
NEMAKČIŲ MARTYNO MAŽVYDO GIMNAZIJOS  2022 METŲ I KETVIRČIO 

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

I.BENDROJI DALIS 

 

Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija (toliau Gimnazija) įsikūrusi 

Laisvės g. 11, Nemakščiai, LT- 60382 Raseinių r. sav. Gimnazija įregistruota Juridinių asmenų 

registre, kodas 190105646. Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – 

Raseinių rajono savivaldybės taryba, kurios kompetencija Gimnazijos atžvilgiu apibrėžiama 

Biudžetinių įstaigų įstatyme, Vietos savivaldos įstatyme ir kituose teisės aktuose. 

Gimnazijos lėšų šaltiniai: valstybės biudžeto lėšos; Raseinių rajono savivaldybės biudžeto 

lėšos; kitos teisėtai gautos lėšos. 

2022 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas vadovaujantis 

Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto 

vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklėmis, patvirtintomis 2008 m. gruodžio 31 d. Lietuvos 

Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1 K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių 

įstaigų  ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir 

formų patvirtinimo“. 

2022 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys pateiktas pagal 2022 m. 

kovo 31 d. duomenis. 

Ataskaitos sudaromos pagal paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos duomenis, iš 

jų forma Nr. 1 ir forma Nr.2 eurais ir euro centais su dviem ženklais po kablelio), o forma Nr.3, 

forma Nr.4, forma Nr. B-1 – tūkstančiais eurų su vienu ženklu po kablelio. 

 

II. PAGRINDINIAI BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO 

RODIKLIAI 

 

Forma Nr.1 

 

Per 2022 metų I ketvirtį pajamų už turto nuomą (planas 250,00 eurų) pajamų negauta 

ir nepanaudota. Už suteiktas  paslaugas (planas 2500,00 eurų) gauta 500,00 eurų ir panaudota 

945,76  eurų.  

 

Elektroninio dokumento nuorašas



Forma Nr.2 

2022 metams I ketvirčiui mokinio krepšelio lėšų (2011) asignavimų planas 140000,00 

Eur, iš jų  gauta 135568,56 Eur. t. y. 96,83 %.,  panaudota 100352,19 Eur, t.y. 71,68 %. 

2022 metams I ketvirčiui Ugdymo įstaigų veiklos organizavimo užtikrinimui 

savivaldybės biudžeto lėšų (103) asignavimų planas 85000,00 eurų, iš jų gauta 71931,62 Eur. t. 

y. 84,62 %. panaudota  68492,14  Eur, t. y. 80,58 %. 

2022 metams I ketvirčiui projektui „Kokybės krepšelis“ įgyvendinimas, ES lėšos 

(3035) asignavimų planas 2887,15 eurų, iš jų gauta ir  panaudota  2887,15 Eur, t. y. 100,00  %. 

2022 metams I ketvirčiui Pajamų už išlaikymą švietimo, socialinių ir kitų  įstaigų, SP 

lėšos (11012)  asignavimų planas 2500 eurų, iš jų gauta 500,00 t. y. 20,00 %. panaudota  

945,76 Eur, t. y. 37,83  %. 

2022 metams I ketvirčiui Ugdymo įstaigų socialiai remiamų mokinių maitinas (2022) 

asignavimų planas 2200,00 eurų, gauta 564,55 t. y. 25,66 %.  ir panaudota 451,63  t. y. 20,53 

%. 

2022 metams I ketvirčiui Pajamų už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto 

nuomą (11011) asignavimų planas 250,00 eurų, lėšų negauta ir nepanaudota  t. y. 0,00 %. 

2022 metams I ketvirčiui Ugdymo įstaigų materialinės bazės gerinimas (102) 

asignavimų planas 0,00 eurų, lėšų negauta ir nepanaudota  t. y. 0,00 %. 

2022 metams I ketvirčiui lėšos gautos pagal VR vyriausybės nutarimus (211) 

asignavimų planas 3221,00 eurų, lėšų negauta ir nepanaudota  t. y. 0,00 %. 

 

 

III. MOKĖTINOS IR GAUTINOS SUMOS 

 

 

Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos 2022 m. kovo 31 d. mokėtinų ir gautinų 

sumų ataskaitoje (forma Nr.4) apskaitomas 83,6 tūkst. eurų mokėtinų sumų įsiskolinimas, iš jų: 

- darbo užmokestis – 66,8 tūkst. Eur (iš jų GPM 10,1 tūkst. Eur); 

- socialinio draudimo įmokos – 1,0 tūkst. Eur; 

- darbdavių socialinė parama – 0,5 tūkst.Eur; 

- prekių ir paslaugų naudojimas – 14,6 tūkst. Eur: iš jų: 

ryšio paslaugų įsigijimo išlaidos – 0,1 tūkst eur; 

mitybos išlaidos – 0,7 tūkst. Eur.; 

transporto išlaikymas – 1,0 tūkst. Eur;  

kvalifikacijos kėlimo išlaidos -0,3 tūkst.Eur; 



      komunalinės paslaugos -  8,5 tūkst. Eur; 

     informacinių technologijų ir prekių įsigijo išlaidos 0,1 tūkst. Eur; 

     kitos prekės ir paslaugos – 3,4 tūkst.Eur. 

-   kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams – 0,7 tūkst. Eur.  

 

 

Direktorė               Dalia Mačiulaitienė 

 

Įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja           Gražina Račienė 
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