
ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ GAMTININKŲ CENTRAS 

190539984, Žuvininkų g. 18, Šiauliai, tel. 8 650 66871 

 

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

2022 METŲ BIRŽELIO 30 D. 

 

2022-07-15 

 

BENDROJI DALIS 

 

Šiaulių jaunųjų gamtininkų centras yra neformaliojo vaikų švietimo mokykla, vykdanti 

Savivaldybės biudžeto Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programą (08). Įstaigos veikla 

finansuojama savivaldybės biudžeto ir kitomis lėšomis.    

 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį sudaro:  

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

skiriamų programoms finansuoti, ataskaita (forma Nr.1); 

  – biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos (forma Nr.2); 

  – aiškinamasis raštas. 

 

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

 

1. Biudžeto išlaidų sąmatų nevykdymo priežastys (Reikšminga suma – 2000 Eur) 

                       Eur 

Lėšų 

šaltinis 

Nepanaudota 

patvirtintų 

išlaidų suma 

iš  viso 

Išlaidų 

straipsnis 
Nepanaudojimo priežastys 

151 52308,15 2.1.1.1.1.1. Dėl DU metinių lėšų trūkumo imtasi  priemonių lėšų taupymui nuo metų 

pradžios, todėl laikinai  nepilnai komplektuojamas personalas. Taip pat ir 

dėl negalimo numatyti darbuotojų sergamumo. 

151 96800,00 3.1.2.1.1.5. Dėl užsitęsusių  viešųjų pirkimų procedūrų neįsisavintos lėšos bus perkeltos  

į IV ketvirtį 

32 2125,85 2.2.1.1.1.30. Lėšos naudotos pagal poreikį. 

 

2. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymas, kai yra viršyti patvirtinti asignavimai (Reikšminga suma – 100 

Eur) 
                                                                                                                                                             Eur 

Lėšų 

šaltinis 

Išlaidų 

straipsnis 

Patvirtintų 

asignavimų 

viršyta suma 

Viršijimo priežastys 

   Viršytų reikšmingų sumų nėra. 

    

 

3. Pagal paraiškas gauti ir nepanaudoti asignavimai (Reikšminga suma –  500 Eur) 

                                                                                                                                                             Eur 

Lėšų 

šaltinis 

Nepanaudota 

gautų  

asignavimų 

suma iš viso  

Išlaidų 

straipsnis 
Nepanaudojimo priežastys 

    

   Nėra 

 

 



4. Papildoma reikšminga informacija, nenurodoma žemesniojo lygio biudžeto išlaidų arba lėšų 

sąmatų vykdymo ataskaitose. 

4.1. Įstaigos gautų pajamų likutis banko sąskaitoje metų pabaigoje pagal lėšų šaltinius. 

        32 lėšos – 6107,10 Eur;    

4.2. Įstaigos gaunamų pajamų plano ataskaitiniam laikotarpiui vykdymas/nevykdymas ir priežastys pagal 

pajamų rūšį. 

        32 lėšos – surinkta 26501,64 Eur daugiau negu planuota. 

        33 lėšos – surinkta 11316,00 Eur daugiau negu planuota. 

4.3. Informacija apie biudžetinių lėšų sąskaitose (kasoje, mokėjimo kortelėse) esančius lėšų likučius metų 

pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, bei jų susidarymo priežastys. 

                          Eur 

Eil. 

Nr. 

Informacija apie 

biudžetinių lėšų likučius 

Likutis 

metų 

pradžioje 

Likutis 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigoje 

Likučio susidarymo priežastys 

1 Savivaldybės biudžetinių lėšų 

likutis banke 

0 64,01 

 

 

2 Mokėjimo lėšų likutis banke - -  

3 Kasoje - -  

 

4.4. Ilgalaikių įsipareigojimų, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai įstaiga neturi. 

4.5. Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų 

pradžios gautus asignavimus – 6791,46 Eur.. 

4.6. Kitų svarbių įvykių ir aplinkybių, kurios galėtų paveikti veiklą, finansinių ataskaitų sudarymo dieną 

nėra. 

 

5. Kreditorinis įsiskolinimas 2022 m. birželio mėn. 30 dienai – 1346,33  Eur. Tame skaičiuje: 

 

151 Savivaldybės biudžeto lėšos  189,77  

2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos  96,27  

2.2.1.1.1.20. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos  0,97  

2.2.1.1.1.15. Ryšių įrangos ir paslaugų įsigijimo išlaidos  87,00  

2.2.1.1.1.06. Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų 

įsigijimo išlaidos 

 5,53  

 

32 Įstaigos pajamų lėšos – atsitiktinės paslaugos  1156,56  

      2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos  353,85  

       2.2.1.1.1.06. Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų 

įsigijimo išlaidos 

 802,71  

    

6. Gautinų sumų likutis 1716,00 Eur, kurį sudaro gautinos sumos už suteiktas paslaugas. 

 

Direktorius (-ė) Gintaras Oliškevičius 

 

Vyriausioji buhalterė 

 Stanislava Vaičiulienė 

 

Alvina Marcinkienė, tel. +370 659 13327, el. p. alvina.marcinkiene@siauliai.lt 

 

 


