
KLAIPĖDOS R.VEIVIRŽĖNŲ JURGIO ŠAULIO GIMNAZIJA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE 2021 METŲ METINIŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimu

Nr. T11-32 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ buvo patvirtinti

šie biudžeto asignavimai: 1934,1 tūkst. eurų, iš jų: darbo užmokesčiui – 1618,2 tūkst. eurų.

Savivaldybės biudžeto programos sąmatą sudarė 829,7 tūkst. eurų, iš jų: darbo užmokesčiui –

630,4 tūkst. Eurų. Mokymo lėšų – 1009,0 tūkst. eurų, iš jų: darbo užmokesčiui – 975,4 tūkst. eurų.

Lėšos už paslaugas ir nuomą – 85,4 tūkst. eurų, iš jų: darbo užmokesčiui – 12,4 tūkst. eurų.

 Pagal tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimą Nr. T11-93 buvo padidinti darbo 

užmokesčiui biudžeto asignavimai VBD (COVID) – 3,01 tūkst. eurų. Padidintas planas 

savivaldybės biudžeto lėšų I-II ketvirčiui: 25,3 tūkst. eurų, skirti reorganizuotom įstaigom. 

Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos Judrėnų Stepono Dariaus pagrindinio, pradinio, 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriui, Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio 

gimnazijos Pašlūžmio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriui. Iš jų ilgalaikiui turtui 

skirta 13,9 tūkst. Eurų. 

Klaipedos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021m. gegužės 17 d. 

įsakymu Nr.AV-1307 sumažintas asignavimų planas IV ketvirtyje  -21,5 tūkst.eur, perkelta į II 

ketvirtį komunalinėms išlaidoms.

Klaipėdos rajono tarybos 2021 m. gegužės 27 d. Nr. T11-167 sprendimu II ketvirčiui

buvo patvirtinti VBD(COVID) asignavimai: 0,382 tūkst. eurų, iš jų: darbo užmokesčiui – 0,382

tūkst. eurų.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T11-243

padidintas Mokymo lėšų planas mokytojų išeitinėms kompensacijoms – 13,678 tūkst. Eurų ir

padintas VBD planas 3,48 tūkst.eurų mokytojų išeitinėms kompensacijoms.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T11-361

sumažintas lėšų už paslaugas ir nuomą surinkimo planas -34,1 tūkst. eurų ir padidintas

savivaldybės lėšų planas darbo užmokesčiui 18,580 tūkst. eurų, komunalinėms išlaidoms padidinta

21,6 tūkst. Eurų ir padaryti pakeitimai tarp straipsnių – -7,6 tūkst. eurų,(sumažinta: mitybos 2,4

tūkst.eurų, komandiruočių 0,6 tūkst. eurų, kvalifikacijos 0,6 tūkst. eurų, komunalinių 4,0 tūkst.

eurų.) Taip pat tup pačiu sprendimu padidntas mokymo lėšų planas darbo užmokesčiui 0,250

tūkst. eurų. skirtas metodinės tarybos narių darbo apmokėjimui.

Visų programų sąmatų asignavimų planas, įskaitant patikslinimus 2021 m. – 2006,605

tūkst. eurų, įvykdyta 1994,256 tūkst. eurų. Tai sudaro 99,41 procento.

               Lėšos už paslaugas ir nuomą patvirtinta įmokų suma, įskaitant patikslinimą planas 

metams – 51,3 tūkst. eurų, iš jų: už prekes ir paslaugas metams –  22,2 tūkst. eurų, už ilgalaikio ir 

trumpalaikio materialiojo turto nuomą metams –  0,2 tūkst. eurų, už išlaikymą švietimo įstaigose 

–28,9 tūkst. eurų. Gauti ir panaudoti asignavimai per 2021 m. – 42,360 tūkst. eurų. iš jų: už prekes 

ir paslaugas metams – 16,528 tūkst. eurų; už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą 

metams –0, 20 tūkst. eurų; už išlaikymą švietimo įstaigose – 25,632 tūkst. eurų.

2021 m. gruodžio 31 d. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija liko skolinga – 395,02 eurų, iš

jų: už ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos iš savivaldybės biudžeto lėšų – 17,62 eurų, komunalines

paslaugas iš savivaldybės biudžeto lėšų – 45,32 eurų, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos iš

savivaldybės biudžeto lėšų –7,01 eurų, mitybos išlaidos iš savivaldybės biudžeto – 325,07 eurų.

2020 m. gruodžio 31 d. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos įsiskolinimas buvo 3128,00 eurų.

2021 m. sausio 1 d. buvo patvirtinti 120,97 etatai. 2021 m. gruodžio 31 d. etatų 122,3.

Etatų pokytis per metus 0,22 padidėjo mokytojų etatų , 0,75 padidėjo priešmokyklinio ir

ikimokyklinio ugdymo mokytojos etato . 0,36 padidėjo mokytojos padėjėjos etatų. Laisvų etatų

nėra. 



Per 2021 metus tikslinių lėšų gauta – 110,502 tūkst. eurų. Klaipėdos rajono

savivaldybės administracija finansavo nemokamą mokinių maitinimą –45051,90  eurų.

Finansuojami projektai ,,Kokybės krepšelis” – SB lėšų 5947,20 eurų ir ES lėšų –

33700,80 eurų. Vaikų vasaros poilsio programų įgyvendinimas – 648 eurų. Įvairūs kiti

savivaldybės projektai 1890,00 eurų.

Projektui Lietuvos Junior ACHI skirta 1000,00 eurų.

Euroautomatai skyrė paramą 100,00  eurų.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija skyrė už valstybinių brandos egzaminų

kandidatų vertinimą ir lėšas susijusias su vertintojų komandiruotės išlaidomis –208,82 eurų.

„Vaivorykštės“ gimnazija už mokyklinių brandos egzaminų vykdymą – 668,66 eurų.

Gauta iš VMI (pagal gyventojų prašymus 1,2 procentų) –2142,13  eurų.

Pagal panaudą mokslo paskirties patalpose už komunalines paslaugas atsiskaitė

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, J. Lankučio biblioteka, Gargždų vaikų

muzikos mokykla –6726,03 eurų.

Klaipedos rajono savivaldybės tarybos sprendimai buvo skirta papildomos lėšos stogo

tvarkymui – 10965,00 eurų. Klaipėdos rajono Veiviržėnų J. Šaulio gimnazijos Judrėnų S. Dariaus

pagrindinio, pradinio, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus šildymo sistemos

atnaujimui” buvo skirta katilo remontui -850,0 eurų. Klaipėdos rajono Pašlūžmio skyriu elektros

tinklams tarkyti skirta  600,00eurų.

Gauta lėšų už atestato dublikatą 4,35 eurų.

Tikslinių lėšų likutis 2021-12-31 19502,59 iš jų: kokybės krepšelio projekto 15149,07

eur., euroautomatų parama 100,00 eur., Lietuvos Junior ACHI projektas 1000,00 eur., VMI 1,2

proc. parama 3253,52 eur.

Ilgalaikio turta buvo įsigyta: Kompiuteriai 12 vnt. – 11,135 tūkst. eurų. Kasos

aparatas 3,285 tūkst. Eurų.  Vaikų žaidimų aikštelės 3,0 tūkst. eurų.  Baldai 3,565 tūkst. eurų.

Ilgalaikio turto buvo įsigyta iš kokybės krepšelio projekto 18,0745 tūkst. eurų.

Materialinių vertybių inventorizacija atlikta 2021 m. lapkričio 30 d. būklei. Perteklių

ir trūkumų nenustatyta.
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