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BIUDŽETO VYKDYMO  ATASKAITŲ RINKINIO   

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

2020 METŲ RUGSĖJO 30 D.   

 

 

Šiaulių Jaunųjų gamtininkų centras yra biudžetinė savivaldybės švietimo įstaiga. Šiaulių Jaunųjų 

gamtininkų centras įstaiga , pagrindinė vykdoma veikla – neformalusisi vaikų švietimas , muziejų 

veikla , turistų gidų veikla , jojamųjų žirgų nuomą , kitų turizmo priemonių nuomą.  

Šiaulių Jaunųjų gamtininkų centras finansavimo šaltiniai yra savivaldybės biudžeto lėšos, valstybės 

lėšos ,  už teikiamas paslaugas lėšos, lėšos gautos iš kitų biudžetinių įstaigų už teikiamas paslaugas; 

įvairios lėšos iš kitų šaltinių .  

Šiaulių Jaunųjų gamtininkų centre  yra 33 darbuotojų etatai. 

 

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS: 

  

Ketvirtinį ataskaitų rinkinį sudaro : 

- biudžetinių įstaigų pajamų į biudžetą ,biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų 

programoms finansuoti, ataskaita (forma Nr.1); 

- biudžeto vykdymo ataskaita (forma Nr2); 

- aiškinamasis raštas. 

 

 

 

Biudžetinių įstaigų pajamų į biudžetą ,biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų 

programoms finansuoti, ataskaita ( forma NR.1) 

 

 

2020 metais planuojama (32 ) surinkti 13800 Eur. Surinkta 26100,33 Eur.. 

Per 2020 metų III ketvirtį įstaigos pajamų pervesta į biudžetą 25990 Eur. Pajamų planas viršytas , IV 

ketvirtį planas bus padidintas. 

2020 metais planuojama (33 ) surinkti 10700 Eur. Surinkta 13380,51Eur.. 

Per 2020 metų III ketvirtį įstaigos pajamų pervesta į biudžetą 13400 Eur. Pajamų planas viršytas , IV 

ketvirtį planas bus padidintas. 

 

2020 metais (30) lėšos nepanaudotos dėl COVID – 19 neįvykusių pirkimų ilgalaikiam turtui. 

 

 

 

 

 

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (forma Nr.2) 

 

Per III ketvirčius SB planas sudaro 322300 Eur. , panaudota – 297384,26 Eur. 
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Nepanaudota per III ketvirčius 24915,74 Eur.  

Darbo užmokesčio nepanaudota 1507,20 Eur.  

Soc. draudimas nepanaudotas 122,43Eur. 

Prekių ir paslaugų nepanaudota 15986,11 Eur. ( transporto 105,28 Eur. , materialiojo turo einam 

remontas 641,94 Eur. , komunaliniai 2817,57 Eur. , medikamentai 321,70Eur , komandiruotės 673,85 

Eur. ,  prekės ir paslaugos  10825,77 Eur ) dėl COVID – 19 . 

 

Gauti asignavimai SB lėšų per III ketvirčius 297389,57 Eur – panaudota 297384,26 Eur. liko banke 

likutis 5,31 Eur. ( soc .draudimo 5,31 Eur dėl perskaičiuotų atlyginimų ) 

 

 

Per  III ketvirčius  ( 1431 )  planas sudaro 12900 Eur. , panaudota 0Eur. 

Nepanaudota per III ketvirčius 12900 Eur. , neformaliam vaikų švietimui mokyklose dėl COVID – 

19 , nepanaudota 

 

 

Per III ketvirčius iš SP ( 33 ) planas 9500 Eur , panaudota 2905,96 Eur. 

Nepanaudota per III ketvirčius 6594,04 Eur.  

Darbo užmokesčio nepanaudota 3000 Eur.  

Soc. draudimas nepanaudota 0 Eur. 

Prekės ir paslaugos 3594,04 Eur. nes dėl COVID – 19 ,nebuvo vykdoma veikla. 

 

Gauti asignavimai iš SP ( 33  ) 2905,96 Eur. , panaudota 2905,96 Eur. liko banke nepanaudota 0 Eur.  

 

Per III ketvirčius iš SP ( 32 ) planas 7300 Eur , panaudota 5356,14Eur. 

Nepanaudota per III ketvirčius 1943,86 Eur.  

Darbo užmokesčio nepanaudota 0 Eur.  

Soc. draudimas nepanaudota 0 Eur. 

Prekės ir paslaugos 1943,86 Eur. nes dėl COVID – 19 ,nebuvo vykdoma veikla. 

 

Gauti asignavimai iš SP ( 33  ) 5463,83Eur. , panaudota 5356,14 Eur. liko banke nepanaudota 107,69 

Eur.  

 

 

Per III ketvirčius iš SP ( 30 ) planas 29501,09 Eur , panaudota 3981,34 Eur. dėl COVID – 19 

neįvyko viešųjų pirkimų konkursas. 

 

 

Gauti asignavimai iš SP ( 30 ) 5000 Eur , panaudota 3981,34 Eur. likutis banke 1018,66Eur. pakeistas  

sąskaitos apmokėjimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita ( forma Nr.4) 

Mokėtinas įsiskolinimas (iš biudžeto lėšų) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje- 225,63Eur. 

( iš valstybės lėšų ) ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 0 Eur.  



( iš SP lėšų 0 ataskaitinio laikotarpio pabaigai  - 24,03 Eur.  

Visi įsiskolinimai nėra pradelsti ,jų mokėjimo terminas nėra pasibaigęs. 

  

Gautinas įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje –  3225,00Eur. 

 

 

 

 

 

Direktorius                                        Gintaras Oliškevičius 

 

 

Vyriausioji buhalterė        Stanislava Vaičiulienė 


