). 

   

IV. Informacija apie ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų finansuojamų 

projektų padarytas išlaidas iš savivaldybės biudžeto dėl neplanuotų, netinkamų 

finansuoti išlaidų apmokėjimo. Įstaiga tokių lėšų neturėjo. 

V. Mokėtinų  sumų ataskaita. Mokėtinų sumų, kurių įvykdymo terminas yra praleistas 

mokykla neturi. 

VI. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto) per 2020 m. 09 mėn. – 122,13 Eur 
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