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PANEVĖŽIO LOPŠELIS – DARŽELIS ,, ŽVAIGŽDUTĖ“ 

 

Biudžetinė įstaiga, Statybininkų g.17, 37365 Panevėžys, 

Tel. (8 45) 508-616,(8 45) 508-617, el. p. paneveziozvaigzdute@gmail.com 

Duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre, kodas 190414863 

Panevėžio m. savivaldybės administracijos                                                                             

Finansų ir biudžeto skyriui                                         

 
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2022 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

2022-07-13 

Panevėžys 

 

    Panevėžio lopšelis-darželis „Žvaigždutė“ yra biudžetinė pelno nesiekianti savivaldybės įstaiga, turinti 

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

tarybos 2019 m. birželio  20 d. sprendimu Nr.1-230. Įstaigos adresas - Statybininkų g.17, Panevėžys. Įstaigos 

kodas - 190414863. Pagrindinė veiklos kryptis - švietimas ir ugdymas. 

    Panevėžio lopšelis - darželis „Žvaigždutė“ sudaro ir teikia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto 

vykdymo  ataskaitų rinkinius. 

    Vadovaujantis 2008 m. gruodžio 31 d. LR finansų ministro įsakymu Nr.1K-465 ( 2022 m. kovo 2 d. LR 

finansų ministro įsakymo Nr. 1K-74 redakcija), reglamentuojančiu tarpinių biudžeto ir finansinių ataskaitų 

formų teikimą, lopšelio - darželio „Žvaigždutė“ teikiamą 2022 m. birželio 30 d. biudžeto vykdymo ataskaitų 

rinkinį sudaro: 

1.Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą ataskaita Forma Nr.1 

2.Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Forma Nr.2 

3.Mokėtinų sumų ataskaita  9  priedas  

4.Aiškinamasis raštas 

Likusios mokėtinos sumos pagal programas, finansavimo šaltinius ir ekonominės klasifikacijos straipsnius 

2022.06.30 

Programa 13.01.01.01 

Finansavimo šaltinis 151 

Asignavimų planas 245900,00 eurų. 

Gauta ir panaudota 206498,90 eurų. 

(Žiūrėti Forma Nr.2) 

Asignavimų planas įvykdytas 83,98 %. Nuokrypis susidarė dėl to , kad darbo užmokestis išmokamas kitą 

mėnesį, nei planuota, o sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. 

    Ataskaitinio laikotarpio pabaigai kreditorinis  įsiskolinimas iš (151) savivaldybės biudžeto lėšų  : 

 1.Darbo užmokesčiui už birželio mėn. – 26978,76 eurų.  

2. Soc. draudimo išlaidoms už birželio mėn. – 598,00 eurų.  

3.Darbdavių soc. parama už birželio  mėn. – 93,23 eurų. 

Viso: 27669,99 eurų. 

Likusios mokėtinos sumos už prekes ir paslaugas: 

1.Mitybos išlaidos – 627,70 eurų.   

2.Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos – 266,71 eurų.  

3.Materialiojo turto paprasto remonto išlaidos – 125,44 eurų.  

4.Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos – 1143,45 eurų . 

5.Informacinių technologijų paslaugų įsigijimo išlaidos – 65,00 eurų.  

6.Kitų paslaugų įsigijimo išlaidos – 72,55 eurų. 

Viso: 2300,85 eurų. 

Iš viso kreditorinis įsiskolinimas 29970,84 eurų. 
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(Žiūrėti  priedas prie aiškinamojo rašto apie mokėtinas  sumas, 9 priedas).    

 

 Programa 13.01.01.01 

Finansavimo šaltinis 1411 

Asignavimų planas 269700,00 eurų. 

Gauta ir panaudota 194556,06 eurų. 

(Žiūrėti Forma Nr.2) 

Asignavimų planas įvykdytas 72,14 %. Nuokrypis susidarė dėl to , kad darbo užmokestis ir atostoginiai 

išmokami kitą mėnesį nei planuota. Pedagoginių darbuotojų DU padidinimui papildomai skirta 7900 eurų (1456 

lėšos) 

  Ataskaitinio laikotarpio pabaigai kreditorinis įsiskolinimas iš (1411)Mokinio krepšelio lėšų: 

1.Darbo užmokesčiui už birželio mėn.  – 29589,75 eurų.  

2. Soc. draudimo išlaidoms už birželio mėn. – 817,74 eurų.  

Viso: 30407,49 eurų. 

Likusios mokėtinos sumos už prekes ir paslaugas: 0,00 eurų. 

Iš viso kreditorinis įsiskolinimas 30407,49 eurų  
 

Programa 13.01.01.01.01 

Finansavimo šaltinis 1456 

Asignavimų planas 7900,00 eurų. 

Gauta ir panaudota 7736,19 eurų. 

(Žiūrėti Forma Nr.2) 

Asignavimų planas įvykdytas 97,93 %. 

  Ataskaitinio laikotarpio pabaigai kreditorinis įsiskolinimas iš (1456)pedagoginių darbuotojų DU padidinimo  

lėšų: 

1.Darbo užmokesčiui už birželio mėn.  – 1399,63 eurų.  

2. Soc. draudimo išlaidoms už birželio mėn. – 33,70 eurų.  

Viso: 1433,33 eurų. 

 

Programa 13.01.01.01.01 

Finansavimo šaltinis 14542 

Asignavimų planas 1612,00 eurų. 

Gauta ir panaudota 1499,77 eurų. 

( Žiūrėti Forma Nr.2) 

Asignavimų planas įvykdytas 93,04 %. 

  Ataskaitinio laikotarpio pabaigai kreditorinis įsiskolinimas iš (14542) vaikų, atvykusių į LR iš Ukrainos, 

ugdymui ir pavežėjimui lėšų: 

1.Darbo užmokesčiui už birželio mėn.- 517,10 eurų. 

Viso: 517,10 eurų. 
 

Programa 13.01.01.01 

Finansavimo šaltinis 30, 302 

Asignavimų planas 68224,02 eurų. 

Gauta ir panaudota  45978,20 eurų. 

(Žiūrėti Forma N.2) 

Asignavimų planas įvykdytas 67,39 %. Nuokrypis susidarė todėl, kad sąskaitos už suteiktas paslaugas 

apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos, o dalies prekių ir paslaugų pirkimas buvo atidėtas 3 ketv. 

Kreditorinis įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigai iš (30, 302) Biudžetinių įstaigų pajamos lėšų: 

1. Mitybos išlaidos – 4281,58 eurų. 

2.Medicininių paslaugų išlaidos – 10,00 eurų. 
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3.Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos – 110,13 eurų. 

4.Materialiojo turto paprasto remonto išlaidos – 248,63 eurų.  

5. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimas – 22,50 eurų. 

5.Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 38,72 eurų. 

Viso kreditorinis įsiskolinimas 4711,56 eurų. 

 (Žiūrėti  priedas prie aiškinamojo rašto apie mokėtinas  sumas, 9 priedas). 

 

   Į savivaldybės biudžetą per ataskaitinį laikotarpį surinkta ir pervesta 39069,79 eurų pajamų. Pagal pateiktas 

paraiškas gauta ir panaudota 52522,45 eurų. Negautas ir nepanaudotas asignavimų likutis 18771,36 eurų. 

(Žiūrėti Forma Nr.1) 

2021 m. nepanaudoti likučiai:                                                                                                                        

   (302) Biudžetinių įstaigų pajamų likutis  32224,02 eurų ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų 

pradžios gautus asignavimus. Iš likučio gauta ir panaudota: 

1.Kreditoriniam įsiskolinimui su tiekėjais už mokinių mitybą apmokėti – 17109,95 eurų. 

2.Materialiojo turto remontui apmokėti  - 3114,00 eurų. 

3.Kitoms prekėms ir paslaugoms įsigyti – 1792,33 eurų. 

3.Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti – 6544,25 eurų 

Iš viso: 28560,53  eurų. 

Liko nepanaudota 3663,49 eurų. Prekės bus perkamos 3 ketv. 

 ( Žiūrėti Forma Nr.2) 

 

     (1508) Savivaldybės biudžeto lėšų likutis  1802,79 eurų  ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų 

pradžios gautus asignavimus. Likutis gautas ir panaudotas  : 

1.Komunalinėms paslaugoms apmokėti ( už 2021 m. gruodžio mėn.) – 1802,79 eurų. 

 

Biudžetinių lėšų sąskaitose lėšų likučiai: 

Nr.LT517300010002386017 (biudžeto lėšos) likutis 2022 m. birželio 30 d.- 0,00 eurų. 

                                                                                  

 9 priedas  Mokėtinos sumos: 

1.Darbo užmokestis – 58485,24 eurų. 

2.Socialinio draudimo įmokos – 1449,44 eurų. 

3. Darbuotojų soc. parama – 93,23 eurų. 

3.Mitybos išlaidos tiekėjams už įsigytus maisto produktus – 4909,28 eurų. 

4.Medicininių paslaugų išlaidos  - 10 eurų. 

5.Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos – 110,13 eurų. 

6.Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos – 266,71 eurų. 

7.Materialiojo turto paprasto remonto išlaidos  - 374,07 eurų. 

8.Komunalinės paslaugos už šiukšlių išvežimą, elektrą, vandenį, šildymo paslaugas – 1143,45 eurų 

10.Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 87,50 eurų. 

11.Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 111,27 eurų 

Viso: 67040,32 eurų. 

 

Informacijos apie iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamus 

projektus padarytas išlaidas iš valstybės biudžeto lėšų neteikiame, nes nebuvo. 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                         Laimutė Petrauskienė                                                                                           

  

Vyr. buhalterė                                                                                          Ramunė Žerpnickienė 
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