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2022 M. RUGSĖJO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

Vadovaujantis 2008 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr.1K-

465 ir vėlesniais pakeitimais, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. Nr. 1-9-

3 sprendimu ir vėlesniais pakeitimais, reglamentuojančiu tarpinių biudžeto ir finansinių ataskaitų 

formų teikimą, Panevėžio lopšelis-darželis „Žvaigždutė“ teikia 2022 m. rugsėjo 30 d. biudžeto 

vykdymo ataskaitų rinkinį, kurį sudaro:  

1. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos (forma Nr.2)  

2. Mokėtinų sumų ataskaita (9 priedas). 

3. Aiškinamasis raštas.  

Praėjusiais metais nepanaudoto pinigų likučio, kuris ataskaitiniais metais būtų įskaitytas kaip 

gauti asignavimai, darželyje nebuvo. 

2022 m. rugsėjo 30 d. biudžeto sąskaitoje buvo 0,06 eurų likutis. 

Specialiųjų lėšų plane buvo numatyta surinkti 44000,00 eurų. Surinkta ir pervesta į 

savivaldybės biudžetą 58854,18 eurų. Negrąžinti iš biudžeto asignavimai spec. lėšų buvo 

12389,87eurai. Nepanaudotas spec. lėšų likutis 2390,95 eurai. 

Darželio kreditorinis įsiskolinimas 2022 m. rugsėjo 30 d. buvo 64963,04 eurų. Iš jų: 

1. Darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui 57257,90 eurai.  

2. Už prekes ir paslaugas 7533,01 eurų. 

3. Darbdavio socialinė parama pinigais 172,13 eurų. 

Darželio kreditorinis įsiskolinimas pagal lėšas:  

1.Mokymo lėšų įsiskolinimas darbo užmokesčiui 26241,62 eurų, socialiniam draudimui 460,94 

eurų. 

2. Valstybės lėšų, skirtų pedagogų darbo užmokesčio didinimui, įsiskolinimas darbo 

užmokesčiui 1252,08 eurų, socialiniam draudimui 18,13 eurų.  

3.Savivaldybės lėšų įsiskolinimas darbo užmokesčiui 28814,64 eurų, socialiniam draudimui 

470,49 eurų, darbdavio socialinė parama pinigais 172,13 eurų.  

Visi įsiskolinimai susidarė per rugsėjo mėnesį ir jie bus padengti per artimiausią mėnesį,  gavus 

finansavimą. 

Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo.  

          Darželis neturi išlaidų, įgyvendinant Europos Sąjungos fondų ir kitų tarptautinių organizacijų 

finansinės paramos lėšomis bendrai finansuojamus projektus, apmokėtų iš valstybės biudžeto lėšų 

neplanuotoms, netinkamoms finansuoti iš ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos išlaidoms 

padengti. 



Darželis  neturi finansinės nuomos ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų. 

 

Direktorė     Jurgita Ablėnė 

        Panevėžio apskaitos centro specialistė  Ramunė Žerpnickienė 


