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PANEVĖŽIO LOPŠELIS - DARŽELIS ,,ŽVAIGŽDUTĖ” 
Biudžetinė įstaiga, Statybininkų g. 17. 37365 Panevėžys 

Tel.(8 45) 508616,(8 45) 508617,el.p.paneveziozvaigzdute@gmail.com 
Duomenys saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre, kodas 190414863 

 
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

PRIE 2022 METŲ III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO 
2022 m. lapkričio 17 d. 

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. rugsėjo 
30 d. veikė 12 gupių su 190 sąrašiniais vaikais.   Kitos veiklos darželyje nėra. 

Lopšeliui -darželiui „Žvaigždutė“ vadovauja direktorius, yra sudaryta lopšelio-darželio taryba ir 
mokytojų taryba. Darželyje pagal etatų sąrašą yra 48,37 etato, iš jų 24,97 pedagoginiai ir 23,40 
nepedagoginiai etatai. 2022 m. rugsėjo 30 d. darželyje dirbo 52 darbuotojai.  
Įstaiga kontroliuojamų subjektų, filialų ar kitų struktūrinių padalinių neturi.  

2. APSKAITOS POLITIKA 

2.1. Apskaitos 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 2021m. metiniame FAR, kuris paskelbtas įstaigos internetinėje svetainėje, adresu: 
https://www.zvaigzdynelis.lt/finansai/ 

 
 

2. Pastabos 
 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 

Ataskaitoje ilgalaikis turtas rodomas likutine verte. 

3.1. Nematerialus turtas 157,61 eurų, t. sk.: 
Dokumentų valdymo sistemos „Avilys“ licencija 0,00 eurų.  
Interneto svetainė 157,61 eurų.  
Programinė sistema „Biudžetas VS“ 0,00 eurų. 
 
3.2. Ilgalaikis materialus turtas 277958,17 eurų, t. sk.: 
II.2 Darželio pastatas 255941,29 eurų.  
II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai (tvora, aikštyno danga) 12016,62 eurų. 
II.5 Mašinos ir įrengimai 1333,00 eurų.  
II.8 Baldai ir biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialus turtas 8667,26 eurų. 
 Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta ilgalaikio turto už 7609,05 eurų. 
 
3.3. Atsargos  1493,25 eurų: 
1. Maisto produktų likutis sandėlyje 1317,29 eurų ( spec. lėšos). 
2. Medžiagos ir žaliavos 68,50 eurų (spec. lėšos).  
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3. Ūkinis inventorius 107,46 eurų. 
 
3.4. Išankstiniai apmokėjimai 389,52 eurų: 
1. Leidinių prenumeratą 21,83 eurų (savivaldybės biudžeto lėšos), 40 eurų (spec. lėšos). 
2.Draudimas 115,51 eurų ( kt. šaltinių lėšos). 
3.Internetinės svetainės talpinimas 95,53 eurų (valstybės biudžeto lėšos).  
4.Gamtosauginių mokyklų programos dalyvio mokestis 28,75 eurų ( kt. šaltinių lėšos). 
5. Išankstinis apmokėjimas tiekėjams už inventorių 87,90 eurų. 
 
3.5. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes ir paslaugas 434,26 eurų: 
1.Tėvų mokestis už vaikų ugdymą 427,73 eurų. 
2. Už patalpų nuomą 6,53 eurų. 
 
3.6. Sukauptos gautinos sumos 129566,36 eurų:  
1.Iš valstybės biudžeto lėšų 57166,04 eurų. 
2.Iš ES lėšų Programa „Pienas ir vaisiai vaikams“ 241,82 eurų. 
3.Iš savivaldybės biudžeto lėšų 59768,63 eurų.  
4.Pervestos savivaldybei ir nesusigrąžintos specialiosios lėšos 12389,87 eurų.  
 
3.7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 3059,11 eurų: 
1.Biudžetinės sąskaitos likutis 0,06 eurų.  
2.Pavedimų sąskaitos likutis 2670,96 eurų. 
3.Spec. lėšų sąskaitos likutis 388,09 eurų. 1 
 
Finansavimo sumos pateiktos 20-ojo VSAFAS 4 priedo formoje:  
 
Gautos finansavimo sumos: 
     1.  Iš valstybės biudžeto 314992,02 eurų: 
    1.1 (finansavimo sumų pažyma) gauta 300047,54 eurų. 
     1.2 Laikinieji darbai 5900,99 eurų. 
      1.3. Priešmokyklinio amžiaus vaikų nemokamam maitinimui gauta 7230,00 eurų , panaudota 6988,00 
eurų. Nepanaudotas likutis 242,00 eurų. 
      1.4. Maisto produktai (parama) pagal Programą „Pienas ir vaisiai vaikams“ 931,53 eurų. 
      1.5.Neatlygintinai gauta med. apsaugos priemonių 881,96 eurų 
Pergrupavimas: 
Gautos lėšos kitoms išlaidoms kompensuoti (nemokamas maitinimas) 6988,00 eurų, maitinimo lėšos pagal 
Programą 931,53 eurų  ir atsargos 2219,42 eurų pergrupuojamos į nepiniginį turtą. Viso pergrupuojama 
10138,95eurų. 

2. Iš savivaldybės biudžeto 316438,22 eurų:  
2.1(finansavimo sumų pažyma) gauta 310842,25 eurų.  
2.2 Laikinieji darbai 3595,97 eurų. 
2.3 Jaunimo įdarbinimo vasarai programa 1800,00 eurų. 

     2.2 Aplinkosaugos švietimo projektas 200,00 eurų 
Pergrupavimas: 
Gautos lėšos nepiniginiam turtui (skalbimo paslaugos) 1921,32 eurų pergrupuotos į kitas išlaidas.  
Gautos lėšos kitoms išlaidoms kompensuoti (mokinių mityba )4372,07 eurų ir (atsargos) 200 eurų 
pergrupuojamos į nepiniginį turtą. Viso pergrupuojama 2650,75 eurų. 

3. Iš Europos Sąjungos lėšų 1542,55 eurų: 
3.1 Maisto produktai (parama) pagal Programą „Pienas ir vaisiai vaikams“ 1104,77 eurų. 
3.2 Neatlygintinai  gauta spaudiniai  437,78 eurų. 

Pergrupavimas: 
Gautos lėšos kitoms išlaidoms kompensuoti 1104,77 eurų pergrupuojamos į nepiniginį turtą. 
 
3.8. Finansavimo sumos  266047,48 eurų:  
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I. Iš valstybės biudžeto 22654,34 eurų: 
Nepanaudotas ilgalaikio materialiojo turto finansavimas (ilgalaikio turto likutinė vertė) 22159,20 eurų. 
Nepanaudotas ilgalaikio nematerialaus turto finansavimas 157,61 eurų. 
Nepanaudotas nemokamo maitinimo likutis 242,00 eurų. 
Internetinės svetainės talpinimo paslaugų nepanaudotas likutis 95,53 eurų. 
II. Iš savivaldybės biudžeto lėšų  115247,23 eurų: 
Nepanaudotas ilgalaikio turto finansavimas (ilgalaikio turto likutinė vertė) 115225,34 eurų. 
Nepanaudotas leidinių prenumeratos finansavimas 21,83 eurų.  
Nepanaudotas pinigų likutis banko sąskaitoje 0,06 eurų. 
III. Iš Europos Sąjungos lėšų 125388,19 eurų: 
Nepanaudotas ilgalaikio turto finansavimas (ilgalaikio turto likutinė vertė) 125388,19 eurų. 
IV. Iš kitų šaltinių 2757,72 eurų: 
Nepanaudotas ilgalaikio turto finansavimas (ilgalaikio turto likutinė vertė) 184,50 eurų. 
Nepanaudotas draudimo ir gamtosauginių mokyklų dalyvio mokestis 144,26 eurų. 
Pinigų likutis pavedimų sąskaitoje 2428,96 eurų. 

3.9. Ilgalaikiai įsipareigojimai 11136,28 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 7774,83 eurų: 
Už prekes ir paslaugas:  
1.Iš savivaldybės biudžeto lėšų 2133,64 eurų.  
2.Iš mokinio krepšelio lėšų 46,00 eurų. 
3.Iš spec. lėšų 347,06 eurų. 
Viso 2526,70 eurų. 
Už maisto produktus:  
1.Iš savivaldybės biudžeto lėšų 907,18 eurų. 
2.Iš spec. lėšų 4099,13 eurų. 
3.Iš Europos Sąjungos lėšų Programa „Pienas  vaikams“ 241,82 eurų. 
Viso 5248,13 eurų. 
 
3.11. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 60695,70 eurų: 
1.Darbo užmokestis,  ir soc. draudimo įmokos,  už rugsėjo mėn. 32722,93 eurų iš savivaldybės biudžeto 
lėšų.  
2.Darbo užmokestis ir soc. draudimo įmokos, už rugsėjo mėn. 27972,77 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 2361,48 eurų: 
1.Tėvų permokos už vaikų maitinimą 2271,44 eurų. 
2.Darbuotojams už sveikatos patikrinimą 90,04 eurų. 
 
3.14.Einamųjų metų perviršis ar deficitas  16093,93 eurų. 
2022 m. rugsėjo 30 d. pagrindinės veiklos pajamos buvo  mažesnės nei pagrindinės veiklos sąnaudos. 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 

 
3.15. Finansavimo pajamos  686327,04 eurų: 
I.1. Iš valstybės biudžeto lėšų 343342,46 eurų.  
I.2. Iš savivaldybės biudžeto lėšų 337195,70 eurų.  



4 
 

I.3. Iš Europos Sąjungos lėšų 3541,53 eurų. 
I.4. Iš kitų finansavimo šaltinių 2247,35 eurų.  
 
3.16. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 40915,05 eurų: 
1.Pajamos už suteiktas mitybos ir ugdymo paslaugas 40229,61 eurų.  
2.Pajamos už darbuotojų mitybą 685,44 eurų.  
 
3.17. Pagrindinės veiklos sąnaudos 762909,87 eurų: 
1.Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 632787,62 eurų. 
2.Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos 7210,21 eurų.  
3.Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos: 
3.1. šildymo 13736,02 eurų. 
3.2. elektros energijos 3914,82 eurų.  
3.3.vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos 2176,77 eurų. 
3.4. ryšių sąnaudos 984,22 eurų. 
3.5. kitų komunalinių paslaugų sąnaudos 1193,16 eurų.  
4. Komandiruočių sąnaudos 403,00 eurų. 
5.Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos 8901,87 eurų. 
6.Nurašytų (pasibaigus produktų galiojimo laikui) sumų sąnaudos 79,41 eurų. 
7. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 1122,28 eurų.  
8.Sunaudotų atsargų savikaina 83010,98 eurų :  
8.1. ūkinių žaliavų ir medžiagų 5850,16 eurų. 
8.2. ūkinio inventoriaus 10546,97 eurų. 
8.3. maisto produktų 66613,85 eurų.  
9.Kitų paslaugų sąnaudos 7389,51 eurų. 
 

3.19. Kitos veiklos pajamos 173,91 eurų.  
1.Patalpų nuoma.  
 
 

Direktorė                                                                                                           Jurgita Ablėnė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė: Panevėžio apskaitos centro specialistė Ramunė Žerpnickienė  Tel. Nr. 8 640 01107 


