
                                                               
PLUNGĖS RAJONO PLATELIŲ MENO MOKYKLA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Mokyklos g. 3,Plateliai,  LT-90421 Plungės r.

Tel./faks. (8 448) 49 100, el. paštas : plateliumm@plunge.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191816847

Plungės rajono savivaldybės administracijos 2022-01-12  Nr.

Finansų ir biudžeto skyriui

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE 2021 METŲ GRUODŽIO 31 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ

VYKDYMO ATASKAITŲ

I. BENROJI DALIS

Informacija apie įstaigą. Plungės rajono Platelių meno mokykla yra savivaldybės

biudžetinė įstaiga, kuri yra įsteigta 1990 m. rugsėjo 01 d. rejestro Nr. 084090 , kodas 191816847,

adresas: Mokyklos g. 3, Plateliai, Platelių sen., Plungės rajonas.

Vadovaujantis Plungės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr.

T1-31 „Dėl biudžetinių įstaigų centralizuoto buhalterinės apskaitos tvarkymo“ nuo 2018 m. rugsėjo

1 d. mokyklos buhalterinė apskaita tvarkoma centralizuotai.

Strateginis mokyklos tikslas – ugdyti išsilavinusią ir kultūrą puoselėjančią

bendruomenę socialiai saugioje aplinkoje.

Pagrindinė veiklos rūšis – neformalus ugdymas. Mokykla vykdo Ugdymo kokybės ir

modernios aplinkos užtikrinimo  programą.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokykloje mokėsi 188 mokiniai. 2021 m. gruodžio

31 d. mokykloje dirbo 29 darbuotojai, sudarytos 2 terminuotos darbo sutartys.

2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis, mokyklai 2021-iems metams skirta biudžeto

asignavimų suma 331 000,00 €. Šią sumą sudaro:

- 4,11 % valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija skiriama ugdymo

reikmėms finansuoti (13 600,00 €.);

- 91,75 % savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškosioms savivaldybės

funkcijoms vykdyti (303 700,00 €.);

- 3,63 % asignavimų, kurie bus susigrąžinti iš biudžeto, pervedus

mokyklos pajamas už išlaikymą (12 000,00 €.).

- 0,51 % asignavimų, kurie bus susigrąžinti iš biudžeto, tai 2020 metų

nepanaudotas likutis mokyklos pajamų už išlaikymą (1 700,00 €.).

Mokykla turi paramos gavėjo statusą. Gaunama parama iš Valstybinės mokesčių

inspekcijos (fizinių asmenų gyventojų pajamų mokesčio 1,2%).

Elektroninio dokumento nuorašas
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II. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Plungės rajono Platelių meno mokyklai savivaldybės taryba 2021 m. vasario 18 d.

sprendimu Nr.T1-50 patvirtino šiuos asignavimus: .

1. Pajamų įmokų į savivaldybės biudžetą:

1.1. už išlaikymą – 24 500,00 €;

1.2. 2020 m. nepanaudotas pajamų likutis už išlaikymą – 1 700,00 €.

2. Asignavimų Ugdymo kokybės ir modernios aplinkos užtikrinimo programai 

vykdyti :

2.1. savarankiškoms savivaldybės funkcijoms – 303 700,00 €;

2.2. Valstybės biudžeto tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti  – 12 700,00 €.

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T1-305

padaryti šie pakeitimai;

1. Asignavimų Ugdymo kokybės ir modernios aplinkos užtikrinimo

programai vykdyti :

1.1. Valstybės biudžeto tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti

padidinta bendra suma – 900,00 € .

1.2. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 27 d. sprendimu

Nr. T1-308 padaryti šie pakeitimai;

1. Pajamų įmokų į savivaldybės biudžetą:

1.1. už išlaikymą bendra suma sumažinta – 12 500,00 €.

Biudžeto išlaidų sąmatos pagal patvirtintus finansavimo šaltinius, programą, funkcinę

ir ekonominę klasifikaciją įvykdytos atsižvelgiant į patvirtintas biudžeto išlaidų sąmatas. Bendras

patvirtintas asignavimų planas 2021 m. ketvirtam ketvirčiui – 331 000,00 €.

Mokykla per ataskaitinį laikotarpį gavo – 329 945,49 €, iš jų:

 -  Valstybės biudžeto tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti  – 13 600,00 €;

-  savarankiškoms funkcijoms – 303 700,00 €;

-  įstaigos pajamų už išlaikymą – 10 945,49 €;

-  2020 m. įstaigos pajamų už išlaikymą likutis – 1 700,00 €.

Visi gauti asignavimai nuo metų pradžios panaudoti pagal išlaidų ekonominę

klasifikaciją – 329 945,49 € :

Valstybės biudžeto tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti  - 13 600,00 €:

- darbo užmokestis pinigais – 12 500,00 €;

- socialinio draudimo įmokos – 200,00 €;

- informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos  - 900,00 €.

Savarankiškoms funkcijoms – 303 700,00 €:

- darbo užmokestis pinigais – 282 800,00 €;

- socialinio draudimo įmokos – 4 400,00 €;

- darbdavio socialinė parama pinigais – 13 900,00 €;

. prekėms ir paslaugoms – 2 600,00 €, iš jų:

- informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos  - 2 500,00 €;

- kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 100,00 €.

Įstaigos pajamų (už išlaikymą) – 10 945,49 €:

-ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos – 538,74 €;

-transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos – 3 297,28 €;

- aprangos ir patalynės bei priežiūros įsigijimo išlaidos – 400,00 €;

-kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 500,00 €;

-komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos – 295,13 €;

-informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 2 619,81 €;

-kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 3 094,53 €;

-komandiruočių išlaidos – 200,00 €.



3

2020 m. įstaigos pajamų likutis (už išlaikymą) – 1 700,00 €:

-transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos – 600,00 €;

-kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 100,00 €;

-informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 300,00 €;

-kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 700,00 €.

Banko sąskaitoje biudžeto lėšų likutis 2021 m. gruodžio 31 d. - 0,00 €.

Platelių meno mokykla 2021 m. gruodžio 31 d. iždui pravedė gautų įstaigos pajamų

(už išlaikymą) – 10 888,40 €. Iš iždo susigrąžino –12 645,49 €. Laikotarpio pabaigos likutis ižde

–0,00 €.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai Platelių meno mokyklos debetinis biudžeto lėšų

įsiskolinimas iš biudžeto įstaigos pajamų lėšų (už išlaikymą) – 1,97 €. Tai išankstinis

apmokėjimas tiekėjui AB ,,Telia Lietuva‘‘ už interneto ryšio paslaugas, kurios buvo apmokėtos

gruodžio mėnesį, o sąskaita gauta už gruodžio mėnesį po ataskaitinio laikotarpio, kuri išrašyta už

paslaugą mažesne suma.

2021 m. gruodžio 31 d. Platelių meno mokyklos kreditorinis įsiskolinimas sudaro –

148,56 €, iš jų pagal finansavimo šaltinius:

1. Iš biudžeto įstaigos pajamų lėšų ( už išlaikymą) skolinga:

- už komunalines paslaugas Žemaičių Kalvarijos kultūros centrui            – 148,56 €;

                                                                                                                       Viso: - 148,56 €.

Mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, Platelių meno mokykla neturi.

L. e. direktorio pareigas                                                                                                    Linas Senkus

Biudžetinių įstaigų centralizuotos

buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja                                                                Genovaitė Bertašienė
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