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ŠIAULIŲ SPECIALIOJO UGDYMO CENTRAS

2019 M. GRUODŽIO MĖN. 31D.  BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020-01-15
Šiauliai

Šiaulių specialiojo ugdymo centras 2019 m. gruodžio mėn.  31 d. biudžeto išlaidų 

sąmatos vykdymo ataskaitoje  asignavimų planas iš :

Savivaldybės biudžeto lėšų sudarė 598900 Eur , iš jų darbo užmokesčiui ir sodrai 529900 

Eur , kitoms prekėms ir paslaugoms 66700 Eur , darbdavių socialinė parama pinigais 2300 Eur , 

materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimui 0 Eur , projektui 0 Eur .

Gauta ir panaudota per IV ketvirtį :

 Darbo užmokesčiui ir sodrai gauta 529900 Eur. panaudota 529900 Eur. liko 

nepanaudota 0 Eur. . Prekėms ir paslaugoms gauta 66700 Eur. panaudota 66700 Eur. liko 

nepanaudota 0 Eur. darbdavio socialinė parama pinigais gauta 1200 Eur , panaudota 1200 Eur. liko 

nepanaudota 0 Eur , materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimui gauta 0 Eur , panaudota 0 Eur . liko 

nepanaudota 0 Eur . projektui gauta 0 Eur , panaudota 0 Eur.

Moksleivio krepšelio iš valstybės biudžeto lėšų asignavimų planas sudarė 770000 Eur, 

iš jų Darbo užmokesčiui ir sodrai 762700 Eur. kitoms prekėms ir paslaugoms 5900 Eur. darbdavių 

socialinė parama pinigais 1400 Eur .

Gauta ir panaudota per IV ketvirtį : 

Darbo užmokesčiui ir sodrai gauta 762700 Eur panaudota 762700 Eur. liko nepanaudota 

0 Eur . Prekėms ir paslaugoms  5900 Eur. panaudota 5900 Eur  liko nepanaudota  0 Eur. darbdavių 

socialinė parama pinigais gauta 1400 Eur , panaudota 1400 Eur .

Valstybinės tikslinių dotacijų asignavimo planas sudarė 511600 Eur . iš jų darbo 

užmokesčiui ir sodrai 460300 Eur. , kitoms prekėms ir prekėms ir paslaugoms 40100 Eur. darbdavių 

socialinė parama pinigais 1200 Eur , materialiojo ir nematerialinio turto įsigijimui 10000 Eur.

Gauta ir panaudota per IV ketvirtį : 

Darbo užmokesčiui ir sodrai gauta 460300 Eur. panaudota 460300 Eur. liko nepanaudota 

0 Eur. , prekėms ir paslaugoms gauta 40100 Eur. , panaudota 40100 Eur. liko nepanaudota 0  Eur.  

darbdavių socialinė parama pinigais gauta 1200 Eur , panaudota 1200 Eur, liko nepanaudota 0 Eur , 

materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimui gauta 100000 Eur , panaudota 10000 Eur, liko 

nepanaudota 0 Eur. 



2019 m. pajamų už teikiamas paslaugas planą sudarė 40000 Eur. Per 4 ketvirčius Šiaulių 

specialiojo ugdymo centras surinko ir į savivaldybės biudžetą pervedė-47800 Eur įmokų už teikiamas 

paslaugas, gavo iš savivaldybės ir per ataskaitinį laikotarpį  40000 Eur tėvų įmokų už teikiamas 

paslaugas, panaudota 40000 Eur. liko nepanaudota 0 Eur. 

                    2019 m. gruodžio 31 d. mokėtinų  sumų  likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 0 Eur..

Tai skolos, kurių nepavyko teisingai įvertinti ir atsiskaityti su paslaugų tiekėjais iki 

gruodžio pabaigos.

Debitorių –kreditorių sąrašas pridedamas.

Šiaulių specialiojo ugdymo centro gautinos sumos 7089,33 Eur, gautinos įmokos už 

vaikų išlaikymą  įstaigoje.

2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis nuo mokesčių už išlaikymą įstaigoje atleista 46 

ugdytiniai, iš jų 20 vaikai- 50 proc. ir 26 vaikų- 100proc., iš jų (20 vaikas gyvena bendrabutyje) , 

nemokamus pusryčius ir pietus gauna – 6 , nemokamus pietus – 25 .

Per ataskaitinius metus specialiojo ugdymo centras gavo paramos iš 2proc. pajamų 

mokesčio- 2016,76 Eur.

Direktorė Eglė Jankauskienė

Švietimo centro  buhalterė                                             Aldona Latonienė        



Forma Nr. 1 patvirtinta  

Lietuvos Respublikos finansų  ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu  Nr. 1K-465 
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2016 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 1K-455 redakcija)

Šiaulių specialiojo ugdymo centras 190528589 Dainų g. 96, Šiauliai
     (įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES 
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,

 2019 M. Gruodžio  mėn. 31  D. 

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA
1/15/2020 Nr. 4

(data)

    Kodas
Ministerijos / Savivaldybės

Departamento
Įstaigos

08.02.01.01 Programos 
   (programos pavadinimas) Finansavimo šaltinio 33

        (eurais, ct)

Pavadinimas Eil.
Nr.

Įstatymu
patvirtintos įmokos

metams*

Faktinės įmokos į
biudžetą per
ataskaitinį
laikotarpį 

Gauti biudžeto
asignavimai per

ataskaitinį
laikotarpį

Panaudoti asignavimai

Negauti
biudžeto

asignavimai per
ataskaitinį

laikotarpį (4–5)
1 2 3 4 5 6 7

Likutis metų pradžioje 1 x x x x 0
Įmokų  suma 2 40000 47800 40000 40000 7800
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 3 x x x x
surinkta iš viso pajamų  47458,36 Eur
* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorė Eglė Jankauskienė
   (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų  pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Švietimo centro  buhalterė Aldona Latonienė
   (vyriausiasis buhalteris (buhalteris) (parašas) (vardas ir pavardė)
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