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Kėdainių r.  Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinė mokykla 

Aiškinamasis  raštas 

2022-06-30 

 

Mokėtinos sumos. 

II ketvirčio pabaigoje praleisto termino skolų nėra. 

Papildoma informacija. 

Savarankiškų funkcijų vykdymas (151) 

Komunalinės paslaugos – mokesčiai už paslaugas 10717,77 Eur. Iš jų:  

šildymas – 8875,72 Eur;   

elektra – 947,25 Eur;  

vandentiekis ir kanalizacija – 92,20 Eur. 

Šiukšlių išvežimo išlaidos – 802,60 Eur. 

Per ketvirtų  iš VŠĮ ,,Bruneros“ ir AB "Panevėžio energija" gautos sumos (atstatomosios lėšos) už 

komunalines paslaugas, kurios mažino kasines išlaidas:  

už šildymą 537,50 Eur.  

už elektros energijos suvartojimą 695,17 Eur.  

už vandens sunaudojimą 128,51 Eur. 

 

Pusmečio planas įvykdytas  91,7 procentais.                          

 (tūkst. eurų) 

Planas Įvyk- 

dymas 

Ekonominis 

straipsnis 

Nuok-

rypis 

Priežastis  

107,8 98,8 

2.1.1.1.1.1. 4,1 
dėl atostoginių išmokėjimo kitą mėn., nei buvo 

planuota 

2.1.2.1.1.1. 0,1 
dėl atostoginių išmokėjimo kitą mėn., nei buvo 

planuota 

2.2.1.1.1.02. 0,1 mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis 

2.2.1.1.1.05. 0,1 sąskaitos apmokamos po ataskaitinio laikotarpio 

2.2.1.1.1.06. 0,3 mažesnis, nei planuota, poreikis 

2.2.1.1.1.11. 0,1 mažesnis, nei planuota, poreikis 

2.2.1.1.1.15. 0,5 mažesnis, nei planuota, poreikis 

2.2.1.1.1.16. 0,1 mažesnis, nei planuota, poreikis 

2.2.1.1.1.20.01 2,4 mažesnis, nei planuota, poreikis 

2.2.1.1.1.20.02 0,6 sunaudotas mažesnis, nei planuota, el. energijos kiekis 

2.2.1.1.1.20.03 0,2 sunaudotas mažesnis, nei planuota, vandens kiekis 

2.2.1.1.1.20.04 0,1 mažesnė, nei planuota, kaina 

2.2.1.1.1.21. 0,1 mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis 

2.2.1.1.1.30. 0,2 mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis 

  Iš viso: 9,0  
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Mokymo lėšos (141) 

 

Pusmečio planas įvykdytas  99,0 procentais.                          

 (tūkst. eurų) 

Planas Įvyk- 

dymas 

Ekonominis 

straipsnis 

Nuok-

rypis 

Priežastis  

223,9 221,7 

2.1.1.1.1.1. 1,1 dėl atostoginių išmokėjimo kitą mėn., nei buvo planuota 

2.1.2.1.1.1. 0,6 dėl atostoginių išmokėjimo kitą mėn., nei buvo planuota 

2.2.1.1.1.16. 0,3 mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis 

2.2.1.1.1.21. 0,1 mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis 

2.2.1.1.1.30. 0,1 mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis 

  Iš viso: 2,2  

 

Bendrosios dotacijos kompensacija ir lėšos pagal atskirus LRV nutarimus (144) 

Programa 01010_03 Pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio apmokėjimo sąlygoms gerinti 

įvykdyta 100 proc. 

Programa 01010_11 Vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams 

padidinti įvykdyta 100 proc. 

Programa 01010_13 Ukrainiečių vaikų ugdymui ir pavėžėjimui įvykdyta 97,1 proc.  

(tūkst. eurų) 

Planas Įvykdymas Ekonominis straipsnis Nuokrypis Priežastis  

3,4 3,3 2.1.1.1.1.1. 0,1 Priskaičiuota mažiau nei planuota 

 

Kasa ir bankas.  

Kasinės operacijos nevykdomos. Biudžetinių lėšų banko sąskaitose metų pradžioje nebuvo. II 

ketvirčio pabaigoje banko surenkamojoje sąskaitoje liko nepanaudotos lėšos vandeniui – 30,00 Eur, 

ir šildymui – 86,19 Eur.  Pinigai gauti iš VŠĮ ,,Bruneros“ ir AB "Panevėžio energija" už sunaudotą 

elektros energiją ir vandenį, bus panaudoti apmokant sąskaitas. Banko biudžetinėje sąskaitoje lėšų 

II ketvirčio pabaigoje neliko.  

Praėjusių metų lėšų likutis. 

Ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuoma (31) -  praeitų metų likučio nebuvo. 

Pajamos, gautos už prekes ir  paslaugas (32) - praeitų metų likučio nebuvo. 

Pajamos už išlaikymą švietimo įstaigose (33) - praeitų metų likutis įtrauktas į šių metų asignavimus 

394,82 Eur. 

Informacija apie iš ES fondų finansuojamus projektus. 

Iš Europos Sąjungos ir iš kitų tarptautinės finansinės paramos lėšų finansuojamų projektų mokykla 

nevykdė. 

 

Mokyklos direktorė    Lolita Klečkauskienė      

Vyr. buhalterė    Jurgita Kačerauskaitė 


