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AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ 

VYKDYMO ATASKAITŲ 

 

 

Zarasų meno mokykla (toliau – mokykla) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti 

viešojo juridinio asmens statusą. Juridinių asmenų registre mokykla įregistruota 1995 m. rugpjūčio 

08 d., įmonės kodas 190212420.  Mokyklos adresas – Dariaus ir Girėno g.11/Vytauto g. 15, LT-

32129 Zarasai.  

Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl  

Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-9 „Dėl didžiausio 

leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės 

biudžeto, pareigybių skaičiaus švietimo įstaigose  patvirtinimo“ pakeitimo patvirtino didžiausią 

leistiną darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės 

biudžeto, pareigybių skaičių – 6,5.  

Švietimo (formalaus ir neformalaus) programos  2016 metų biudžeto asignavimų 

planas yra 305000,00 eurų. Biudžeto asignavimų gauta per ataskaitinį laikotarpį 50754,54 eurų . 

Kasinės išlaidos sudaro 50595,89 eurų. 

Biudžetinių lėšų sąskaitose lėšų likučių metų pradžioje nebuvo, o  ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje likutis sudaro158,65 eurus.  

Biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos suformuotos buhalterinės programos „Biudžetas 

VS“ pagalba.  

Mokėtinos ir gautinos sumos 2016 m. pradžioje ir  2016 m. I ketvirčio pabaigoje. 

2016 metų pradžioje  mokėtinų sumų  Zarasų meno mokykla neturėjo, ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje 17,2 tūkst eurų. Liko nesumokėtas darbo užmokestis darbuotojams už kovo 

mėnesio antrą pusę 10,9 tūkst eurų, socialinio draudimo įmokos 4,8 tūkst eurų. Liko įsiskolinimas 

už komunalines paslaugas – šildymą, elektros energiją, vandenį  ir ryšio paslaugas sumoje 1,5 tūkst 

eurų. 

Gautinos sumos 2016 m. pradžioje ir 2016 m. ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. 

Gautinos sumos 2016 metų pradžioje buvo 2447,94 eurų.  

Gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 3305,79 eurai. Tai  neapmokėtos 

gautų pajamų sumos už paslaugas švietimo įstaigose ( tėvų įmokos už neformalųjį ugdymą ). 
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