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MOLĖTŲ VAIKŲ SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMAI 
Įmonės kodas 190985787, Smilgų g. 4, Molėtai 

 
 

2019 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 
2019 M. KOVO 31 D. ATASKAITOS 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

2019 M. BALANDŽIO MĖN. 05 D. 
Nr. 15-2019/25 

 
I.BENDROJI DALIS 
1.Duomenys apie viešojo sektoriaus subjektą parengusį biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 
ataskaitą. 

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, 
finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir Molėtų savivaldybės biudžetų, kodas 190985787  

Adresas: Smilgų g. 4, Molėtai, Lietuvos Respublika. 
Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Molėtų rajono savivaldybė. 
Pagrindinė veikla ,,Kita stacionarinė globos veikla”. Be pagrindinės veiklos įstaiga 

užsiima paslaugų švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose pardavimu. 
 
2.Informacija apie 07 programos t.y. socialinės atskirties mažinimo programos biudžeto 
išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą (10.04.01.01.). 
  Ši programa yra finansuojama iš LR valstybės biudžeto ir Molėtų savivaldybės 
biudžeto. 

Iš valstybės biudžeto 2019 metų I ketvirčiui buvo skirta 32000 Eurų. Per ataskaitinį 
laikotarpį gauta ir panaudota asignavimų sekančiai: 

1. Pagal sąmatą darbo užmokesčiui skirta 18556,66 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta 
asignavimų 18556,66 Eurų. Kasinės išlaidos – 18556,66 Eurų. Skirtos lėšos panaudotos ne 
pilnai, kadangi DU už kovo mėnesį išmokamas iki sekančio mėn. 08 d...  

2. Pagal sąmatą priskaitymas soc. draudimui skirta 500 Eurų,  gauta – 283,44 Eurų., kasinės 
išlaidos – 283,44 Eurų. Skirtos lėšos panaudotos ne pilnai, kadangi įmokos nuo DU už kovo 
mėnesį sumokamos iki sekančio mėnesio 15 d.. 

Iš savivaldybės biudžeto 2019 metų I ketvirčiui buvo skirta 98900 Eurų. Per 
ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota asignavimų sekančiai: 

1. Pagal sąmatą darbo užmokesčiui skirta 79200 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta 
asignavimų 56619,06 Eurų. Kasinės išlaidos – 56619,06 Eurų. Skirtos lėšos panaudotos 
nepilnai, kadangi už kovo mėnesį priskaičiuotas Du išmokamas iki balandžio 08 d.. 

2. Pagal sąmatą priskaitymui soc. draudimui skirta 1200 Eurų.  Gauta – 818,95 Eurų. Kasinės 
išlaidos – 818,95 Eurų.  Skirtos lėšos panaudotos nepilnai, kadangi priskaitymai soc. 
draudimui už kovo mėnesį yra sumokami iki sekančio mėn. 15 d.. 

3. Pagal sąmatą mitybai skirta 9000 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų  5841,48 
Eurų.  Kasinės išlaidos – 5841,48 Eurų. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai liko nepanaudoto 
finansavimo, kadangi už kovo mėnesio maitinimą sąskaitos yra išrašomos mėnesiui 
pasibaigus, o apmokamos sekančio mėnesio pirmomis dienomis. 

4. Pagal sąmatą medikamentams skirta 300 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 
251,33 Eur. Kasinės išlaidos – 251,33 Eur. Skirtas finansavimas panaudotas nepilnai, 
kadangi kovo mėnesį sumažėjo vaikų sergamumas ko pasekoje liko nepanaudota 
finansavimo. 

5. Pagal sąmatą transporto išlaikymui skirta 1200 Eurų. Gauta – 672,88 Eur, kasinės išlaidos – 
672,88 Eur.  Už įsigytus degalus kovo mėnesį sąskaita išrašoma pasibaigus mėnesiui, todėl  
liko nepanaudota skirto finansavimo. 
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6. Pagal sąmatą kvalifikacijos kėlimui buvo skirta 200 Eurų. Šiam straipsniui skirtų lėšų įstaiga 
nepanaudojo, kadangį šiuo laikotarpiu nevyko darbuotojams reikalingi kvalifikacijos 
kėlimui tinkami mokymai ar seminarai. 

7. Pagal sąmatą kitų prekių ir paslaugų įsigijimui buvo skirta 7200 Eurų. Gauta asignavimų – 
3604,94 Eurų.  Kasinės išlaidos – 3604,94 Eurų. Už paslaugas suteiktas per kovo mėnesį 
sąskaitos išrašomos pasibaigus mėnesiui, todėl liko dalis nepanaudotų lėšų. 

8. Pagal sąmatą darbdavių socialinei paramai pinigais  buvo skirta 600 Eurų. Gauta asignavimų 
– 200 Eurų.  Kasinės išlaidos – 200 Eurų. Skirtos lėšos panaudotos ne pilnai, kadangi 
nebuvo patirta planuotų šio straipsnio išlaidų. 

 
 
 
Direktorius                                                                                       Marius Baltuška                                       
 
 
Vyr. buhalterė                                                                                  Jolanta Grybėnienė 
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