
 

 

 

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS  

KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA 
 

Biudžetinė įstaiga, Vasario 16-osios g. 62, 76295 Šiauliai, 

tel. (8 41)  38 34 10,  el. p. kontrole@siauliai.lt. 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188657559 
 

 

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO  

AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ LAIKOTARPĮ 2020-01-01 – 2020-12-31 

2021-01-19 Nr. 1 

 

 

Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba lėšas valdo ir naudoja Biudžeto sandaros, Valstybės ir 

savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo, Savivaldybės tarybos 

sprendimų, bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

2020 metų vasario 6 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto 

savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtinta 283 000,00 Eur (151) asignavimų 

Kontrolės ir audito tarnybos finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo veiklos užtikrinimui. 

 

Savivaldybės biudžeto lėšų 2020 metais pagal sąmatą skirta – 283 000,00 Eur, panaudoti 

asignavimai – 281 588,77 Eur (99,5 %). Dėl nepalankios epideminės COVID-19 ligos 

(koronoviruso infekcijos) situacijos šalyje paskelbto karantino įtakos, liko nepanaudotų asignavimų 

likutis  – 1 411,23 Eur (0,5 %), iš jų:  

 Darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 432,56 Eur, 

 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 739,56 Eur: 

Ryšio įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos – 65,25 Eur, Komandiruočių išlaidos – 

76,26 Eur, Kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 260,31 Eur, Komunalinių paslaugų įsigijimo 

išlaidos – 28,87 Eur, Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 

149,90 Eur, Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 158,97 Eur.  

 Socialinės išmokos – 33,68 Eur, 

 Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo, finansinio turto padidėjimo ir finansinių 

įsipareigojimų vykdymo išlaidos – 205,43 Eur: 

            Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos – 205,43 Eur.  

Atsiskaitomojoje sąskaitoje lėšų likutis 2020 m. gruodžio 31 d. – 0,00 Eur. 

Mokėtinas sumas 2020 m. gruodžio 31 d. sudaro prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 138,65 Eur. 

Sąskaitą faktūrą už gruodžio mėnesį suteiktas paslaugas gavus š. m. sausio mėnesio pradžioje 

susidarė 138,65 Eur skola Šiaulių miesto savivaldybės administracijai. Pradelstų skolų, kurių 

apmokėjimo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos, 2020 m. gruodžio 31 d. nėra.  

 

 

Savivaldybės kontrolierė                     Inga Šimkūnaitė  

 

Vyresn. specialistė                     Daiva Bartašienė 

 
 

 

Daiva Bartašienė, tel.383411, el.p. daiva.bartasiene@siauliai.lt 

mailto:kontrole@siauliai.lt
mailto:daiva.bartasiene@siauliai.lt

