
Klaipėdos r. Endriejavo pagrindinė mokykla 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

PRIE 2020 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO 

 

         Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2020-02-13 sprendimu Nr. T11-66 

mokyklai patvirtinta asignavimų -   762,4 tūkst. Eur, iš jų: darbo užmokesčiui – 635,3 tūkst. Eur, 

turtui įsigyti – 0,7 tūkst. Eur;  Savivaldybės lėšos (SB) sudarė 341,9 tūkst. Eur, iš jų: darbo 

užmokesčiui – 256,0 tūkst. Eur, turtui įsigyti – 0,7 tūkst. Eur; speciali tikslinė dotacija mokymo 

reikmėms finansuoti (ML) – 389,3 tūkst. Eur, iš jų: darbo užmokesčiui – 375,8 tūkst. Eur; lėšos 

už paslaugas ir nuomą (S) – 31,2 tūkst. Eur, iš jų: darbo užmokesčiui – 3,5 tūkst. Eur. 

         Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2020-06-25 sprendimu Nr. T11-284 buvo papildyta 

mokyklos savivaldybės biudžeto  sąmata 2800 Eur, iš jų:  –  informacinių technologijų prekių ir 

paslaugų įsigijimo išlaidos – 2100 Eur,  kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos  - 700 Eur. Už 

gautas lėšas , siekiant užtikrinti Higienos normos reikalavimus, įsigyti ir sumontuoti praustuvai, 

elektriniai vandens šildytuvai. Siekiant užtikrinti kokybišką ugdymo procesą, įsigyti 4 nešiojami 

kompiuteriai, programinės įrangos komplektas. 

          Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2020-08-20 sprendimu Nr. T11-304 buvo papildyta 

mokyklos savivaldybės biudžeto  sąmata 5500 Eur, iš jų:  –  kitų prekių ir paslaugų įsigijimo 

išlaidos  - 4900 Eur, kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos – 600 Eur. Įsigyta šaldiklis, 

nešiojami kompiuteriai, nerūdijančio plieno lentynos ir  stalas, apsaugos priemonės dėl COVID-

19. 

          Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2020-09-24 sprendimu Nr. T11-364 buvo papildyta 

mokyklos  specialiosios  tikslinės dotacijos mokymo reikmėms finansuoti  sąmata    -  600 Eur, iš 

jų:   informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 600 Eur,   Valstybės biudžeto 

specialioji dotacija VBD(COVID) – 313 Eur , iš jų: darbo užmokestis pinigais - 309 Eur,   

socialinio draudimo įmokos  - 4 Eur.  Lėšos skirtos priemokai  psichologams už  papildomas 

užduotis individualiam darbui teikiant pagalbą psichologinių sunkumų patiriantiems mokiniams 

dėl COVID-19 pandemijos pasekmių. Įsigyta prieiga prie elektroninių programinių knygų. 

          Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2020-10-29 sprendimu Nr. T11-388 buvo papildyta 

mokyklos specialiosios  tikslinės dotacijos mokymo reikmėms finansuoti  sąmata - 20900 Eur, iš 

jų: darbo užmokestis pinigais - 18600 Eur,   socialinio draudimo įmokos  - 300 Eur., kitų prekių ir 

paslaugų įsigijimo išlaidos  - 2000 Eur. Papildyta mokyklos specialiosios  tikslinės dotacijos 

mokymo reikmėms finansuoti (COVID) sąmata – 1200 Eur., iš jų: kvalifikacijos kėlimo išlaidos 

– 800  Eur, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos - 400 Eur.  Lėšos 
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panaudotos  pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui, skaitmeninio ugdymo plėtrai, įsigyta 

mokymo priemonių.   .        

          Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2020-12-17 sprendimu Nr. T11-457  perkelti 

specialiosios  tikslinės dotacijos mokymo reikmėms finansuoti asignavimai tarp straipsnių, iš jų: 

darželio darbo užmokestis pinigais  + 8300 Eur,  socialinio draudimo įmokos + 180 Eur, 

komandiruočių išlaidos – 150 Eur, kvalifikacijos kėlimo išlaidos + 70 Eur, kitų prekių ir paslaugų 

įsigijimo išlaidos + 50 Eur, darbdavių socialinė parama pinigais - 150 Eur.  Mokyklos darbo 

užmokestis pinigais  - 8300 Eur,  socialinio draudimo įmokos + 50 Eur, komandiruočių išlaidos – 

200 Eur, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos + 200 Eur, kitų prekių ir 

paslaugų įsigijimo išlaidos + 250 Eur, darbdavių socialinė parama pinigais - 300 Eur.  Perkelti 

specialiosios  tikslinės dotacijos mokymo reikmėms finansuoti (COVID) asignavimai tarp 

straipsnių, iš jų: kvalifikacijos kėlimo išlaidos - 800 Eur,  kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos  

+ 800 Eur ;        

          Visų programų sąmatų asignavimų planas 2020 m. buvo 793713 Eur,  panaudota – 

768362,01 Eur. Planas įvykdytas 96,8 %.  Lėšų  nukrypimas nuo sąmatų įvykdymo gavosi dėl 

COVID-19 pandemijos Lietuvoje.     Specialiosios  tikslinės dotacijos mokymo reikmėms 

finansuoti  lėšos panaudotos 100 %. 

         2020 m. gruodžio 31 d. mokykla neturi  mokėtinų sumų, kaip ir  2019 m. gruodžio 31 d.  

         2020 m. pradžioje patvirtinta – 53,79 etatai,   metų pabaigoje -  55,28 etatai,.  Padidėjo  1,49  

etato, iš jų: mokytojo – 0,12 etato, mokytojo padėjėjo mokykloje – 0,2 etato, ikimokyklinio 

ugdymo mokytojo – 0,45 etato, priešmokyklinio ugdymo mokytojo – 0,25 etato, mokytojo 

padėjėjo darželyje – 0,47 etato.          

         Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto inventorizacija atlikta 2020 m. lapkričio 30 d., 

atsargų – gruodžio 31 d. būklei. Inventorizacijos metu trūkumų ir perteklių nerasta. 

         Per 2020  metus tikslinių lėšų gauta – 45298,82 Eur. : 

1. Valstybės biudžeto lėšos nemokamam maitinimui – 23912,34 Eur. 

      2. Valstybės biudžeto lėšos už egzaminų vykdymą – 83,39 Eur. 

      3. GPM 2 % parama – 1247,10 Eur. 

      4. Savivaldybės biudžeto jaunimo politikos plėtros  programos įgyvendinimas – 540 Eur, 

programos įvykdymas pagal sutartį. 

      5.  Projektas „Kokybės krepšelis“ ES lėšos  - 16248,60 Eur, projekto vykdymas pagal sutartį. 

      6.  Projektas „Kokybės krepšelis“ SB lėšos  - 2867,40 Eur, projekto vykdymas pagal sutartį. 

      7. Projektas „Motyvuoti mokytojai ir tėvai, -  motyvuoti mokiniai“ ES lėšos – 391,99 Eur, 

projekto vykdymas pagal sutartį. 
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      8. Projektas „Motyvuoti mokytojai ir tėvai, -  motyvuoti mokiniai“ SB lėšos – 8,00 Eur, 

projekto vykdymas pagal sutartį. 

       2020  m. gruodžio 31 d. liko nepanaudota tikslinių lėšų 17926,68 Eur, iš jų: - GPM 2 % parama  

- 6186,02 Eur, projekto „Kokybės krepšelis“ ES lėšos  - 11740,66 Eur 

 

 

Įstaigos vadovas                                                                                        Vilma Ugintienė 

 

Vyriausioji buhalterė                                                                                 Vida Žemgulienė    

   

 

 

 

 

 

Vida Žemgulienė, tel. 846-416029, el.p.endriejavm@gmail.com    

 


