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Kėdainių raj. Truskavos pagrindinė mokykla – bendrojo lavinimo mokykla, kurios
pagrindinė veikla yra švietimas. Mokyklos kodas 191017430, jos adresas Gaisų 1 Pavermenio km.
Truskavos sen. Kėdainių raj. Mokykloje yra 11 klasių ir mokosi 102vaikai.
Iš viso mokykloje patvirtinta 30,09 pareigybės, yra 12,34 mokytojų etatų, dirba 38
darbuotojai. Per 2019 metų I ketv. darbo užmokesčiui išleista 57739,61 eurų. Darbo užmokestis
padidėjo lyginant su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu 6,4 , nes didėjo MMA ir pagal Lietuvos
respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą didėjo darbo
užmokestis, taip pat didėjo ir mokytojų darbo užmokestis.
Truskavos pagrindinė mokykla už atsitiktines paslaugas per 2019 m. I ketv. gavo pajamų 190.00
eur7, palyginus su 2018 m. pajamos padidėjo 1.7%. tai lėšos gautos už vaikų išlaikymą
priešmokyklinėjė klasėje
Už patalpų nuoma gauta pajamų 2.90 eurų. Tai UAB „PONTEM „ valgyklos nuoma, lėšų
gauta tiek pat kaip ir 2018 m., nes yra nustatytas nuomos mėnesinis mokestis 2,90 eurų.
Visos lėšos pervestos Kėdainių savivaldybės administracijai.
Truskavos pagrindinės mokyklos 2019 metų I ketv. asignavimų planas iš viso
68600,00 eurų.: iš jų mokinio krepšelio lėšų 42900,00 eurų ir biudžeto lėšų 25400,00 m. lyginant su
2018 m. tuo pačiu laikotarpiu asignavimų planas mažėjo 1,3%
Mokymo lėšų asignavimai padidėjo 13%, darbo užmokesčiui asignavimai 2019 m I
ketv. didėjo, lyginant su 2018 m tuo pačiu laikotarpiu 18%, nes didėjo mokytojų darbo užmokestis,
prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos palyginus su 2018 m. I ketv. mažėjo 48%.
2019 m. I ketv. Biudžeto lėšų asignavimai didėjo lyginant su 2018 m. I ketv. 6,0%,
darbo užmokesio asignavimai tokie pat kaip ir 2018 m. I ketv., prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos
didėjo 18,2%, nes daugiau sumokėta už komunalinius patarnavimus.
Lėšų likučio metų pabaigoje, kaip ir pradžioje nebuvo.
Praėjusiais metais nepanaudoto lėšų likučio nebuvo.

ES fondų lėšų 2018 m. mokykla negavo.
2019 m. nebuvo padarytos netinkamos finansuoti išlaidos, nes mokykla įgyvendinamo
projekto neturėjo.
Mokyklos 2019 m. pradžioje debitorinio įsiskolinimo nebuvo.
Ketvirčio pabaigoje debitorinis įsiskolinimas yra 364,06 eurų. Tai VŠĮ „BRUNEROS“ –
228,50 eurų už valgyklos nuomos paslaugas, AB Lietuvos radijo ir televizijos centras – 23,17 eurų už.
El energiją.
Kreditorinis įsiskolinimas metų pradžioje sudarė 944,20 eurų. Tai UAB Tele2 – 2,33 eurus už
ryšių paslaugas, UAB Kėdainių vandenys – 15,53 eurus už vandenį, UAB „Gelvybė“ – 297,71 eurą
už degalus, AB Panevėžio energija – 566,28 eurus už šildymą, Kėdainių savivaldybės administracija 62,35 eurus už atliekų išvežimą.
Kreditorinis įsiskolinimas ketvirčio pabaigoje yra 3336,24 eurai t.sk. UAB „Gelvybė –
814,26 eu. už kurą, UAB Tele2 – 1,89 eurai. už ryšių paslaugas, AB Telia Lietuva – 22,75 eurai, AB
„Panevėžio energija – 1796,44 eurų. šildymo kaina, UAB Kėdainių vandenys 46,78 eu. už vandenį,
UAB „Nevda“ – 84,00 eurų už programos priežiūrą, UAB „Dezinfa“ – 20,00 eurų už kenkėjų
kontrolę, AB Lietuvos draudimas – 21,75 eurai už draudimą, VŠĮ „Infastruktūra“ – 27,56 eurus už
internetą, UAB „Elektrum Lietuva“ – 185,48 eurai už el. energiją, AB „Elektros skirstymo
operatorius“ – 193,53 eurus už el. energiją, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba – 24,00 eurų už
seminarą, Švietimo edukatoriai, MB -36,00 eurų už seminarą
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