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Kazlų Rūdos savivaldybės
Finansų skyriui
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2016 12 31
Kazlų Rūda
Mokykla vykdo vieną programą – Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo
skatinimo programą. 2016 m. gruodžio 31 d. mokykloje mokosi 354 mokiniai. 2016-12-31 pagal
patvirtintą pareigybių sąrašą mokykloje dirba 40 pedagoginiai darbuotojai (49,72 pedagoginės
normos) ir 15 personalo darbuotojų.
Pagal patvirtintą sąmatą 2016 m. IV ketvirčiui skirta 605500,00 Eur . Iš jų : valstybės
biudžetas - 436600,00 Eur, lėšos egzaminų organizavimui ir vykdymui – 300,00 Eur,
savivaldybės biudžetas - 135500,00 Eur, mokyklos pajamos – 2000,00 Eur, lėšos iš kitų valdymo
lygių (H) – 3100,00 Eur, deleguotos (D) – 21000,00 Eur, savivaldybės biudžetas (maitinimo
gamybos išlaidos) – 7000,00 Eur.
Iki 2016-12-31 gauta 605445,97 Eur asignavimų. Iš jų :
- valstybės biudžetas - 436600,00 Eur, lėšos egzaminų organizavimui ir vykdymui – 300,00 Eur;
- savivaldybės biudžetas – B – 135151,00 Eur, H – 3100,00 Eur, savivaldybės biudžetas
(maitinimo gamybos išlaidos) – 4878,32 Eur;
- mokyklos pajamos – 1538,45 Eur;
- deleguotos (D) – 19435,20 Eur;
- savivaldybės biudžeto ekologinio projekto „Išsaugokime žemę“ įgyvendinimui – 300,00 Eur,
vaikų vasaros poilsio projektas „Per aktyvų pažinimą“ – 700,00 Eur, ekologinio švietimo projektas
„Aplinka – gamtos ir žmogaus kūrinys“ – 200,00 Eur, projektui „Lauko klasė“ – 600,00 Eur,
projektui „Kartu mes galime daugiau“ – 300,00 Eur, valstybės lėšos mokinio reikmenims – 798,00
Eur, projektui „Mokausi plaukti“ – 1000,00 Eur, savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo
specialioji programa – 115,00 Eur, projektas „Etnokultūrinis paveldas – tautinės ir pilietinės
savimonės kraitis“ – 250,00 Eur. Taip pat gauta parama projektams: „Per aktyvų pažinimą“ –
130,00 Eur, „Kartu mes galime daugiau“ – 50,00 Eur.
Iki 2016-12-31 panaudota 605445,97 Eur asignavimų. Iš jų:
- valstybės biudžetas nepiniginiam turtui įsigyti – 8300,00 Eur, kitoms išlaidoms kompensuoti –
428300,00 Eur, lėšos egzaminų organizavimui ir vykdymui – 300,00 Eur;
- savivaldybės biudžetas (B, H) - nepiniginiam turtui įsigyti – 8400,00 Eur, kitoms išlaidoms
kompensuoti – 129851,00 Eur, savivaldybės biudžetas (maitinimo gamybos išlaidos) – 4878,32
Eur;
- mokyklos pajamos – nepiniginiam turtui įsigyti – 1538,45 Eur,
- deleguotos (D) – 19435,20 Eur,
- savivaldybės biudžeto projektai – nepiniginiam turtui įsigyti – 2402,54 Eur, kitoms išlaidoms
kompensuoti – 1860,46 Eur, projektų paramos lėšos - nepiniginiam turtui įsigyti – 180,00 Eur.
Iki 2016-12-31 nepanaudota 4497,03 Eur. Iš jų:
- savivaldybės biudžeto (B) darbo užmokesčio (287,00 Eur) ir socialinio draudimo (62,00 Eur)
lėšų,

- gauta mažiau pajamų 461,55 Eur;
- nepanaudota deleguotų (D) lėšų 1564,80 Eur;
- nepanaudota savivaldybės biudžeto (maitinimo gamybos išlaidos) lėšų 2121,68 Eur.
Banko sąskaitų likučiai:
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris
LT36 7300 0100 7863 4010 (saviv. biudž.)
LT83 7300 0101 1334 8397 (MK)
LT25 7300 0100 7885 7211 (kitos lėšos)
LT76 7300 0100 8366 4583 (parama 2 proc.)
LT04 7300 0101 2095 3843 (pajamos)
LT79 7300 0101 4099 5991 (ES projektų lėšos)
Iš viso Eur :

Likutis
2015-12-31
Eur
0,00
0,00
0,00
789,47
0,00
0,00
789,47

Likutis
2016-12-31
Eur
0,00
0,00
0,00
1139,45
0,00
0,00
1139,45

Įmokų į biudžetą, skiriamų specialiosioms programoms finansuoti, mokykla nemoka.
Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų Kazlų Rūdos
pagrindinė mokykla neturi.
Kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų mokykla neturi.
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