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1. Bendroji dalis 

 
Lopšelis-darželis „Žvaigždutė“ yra biudžetinė pelno nesiekianti savivaldybės įstaiga,turinti juridinio 

asmens statusą. Įstaiga veikia vadovaujantis nuostatais, patvirtintais Panevėžio miesto savivaldybės 

tarybos 2019 m. liepos 11 d. Įstaigos adresas - Statybininkų 17, Panevėžys. Įstaigos kodas-190414863.  
Pagrindinė veiklos kryptis -švietimas ir ugdymas. Lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“ 2022 m.kovo 31 

d. veikė 12 gupių, iš jų: 3 priešmokyklinės su 46 vaikais, 4 ankstyvojo ugdymo su 55 vaikais ir 4 

ikimokyklinio ugdymo grupės su 102 vaikais. 2021 m. kovo 31 d. darželyje buvo 203 sąrašiniai vaikai. 

Kitos veiklos darželyje nėra. 

Lopšeliui -darželiui „Žvaigždutė“ vadovauja direktorius, yra sudaryta lopšelio-darželio taryba ir 

mokytojų taryba. Darželyje pagal etatų sąrašą yra 48,52 etato, iš jų 24,37 pedagoginiai ir 24,15 

nepedagoginiai etatai. 2022 m. kovo 31 d. darželyje dirbo 52 darbuotojai.  
Įstaiga kontroliuojamų subjektų, filialų ar kitų struktūrinių padalinių neturi.  

2. APSKAITOS POLITIKA 

2.1. Apskaito politikos bendrosios nuostatos 

 
Panevėžio lopšelio – darželio „Žvaigždutė“ veiklai vykdyti įsigytas nematerialusis, ilgalaikis ir 

trumpalaikis materialusis turtas bei atsargos į apskaitą įtraukti kartu su pridėtinės vertės mokesčiu, nes l/d 

„Žvaigždutė“ nėra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas. Apskaitos politikos nuostatos neprieštarauja 

VSAFAS nuostatoms.  
Ši apskaitos politika taikoma l/d „Žvaigždutė“ buhalterinėje apskaitoje. Išsamiau apskaitos politika 

aprašyta 2021 m metiniame FAR, kuris paskelbtas įstaigos internetinėje svetainėje, adresu: 

https://www.zvaigzdynelis.lt/finansai/ 

 
2.2 Sąskaitų planas 

 
Sąskaitų planas yra sudarytas pagal privalomą bendrąjį biudžetinių įstaigų sąskaitų planą ir 

patvirtintas 2017 m. vasario 07 d. Panevėžio lopšelio darželio „Žvaigždutė“ direktoriaus įsakymu Nr. V-

32. Sąskaitų planas taikomas l/d „Žvaigždutė“. 
Sąskaitų planas apima privalomojo bendrojo sąskaitų plano sąskaitas ir privalomus 

detalizuojančius požymius taip pat registravimo sąskaitas ir kitus detalizuojančius požymius. 
Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: 

1.valstybės funkciją; 
2.programą, priemonę, projektą; 
3.lėšų šaltinį; 
4.valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį; 

2.3 Apskaitos politikos taikymas 

            L/d „Žvaigždutė“ taiko apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų 

kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, l/d „Žvaigždutė“ 

vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Informacijos pateikimas 

finansinių ataskaitų rinkinyje“. 

https://www.zvaigzdynelis.lt/finansai/


L/d „Žvaigždutė“ pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat.  
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu ir Lietuvos 

Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K – 033 nuo 2015 m. sausio 1d. apskaita tvarkoma ir 

finansinės ataskaitos sudaromos eurais.  
 

2. Pastabos 

 
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 

Ataskaitoje ilgalaikis turtas rodomas likutine verte. 

3.1. Nematerialus turtas 192,59 eurų, t. sk.: 

Dokumentų valdymo sistemos „Avilys“ licencija 0,00 eurų.  

Interneto svetainė 192,59 eurų.  

Programinė sistema „Biudžetas VS“ 0,00 eurų. 

 

3.2. Ilgalaikis materialus turtas 281888,70 eurų, t. sk.: 

II.2 Darželio pastatas 259081,63 eurų.  
II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai (tvora, aikštyno danga) 12354,84 eurų. 
II.5 Mašinos ir įrengimai 1492,96 eurų.  
II.8 Baldai ir biuro įranga 551,54 eurų. 
II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 8407,73 eurų. 

 
3.3. Atsargos 1527,41 eurų: 

1. Maisto produktų likutis sandėlyje 1302,52 eurų. 

2. Medžiagos ir žaliavos 224,89 eurų (spec. lėšos).  
 
3.4. Išankstiniai apmokėjimai 434,01 eurų: 

1. Leidinių prenumeratą 65,53 eurų (savivaldybės biudžeto lėšos), 133,36 eurų (spec. lėšos). 
2.Draudimas 80,12 eurų ( kt. šaltinių lėšos). 
3.Internetinės svetainės talpinimas 68,75 eurų (valstybės biudžeto lėšos).  
4.Gamtosauginių mokyklų programos dalyvio mokestis 86,25 eurų ( kt. šaltinių lėšos). 
 
3.5. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes ir paslaugas 550,82 eurų: 

1.Tėvų mokestis už vaikų ugdymą. 

 
3.6. Sukauptos gautinos sumos 145800,78 eurų:  

1.Iš valstybės biudžeto lėšų 59773,36 eurų, t. sk. Programa „Pienas ir vaisiai vaikams“ 207,26 eurų. 

2.Iš ES lėšų Programa „Pienas ir vaisiai vaikams“ 987,02 eurų. 
3.Iš savivaldybės biudžeto lėšų 59216,35 eurų.  
4.Pervestos savivaldybei ir nesusigrąžintos specialiosios lėšos 25824,05 eurų.  
 
3.7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2402,90 eurų: 

1.Biudžetinės sąskaitos likutis 0,00 eurų.  
2.Pavedimų sąskaitos likutis 2348,90eurų. 
3.Spec. lėšų sąskaitos likutis 54,00 eurų.  
 
Finansavimo sumos pateiktos 20-ojo VSAFAS 4 priedo formoje:  

 
Gautos finansavimo sumos: 
     1.  Iš valstybės biudžeto (finansavimo sumų pažyma) gauta 68565,57 eurų. 
 Priešmokyklinio amžiaus vaikų nemokamam maitinimui gauta 3850 eurų , panaudota 3605,28 eurų. 

Nepanaudota 244,72 eurų. 
Neatlygintinai gauta 881,96 eurų: 



Med. apsaugos priemonių 881,96 eurų. 
Iš viso gauta 73297,53 eurų. 
Pergrupuota: 
Gautos lėšos kitoms išlaidoms kompensuoti (nemokamas maitinimas) 3605,28 eurų ir (atsargos) 250,67 

eurų pergrupuojamos į nepiniginį turtą. Viso pergrupuojama 3855,95eurų. 

2. Iš savivaldybės biudžeto (finansavimo sumų pažyma) gauta 87367,11 eurų. 
Aplinkosaugos švietimo projektas 200,00 eurų 
Neatlygintinai gauta 892,25 eurų:  
Med. apsaugos priemonių 892,25 eurų,  
Iš viso gauta : 88459,36 eurų. 
Pergrupuota: 
Gautos lėšos nepiniginiam turtui (skalbimo paslaugos) 220,47 eurų pergrupuotos į kitas išlaidas.  
Gautos lėšos kitoms išlaidoms kompensuoti (mokinių mityba ) 4583,04 eurų ir (atsargos) 200 eurų 

pergrupuojamos į nepiniginį turtą. Viso pergrupuojama 892,25 eurų. 

3. Iš Europos Sąjungos lėšų neatlygintinai  gauta spaudiniai  437,78 eurų:  
 
3.8. Finansavimo sumos  2269598,75 eurų:  

 
I. Iš valstybės biudžeto 23211,56 eurų: 

Nepanaudotas ilgalaikio materialiojo turto finansavimas (ilgalaikio turto likutinė vertė) 22705,50 eurų. 

Nepanaudotas ilgalaikio nematerialaus turto finansavimas 192,59 eurų. 

Nepanaudotas nemokamo maitinimo likutis 244,72 eurų. 

Internetinės svetainės talpinimo paslaugų nepanaudotas likutis 68,75 eurų. 

II. Iš savivaldybės biudžeto lėšų  117311,01 eurų: 

Nepanaudotas ilgalaikio turto finansavimas (ilgalaikio turto likutinė vertė) 117245,48 eurų. 

Nepanaudotas leidinių prenumeratos finansavimas 65,53 eurų.  
III. Iš Europos Sąjungos lėšų 126559,63 eurų: 

Nepanaudotas ilgalaikio turto finansavimas (ilgalaikio turto likutinė vertė) 126559,63 eurų. 

IV. Iš kitų šaltinių 2516,55 eurų: 

Nepanaudotas ilgalaikio turto finansavimas (ilgalaikio turto likutinė vertė) 246,00 eurų. 

Nepanaudotas draudimo ir prenumeratos likutis 166,37 eurų. 
Pinigų likutis pavedimų sąskaitoje 2104,18 eurų. 

3.9. Ilgalaikiai įsipareigojimai 11909,64 eurų: 

Registruotas ilgalaikis atidėjinys darbuotojų, dirbančių pagal neterminuotą darbo sutartį ir kurie yra 

sulaukę senatvės pensijos amžiaus, išeitinėms išmokoms išmokėti. 

3.10. Tiekėjams mokėtinos sumos 8683,05 eurų: 
Už prekes ir paslaugas:  
1.Iš savivaldybės biudžeto lėšų 4259,55 eurų.  
2.Iš mokinio krepšelio lėšų 105,54 eurų. 
3.Iš spec. lėšų 403,09 eurų. 
Viso 4768,18 eurų. 
 

Už maisto produktus:  
1.Iš savivaldybės biudžeto lėšų 631,76 eurų. 
2.Iš spec. lėšų 2088,63 eurų. 

3.Iš valstybės biudžeto lėšų Programa „Pienas ir vaisiai vaikams“ 207,26 eurų. 

4.Iš Europos Sąjungos lėšų Programa „Pienas ir vaisiai vaikams“ 987,22 eurų. 
Viso 3914,87 eurų. 

 
3.11. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 60633,39 eurų: 
1.Darbo užmokestis ir soc. draudimo įmokos,  už kovo mėn. 30320,10 eurų iš savivaldybės biudžeto lėšų.  

2.Darbo užmokestis ir soc. draudimo įmokos, už kovo mėn. 30313,29 eurų iš valstybės biudžeto lėšų. 



 
3.12. Sukauptos mokėtinos sumos 53152,21 eurų: 

1.Sukaupti mokėtini atostoginiai 24004,94 eurų iš savivaldybės biudžeto lėšų, 

2.Sukaupti mokėtini atostoginiai 29147,27 eurų iš valstybės biudžeto lėšų. 

 
3.13. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 1959,02 eurų: 
1.Tėvų permokos už vaikų maitinimą 1897,04 eurų. 

2.Darbuotojams už skiepus 61,978 eurų. 

 

3.14.Einamųjų metų perviršis ar deficitas  349,72 eurų. 

2022 m. kovo 31 d. pagrindinės veiklos pajamos buvo  mažesnės nei pagrindinės veiklos sąnaudos. 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 

 

3.15. Finansavimo pajamos  212317,64 eurų: 
I.1. Iš valstybės biudžeto lėšų 104111,35 eurų.  

I.2. Iš savivaldybės biudžeto lėšų 106068,61 eurų.  

I.3. Iš Europos Sąjungos lėšų2010,52 eurų. 

I.4. Iš kitų finansavimo šaltinių 127,16 eurų.  

 
3.16. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 19974,26 eurų: 
1.Pajamos už suteiktas mitybos ir ugdymo paslaugas 19662,14 eurų.  
2.Pajamos už darbuotojų mitybą 312,12 eurų.  

 
3.17. Pagrindinės veiklos sąnaudos 232723,47 eurų: 
1.Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 188665,74 eurų. 

2.Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos 2179,90 eurų.  

3.Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos: 

3.1. šildymo 9020,58 eurų. 

3.2. elektros energijos 1494,90 eurų.  

3.3.vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos 673,49 eurų. 

3.4. ryšių sąnaudos 330,17 eurų. 

3.5. kitų komunalinių paslaugų sąnaudos 301,58 eurų.  

4. Komandiruočių sąnaudos 403,00 eurų. 

5.Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos 1751,87 eurų. 

6.Nurašytų (pasibaigus produktų galiojimo laikui) sumų sąnaudos 53,87 eurų. 

7. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 670,72 eurų.  

8.Sunaudotų atsargų savikaina :  

8.1. ūkinių žaliavų ir medžiagų 2708,05eurų. 

8.2. ūkinio inventoriaus 1416,98 eurų. 

8.3. maisto produktų 20797,96 eurų.  

9.Kitų paslaugų sąnaudos 2254,66 eurų. 

 
3.19. Kitos veiklos pajamos 81,85 eurų.  

1.Patalpų nuoma.  

 

 

 

Direktorė                                                                                                         Jurgita Ablėnė 

Vyr. buhalterė                                                                                                 Ramunė Žerpnickienė 
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