TAURAGĖS MENO MOKYKLA
2021 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2021-04-14

Tauragės meno mokyklos (toliau – mokykla) 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. Asignavimų plano ir jų panaudojimo pokyčių, lyginant su praėjusiais biudžetiniais
metais, suvestinė pagal programas ir finansavimo šaltinius, nurodant daugiausia padidėjusių
(sumažėjusių) asignavimų sumas, priežastis ir paskirtį.
1.1. P009 Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programos asignavimų
pokytį, lyginant su praėjusiais metais, sudaro darbo užmokesčio padidėjimas dėl padidėjusio bazinio
pareiginės algos dydžio, padidėjusios minimalios algos, padidėjusių koeficientų.
B šaltinis planas 16180,00 Eur. – panaudota 145745,94 Eur., įvykdymas 90 proc. Pagal planą
negauta ir nepanaudota – 14736,20 Eur. dėl darbuotojų laikino nedarbingumo.
K šaltinis planas 6000,00 Eur. – panaudota 6000,00 Eur. įvykdymas 100 proc.
S šaltinis planas 18100 Eur. – panaudota 1705,58 Eur. įvykdymas 9 proc. Nepanaudota –
16394,42 Eur. Mokestis už neformalųjį ugdymą neskaičiuojamas nuo 2020 m. spalio 26 d. šalyje
paskelbto karantino, todėl nesurinkta planuotų specialiųjų programų pajamų apie 13300,00 Eur.
1.2. P006 būsto plėtros ir turto valdymo programa B šaltinis planas 4000,00 Eur. I ketvirtį
nebuvo nieko panaudota.
2. Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija.
Nėra.
3. Biudžetinių lėšų sąskaitose (kasoje, mokėjimo kortelėse) lėšų likučiai metų
pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, jų susidarymo priežastys.
Likutis banko sąskaitoje Nr. LT224010051005435880 (biudžetinių lėšų): 2021.01.01 d. –
0,00 Eur. ir likutis: 2021.03.31 d. – 0,00 Eur.
Likutis banko sąskaitoje Nr. LT134010051005437594 (pavedimų lėšų sąskaitos likutis):
2021.01.01 d. – 0,00 Eur. ir likutis: 2021.03.31 d. – 0,00 Eur.
Likutis banko sąskaitoje Nr. LT834010051005437595 (spec. lėšų sąskaitos) likutis:
2021.01.01d. – 9,00 Eur. Spec. lėšų sąskaitos likutis: 2021.03.31 d. – 747,38 Eur (tėvų įmokos už

ugdymą, įmokos už instrumentų ir patalpų nuomą).
4. Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo
įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus.
Praėjusiais metais nepanaudotų lėšų likučio nebuvo.
5. Informacija apie ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų finansuojamų
projektų padarytas išlaidas iš savivaldybės biudžeto dėl neplanuotų, netinkamų finansuoti
išlaidų apmokėjimo.
Mokykla tokių lėšų neturėjo.
6. Mokėtinų ir gautinų sumų susidarymo priežastys.
Mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs mokykla neturi.
7. Kitų gautos lėšos (ne biudžeto).
Tauragės rajono savivaldybės administracija pervedė 160,00 Eur. iš ES NVŠ (neformalusis
vaikų švietimas) programos ir 320,00 Eur. iš Spec. tikslinės dotacijos lėšų NVŠ programos.
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