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Bendroji informacija.  
Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 304910414.  

Adresas.  
P. Cvirkos g. 1 Molėtai,  

Įstaigos veikla – Švietimo pagalba.  

Sąmatos įvykdymo rodikliai.  

Ataskaitinis laikotarpis: 2019-01-01 – 2019-12-31 

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba per ataskaitinį laikotarpį gavo 159648,91 eurus  

asignavimų, iš jų mokino krepšeliui 28200 eurų, savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms atlikti 

128597,91 eurus.  

Visi gauti asignavimai panaudoti pagal jų paskirtį, lėšų likučio banko sąskaitoje 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra.. 

Darbo užmokesčiui per ataskaitinį laikotarpį išleista 139885 eurai, iš jų mokinio 

krepšelio (pedagogų) 27800 eurų , savivaldybės savarankiškųjų funkcijų 112085 eurai (pedagogų 

90585 eur., kitų 19800 Eur., D kategorijos 19800 Eur.) 

 Priskaitymams soc. draudimo įmokoms  išleista 2119 eurai, prekėms ir paslaugoms 

eurai, darbdavio socialinei paramai pinigais 306,44 eurų. 

 
2019 metų asignavimų plano ir panaudojimo pokyčių suvestinė              tūkst.Eur 
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1 2 3 4 5 6 7(6/5*

100 

8(6-5) 9 10 11 12(11/10*

100) 

13(11-10) 

6 Ugdymo 

proceso 

užtikrinimo 

09.05.01.03. K 28,2 28,0 100 0  10,3 10,3 100 0  

6 Ugdymo 

proceso 

užtikrinimo 

09.05.01.03. Z 128,6 128,6 100 0  37,9 37,9 100 0  

6 Ugdymo 

proceso 

užtikrinimo 

09.05.01.03. P,U 3,2 2,9 0,91 0,3  3,5 0,35 0,35 0,1 Neuždirbo pajamu 

Iš viso: 160,0 159,6 100 0,4  51,7 48,6 94 3,1  

 
          *nurodyti daugiausiai padidėjusių (sumažėjusių) asignavimų sumas, priežastis ir paskirtį(LR 

finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr.1K-464, 5,1 punktas) 

 

 

 



 Įstaigos veiklos vykdymas  
Forma Nr. 1 (lėšų už paslaugas 2019 m. surinkimo ir panaudojimo biudžetinėse įstaigose 

programa (P06  )– metų planas 2200 euras. Per ataskaitinį laikotarpį gauta ir į biudžetą buvo sumokėta 

4317,61 eurai. Per ataskaitinį laikotarpį iš biudžeto gauta ir apmokėjimui už prekes ir  paslaugas išleista 

1836 eurai,  negautų biudžeto asignavimų likutis laikotarpio pabaigai 2481,61eurai.  

Forma Nr. 1 (lėšų likutis už 2018 m. suteiktas paslaugas  panaudojimo biudžetinėse 

įstaigose programa (U06 )–  iš biudžeto gauta ir apmokėjimui už prekes ir paslaugas išleista 1015 eurai. 

Likutis laikotarpio pabaigoje 0,82  eur. 

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita  
Forma Nr. 4 (mokėtinos ir gautinos sumos)  

Mokėtinu sumu prekių ir paslaugų tiekėjams 2019 m. gruodžio 31 d. nėra.  

Debitorinis įsiskolinimas 11,11 Eur. (permoka už elektros energiją). 

 

 

 

 

Direktorė l. e. pareigas       Alma Vidžiūnienė 

     

 

Vyriausioji buhalterė    Veronika Šlepikienė 

 


