
KUPIŠKIO MENO MOKYKLOS 

 2021 M.RUGSĖJO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ 

MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI, 

ATASKAITA (forma Nr.1) 

 

 

Ataskaitinis laikotarpis 

 

Pajamų įmokų surinkimo planas (Eur) 

Faktinės įmokos į biudžetą per 

ataskaitinį laikotarpį (Eur) 

2021 m. I- III ketvirtis 12 740 3 500 

 

            Dėl paskelbto karantino vaikai buvo atleisti nuo mokesčio už neformalųjį švietimą ir 

instrumentų nuomą pagal 2020-12-10  Kupiškio r. savivaldybės tarybos sprendimą Nr. TS-270 iki 

karantino pabaigos (2021-07-01).  

            Mokestis už mokslą bei instrumentų nuomą pradėtas skaičiuoti prasidėjus naujiems mokslo 

metams – nuo rugsėjo 15 d. 

  Pajamų įmokų surinkimo planas įvykdytas 24,47 %. Šias įmokas sudarė ankstesnių mėnesių 

mokinių skolos. 

                                     MOKĖTINŲ SUMŲ ATASKAITA 

Programa Finansavimo 

šaltinis 

Ekonominės 

klasifikacijos 

kodas 

Mokėtina 

suma (Eur, ct) 

Mokėtinos sumos susidarymo 

priežastys 

 

1 

 

B 

 

2.1.1.1.1.1 

 

18 790.17 

DU ir priklausantys mokesčiai 

mokami sekantį mėnesį. 

 

1 

 

B 

 

2.1.2.1.1.1 

 

499.05 
Įsiskolinimas VSDF  mokamas 

sekantį mėnesį. 

1 B 2.7.3.1.1.1 3523.86 

Įmokos išeitinei išmokai ir 

priklausantys mokesčiai 

mokami sekantį mėnesį. 

1 B 2.2.1.1.1.02 3.91 

Įsiskolinimas už profilaktinį 

sveikatos patikrinimą. Sąskaita 

gauta sekantį mėnesį. 

1 B 2.2.1.1.1.15 100.00 

Įsiskolinimas už šildymo 

sistemos hidraulinį bandymą. 

Sąskaita gauta sekantį mėnesį. 

 

1 

 

B 

 

2.2.1.1.1.20 

 

 

221.57 

 

Įsiskolinimas  už vandenį – 

38.75 eur., už šilumą – 83.49 

eur, už el.energiją – 89.38 eur, 

komunalinių atliekų išvežimą – 

9.95 eur. Sąskaitos gautos 

sekantį mėnesį. 

 

 

1 

 

B 

 

2.2.1.1.1.30 

 

30.14 

Įsiskolinimas už objekto 

techninę  apsaugą – 20.00 eur, 

už kenkėjų kontrolės darbus -



10.14 eur. Sąskaita gauta 

sekantį mėnesį. 

 

1 

 

S 

 

2.2.1.1.1.05 

 

70.71 

 

Įsiskolinimas  už ryšių 

paslaugas. Sąskaitos gautos 

sekantį mėnesį. 

1 S 2.2.1.1.1.16 158.00 

Įsiskolinimas už mokymus. 

Sąskaitos gautos sekantį 

mėnesį. 

1 

 
S 2.2.1.1.1.21 203.68 

Įsiskolinimas už prekes – 

179.48 eur, už paslaugas – 

24.20 eur. Sąskaitos gautos 

sekantį mėnesį. 

1 S 2.2.1.1.1.30 36.00 

Įsiskolinimas už prekes. 

Sąskaitos gautos sekantį 

mėnesį. 

Iš viso: 23 637.09 

 

           Įsiskolinimas bus padengtas  spalio mėnesį. 

 

                         ASIGNAVIMŲ NAPANAUDOJIMO PRIEŽASTYS 

  

           Vaikai buvo atleisti nuo mokesčio už mokslą bei instrumentų nuomą iki 2021 m rugsėjo 15 

dienos, todėl nebuvo surinkta planuota lėšų suma. Iš pajamų įmokų lėšų buvo apmokamos  tik 

būtiniausios išlaidos.  

           Biudžeto asignavimai darbo užmokesčiui su priklausančiais mokesčiais nepanaudoti III 

ketvirtyje (7466.53 eur) dėl jo išmokėjimo sekantį mėnesį. Asignavimai darbdavių socialinei paramai 

(3900.00 eur.) – dėl išeitinės išmokos išmokėjimo sekantį mėnesį (3523.86 eur.) ir dėl  mažesnio 

darbuotojų sergamumo, negu buvo planuota (376.14 eur). 

 

BIUDŽETINIŲ LĖŠŲ SĄSKAITOS LĖŠŲ LIKUČIAI 

 

           Biudžetinių lėšų sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje lėšų likučio nėra. 

 

 

Direktorė                                                                                                             Daiva Šakickienė 

 

Savivaldybės įstaigų buhalterinės apskaitos   Jolanta Balaišienė 

tarnybos vedėja  


