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2019 METŲ IV KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

                Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba yra biudžetinė įstaiga. Tarnybos steigėjas – Šiaulių rajono 
savivaldybė.  Tarnyba yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Šiaulių rajono savivaldybės herbu ir 
savo pavadinimu, atributiką, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos bankuose. Tarnybos buveinės 
adresas – V. Dambrausko g. 17-2, Kuršėnai, Šiaulių raj. identifikavimo kodas  304626536.  Tarnyba įregistruota 
Juridinių asmenų registre. 
              Iš viso tarnyboje  dirba 13 darbuotojų iš jų 8 pedagogai.
                 Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. T-1 „Dėl 2019 metų Šiaulių 
rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ su pakeitimais, švietimo ir sporto veiklos programai patvirtinta 
171785,78 Eur  iš jų:
         savivaldybės biudžeto lėšos – 78457,00 Eur, mokymo lėšos – 84605,00 Eur, įstaigos pajamos – 6386,89 
Eur, tikslinių lėšų likutis (įstaigos pajamų) – 2336,89 Eur.
         Pagal Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 14 d. įsakymą A-322 „Dėl 
2019 m. Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų paskirstymo ketvirčiais“ su pakeitimais  
ataskaitiniam laikotarpiui švietimo ir sporto veiklos programai  iš viso patvirtinta – 163062,00 Eur.
                   Ataskaitinio laikotarpio įstaigos pajamos – 8723,78 Eur.
             Per ataskaitinį laikotarpį švietimo ir sporto veiklos programai pagal pateiktas paraiškas  gauta asignavimų 
163062,00 Eur iš jų:
savivaldybės biudžeto lėšų – 78457 Eur, 
mokymo lėšų – 84605 Eur. 
              Padaryta kasinių išlaidų  už 163062,00 Eur.  Nukrypimų pagal išlaidų straipsnius nėra.
              Piniginių lėšų likučio 2019 01 01 d. tarnyba turėjo 7008,65 Eur. 2019 12 31 d.  pinigų likutis banke  
36539,61 Eur:
Valstybės biudžeto lėšos  14393,6 Eur
Europos biudžeto lėšos 10348,02 Eur
Įstaigos pajamų lėšos – 11019,07 Eur;
Paramos lėšos – 778,92 Eur.  
            Debetinio įsiskolinimo 2019 12 31 d. yra 1,05 Eur:
Įnašai soc .draudimui 1,05 Eur.
            Kreditinis įsiskolinimas 2019 12 31d – 2,03 Eur:
Ryšių paslaugos – 2,03 Eur;

2019 01 01 d. negautų įstaigos pajamų tarnyba turėjo 2336,89 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį  įmokų 
į biudžetą  pravesta 5239,36 Eur.  Pagal pateiktas paraiškas, įstaigos pajamų asignavimų gauta 6386,89 Eur, 
padaryta išlaidų  už 6386,89 Eur.  Nukrypimų pagal išlaidų straipsnius nėra.
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