




















Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė" 

Kodas 302296914 

Tilžės 140, Šiauliai 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

PRIE 2020 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS 

2021-01-08 

 

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS: 

  

Metinį ataskaitų rinkinį sudaro: 

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

programoms finansuoti, ataskaita (forma Nr. 1); 

- biudžeto vykdymo ataskaita (forma Nr. 2); 

- aiškinamasis raštas. 

 

 

Biudžetinių įstaigų pajamų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų 

lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita (forma NR.1) 

 

 

2020 metais per 4 ketvirčius buvo planuota (32) surinkti 20000,00 Eur. Faktinės įmokos 

biudžetą 26800 Eur.  

Biudžeto lėšų išlaidų sąmatų vykdymo išlaidų straipsniai liko nepanaudoti: 

Iš biudžeto lėšos (151 priemonė) 

programa 02.01.04.05- liko nepanaudota 304 Eur. 

Str. „Darbo užmokestis pinigais“ - 308 Eur liko nepanaudota dėl aritmetinės klaidos. 

Str. „Socialinis draudimas“ — panaudota daugiau 4 Eur. dėl priskaitymų socialiniam 

draudimui. 

programa 02.01.01.10 — liko nepanaudota 2730 Eur. 

Str. „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ 2730 Eur liko nepanaudota dėl karantino, nes į 

tarptautinį Bigbendo festivalį negalėjo atvykti dalyviai iš Prancūzijos. 

programa 02.01.01.11- liko nepanaudota 3491 Eur. - lėšos skirtos projektams ir 

renginiams įgyvendinti. 

Str. „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ liko nepanaudota 3491 Eur dėl karantino - 

dalis renginių buvo atšaukta. 

biudžeto lėšos (153 priemonė) 

Str. „Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos“ — liko nepanaudota 72822 Eur, nes statybų 

rangovai atsilieka nuo darbų grafiko. 

Kitų pajamų lėšos (32 priemonė) – liko nepanaudota 12202 Eur: 

Str. „Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 880 Eur dėl karantino dalies prekių ir 

paslaugų nebereikėjo. 

Str. „Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“ — 3610 Eur, dėl 

karantininio laikotarpio dalis renginių buvo atšaukta. 

Str. „Komandiruočių išlaidos“ – 285 Eur dėl karantino nebuvo galimos kelionės.                               

Str. „Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 3600 Eur. 

nes dėl prasidėjusios pastatų rekonstrukcijos nebebuvo poreikio. 

Str. „Kvalifikacijos kėlimo išlaidos“ — 117 Eur dėl karantino nebuvo galimybės išvykti į 

pageidaujamus seminarus. 



Str. „Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos“ — 1263 Eur dėl patalpų nuomos sutarčių 

nutraukimo ir persikėlimo į savivaldybei priklausančias patalpas. 

Str. „Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ — 1249 Eur dėl 

karantininės situacijos (darbo nuotoliniu būdu) nebereikėjo įsigyti numatytų paslaugų ir prekių.                  

Str. „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 1198 Eur dėl karantininės situacijos 

nebereikėjo įsigyti numatytų paslaugų ir prekių. 

Kitų pajamų lėšos (30 priemonė) liko nepanaudota 15980 Eur: 

Str. „Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos“ — 159 Eur dėl karantino dalies prekių ir 

paslaugų nebereikėjo. 

Str. „Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“ — 107 Eur, dėl karantininio 

laikotarpio dalis renginių buvo atšaukta. 

Str. „Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos“ - 612 Eur - dėl patalpų nuomos 

sutarčių nutraukimo ir persikėlimo į savivaldybei priklausančias patalpas. 

Str. „Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ — 46 Eur, 

nes nebuvo poreikio. 

Str. „Kvalifikacijos kėlimo išlaidos“ — 90 Eur, nes dėl karantino nebuvo galimybės 

išvykti į pageidaujamus seminarus. 
Str. „Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ — pereikvota 44 Eur. dėl 

aritmetinės klaidos (reikėjo iš 32 str.). 

Str. „Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos“ — pereikvota 20 Eur dėl aritmetinės klaidos 

(reikėjo iš 32 str.). 

Str. „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ – 6345 Eur dėl karantininės situacijos 

nebereikėjo įsigyti numatytų paslaugų ir prekių. 

Str. „Kito materialiojo turto įsigijimo išlaidos“ – dliko nepanaudota 8686 Eur nes dėl „Saulės“ 

pastato renovacijos ir užsitęsusio karantino, žlugo meno kolektyvų gastrolės bei išvykos, todėl 

nebepirkome tam skirtos transporto priemonės. 

Vadovas Saulius Kauneckas 

 

Švietimo centro Centralizuotos  

buhalterinės apskaitos padalinio  

vyr. buhalterė   Stanislava Vaičiulienė 

 

 
 

 


