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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

Biudžeto sąmatos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo vykdymo detalizavimas 

 

Biudžeto sąmatos asignavimų planas darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokos metams – 

650700 Eur. Gauta per 2 ketvirčius darbo užmokesčio 287158,96 Eur ir panaudota 280325,45 Eur. Gauta ir 

panaudota socialinio draudimo įmokų – 62462,84 Eur. Iš viso panaudota darbo užmokesčio ir socialinio 

draudimo įmokoms – 342788,29 Eur. (Panaudojimas 52,68 proc.). 

Darbdavių socialinė parama pinigais asignavimų planas metams –2800 Eur. Gauta ir panaudota per 2 

ketvirčius  - 1422,21 Eur. (Panaudojimas 50,79 proc.) 

Specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui formuoti asignavimų planas darbo užmokesčio 

ir socialinio draudimo įmokos – 433600 Eur. Per 2 ketvirčius gauta darbo užmokesčio 220365,41 Eur, 

panaudota 213568,65 Eur.  Socialinio draudimo mokoms gauta ir panaudota 44742,16 Eur. Iš viso gauta 

darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms 265107,57 Eur, panaudota 258310,81 Eur  

(Panaudojimas 59,57 proc). 

Darbdavių socialinė parama pinigais asignavimų planas metams –2200 Eur. Gauta ir panaudota per 2 

ketvirčius  - 988,33 Eur. (Panaudojimas 44,92 proc.) 

Biudžeto programa aplinkai finansuoti asignavimo planas metams darbo užmokesčio ir socialinio 

draudimo įmokoms – 181500 Eur, iš jų 8600 Eur skirtos lėšos mokinio krepšeliui dėl nesukomplektuotų 

klasių. Per 2 ketvirčius gauta biudžeto programai aplinkai finansuoti darbo užmokesčio – 60436,99 Eur, 

panaudota -60400,24 Eur. Socialinio draudimo įmokoms gauta ir panaudota aplinkos finansavimui – 

15998,85 Eur. Iš viso gauta darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų – 76435,84 Eur, panaudota- 

76399,09 Eur (Panaudojimas 42,09 proc). 

Darbdavių socialinė parama pinigais asignavimų planas metams – 500 Eur. Gauta ir panaudota per 2 

ketvirčius  - 400 Eur. (Panaudojimas 80 proc.). 
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Pajamos už teikiamas paslaugas (valgyklos darbuotojai) asignavimo planas darbo užmokesčio ir 

socialinio draudimo įmokoms – 20800 Eur. Per 2 ketvirčius gauta ir panaudota darbo užmokesčio 6356,56 

Eur ir socialinio draudimo įmokoms – 1721,83 Eur. Iš viso gauta ir panaudota darbo užmokesčiui ir 

socialinio draudimo įmokoms 8078,39 Eur  ( Panaudojimas 38,84 proc). 

Darbdavių socialinė parama pinigais asignavimų planas metams –100 Eur. Gauta ir panaudota per 2 

ketvirčius  - 33,88 Eur. (Panaudojimas 33,88 proc.). 

Pedagogų skaičiaus optimizavimas asignavimo planas metams darbo užmokesčio 11300 Eur ir 

socialinio draudimo įmokoms – 3500 Eur. Šios lėšos dar nepanaudotos. 

 

Biudžeto sąmatos prekių ir paslaugų vykdymo detalizavimas 

Biudžeto sąmatos asignavimų planas prekėms ir paslaugoms  metams – 91927,42 Eur.  Per 2018 m 2 

ketvirčius gauta– 48436,15 Eur ir panaudota – 48419,94 Eur prekėms ir paslaugoms. Biudžetinės sąskaitos 

likutis 2018.06.30 d.  – 6849,72 Eur.  

Panevėžio Rožyno progimnazija finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų 2018 m 

birželio  mėn. 30 d. neturi. 

Specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui formuoti asignavimų planas prekėms ir 

paslaugoms – 9700 Eur. Per 2 ketvirčius gauta ir panaudota 4531,21 Eur prekėms ir paslaugoms. Iš jų: 

Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos už interneto paslaugas – 121,42 Eur; 

Komandiruočių išlaidos – 458,10 Eur; 

Kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 1319,17 Eur; 

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 728,81 Eur (IKT ) 

Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos – 1014,59 Eur (įsigyti kompiuteriai bei vadovėliai); 

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos -   - 889,12 Eur (pažintinė veikla – 400 Eur, mokymo 

priemonės  - 489,12 Eur). 

Panaudojimas – 46,71 proc. 

Biudžeto programos aplinkai finansuoti asignavimų planas prekėms ir paslaugoms metams – 

64000 Eur. Biudžeto programa aplinkai finansuoti  per 2 ketvirčius gauta– 28814,13 Eur ir panaudota 

28813,62 Eur  iš jų: 

Mitybai (nemokamo maitinimo 30 proc. administravimo lėšos) – 2622,74 Eur (valgyklos darbuotojų 

darbo užmokesčiui – 2002,96 Eur, socialiniam draudimui – 619,78 Eur); 

Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos – 283,26 Eur  (už telefono pokalbius ir interneto paslaugas) 

Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos (pastato priežiūra) –771,16 Eur (šiluminių punktų priežiūra ir 

remontas- 379,94 Eur ir kabinetų remonto išlaidos – 391,22 Eur); 

Kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 28,42 Eur; 

Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos – 22855,14 Eur (elektros energija  - 3873,86 Eur, vandentiekis ir 

kanalizacija – 458,11 Eur , karštas vanduo  ir šildymas – 17939,53 Eur, šiukšlių išvežimas – 583,64 Eur); 



Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 192,34 Eur (buhalterinės programos 

priežiūra, spausdintuvų kasečių pildymas); 

Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos – 1060,56 Eur (įsigytas telefonas, sveikatai palankus 

technologinių kortelių ir valgiaraščių rinkinys, spausdintuvas, baldai, užuolaidos); 

Kitų prekių ir  paslaugų įsigijimo išlaidos – 1000 Eur. (Ekskomisarų biurui – 416,20 Eur, banko mokestis – 

54 Eur, profilaktinė dezinfekcija – 60 Eur, kasos aparatų nuomos mokestis – 103 Eur, kanceliarinės ir ūkio 

priemonės – 366,80 Eur ). 

Panaudojimas – 45,02 proc. 

Biudžeto programa aplinkai finansuoti 2017 metų likutis kreditoriam įsiskolinimui padengti gautos 

lėšos ir panaudotos per 1 ketvirtį    –  1552,32 Eur iš jų: 

Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos -  5,82 Eur; 

Komunalinėms paslaugoms – 1546,50 Eur ( Panevėžio energijai – 1403,05 Eur, Aukštaitijos 

vandenys – 21,08 Eur, Panevėžio specialus autotransportas – 122,37 Eur); 

Panaudojimas 100 proc. 

Pajamos už teikiamas paslaugas 2017 m likutis – 275,10 Eur. Šis likutis buvo panaudotas per 1 

ketvirtį  buvo gautos lėšos ir apmokėtos 2017 m skolos už maisto produktus. 

Faktinės įmokos į biudžetą buvo pervestos per ataskaitinį laikotarpį (1-6 mėn.) – 24808,65 Eur.             

( pajamos už suteiktas paslaugas valgyklos bei kopijavimo teikiamos paslaugos – 22240 Eur ir už ilgalaikio 

turto nuomą – 2568,65 Eur). 

Pajamos už teikiamas paslaugas asignavimų planas prekėms ir paslaugoms metinis planas – 16400 Eur.  

 Per 2 ketvirčius gauta – 13263,39 Eur ir panaudota – 13247,69 Eur  prekėms ir paslaugoms – iš jų: 

Mitybos išlaidos (maisto produktai) – 9500 Eur; 

Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos – 2500 Eur (elektros energija  - 1300,12 Eur, vandentiekis ir 

kanalizacija – 149,88 Eur,  šiukšlių išvežimas – 180 Eur, šildymas ir karštas vanduo – 870 Eur); 

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 23,16 Eur (spausdintuvo kasečių 

pildymas); 

Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos – 461,58 Eur ( elektroninis parašas – 43,33 Eur, užuolaidos – 

79,96 Eur, kavos aparatas – 272,99 Eur, indai – 65,30 Eur); 

Kitų prekių ir  paslaugų įsigijimo išlaidos – 778,65 Eur ( maisto atliekų utilizavimo paslauga – 72 Eur 

banko paslaugų mokestis – 18,90 Eur, reprezentacinės išlaidos (svečių maitinimo paslauga) – 28,90 Eur, 

turto ir pastato draudimas – 111 Eur, kanceliarinės ir ūkinės prekės – 547,85 Eur). 

Panaudota  - 80,78 proc. 

Mokėtinų ir gautinų sumų prekėms ir paslaugoms detalizavimas 

Biudžeto programa aplinkai finansuoti kreditorinis įsiskolinimas – 13598,98 Eur iš jų: 

Darbo užmokestis – 5211,61 Eur; 



Socialinio draudimo įmokos – 4012,90 Eur 

Mityba (nemokamo maitinimo 30 proc. administravimo lėšos) – 397,65 Eur (darbo užmokestis – 

304,76 Eur ir socialinis draudimas – 92,89 Eur). 

Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos – 60,79 Eur ( už interneto suteiktas paslaugas – 42,35 Eur ir už 

telefono pokalbius  18,44 Eur); 

Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos – 458,09 Eur ( šiluminių punktų priežiūra ir remontas – 

59,29 Eur ir klasių remonto prekės – 398,80 Eur); 

Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos – 547,11 Eur (Šildymas ir karštas vanduo – 20,78 Eur, 

vandentiekis ir kanalizacija – 64,42 Eur, elektros energija – 318,46 Eur, šiukšlių išvežimas – 143,45 Eur) 

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 29 Eur (buhalterinės programos 

priežiūra); 

Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos – 2638,95 Eur (Tikslinės paskirties vadovėliai -2574 Eur ir 

užuolaidos 64,95 Eur) 

Kitų prekių ir  paslaugų įsigijimo išlaidos – 96,08 Eur (Ekskomisarų biuras (signalizacijos priežiūra)) 

– 83,24 Eur, kanceliarinės ir ūkinės prekės – 12,84 Eur). 

Darbdavių socialinė parama pinigais (2 d.d. sutampančios su darbo diena pagal grafiką ligos pašalpa) 

– 146,80 Eur. 

Pajamos už teikiamas paslaugas kreditorinis įsiskolinimas  - 3684,64 Eur, iš jų: 

Darbo užmokestis – 601,04 Eur; 

Socialinio draudimo įmokos -452,72 Eur; 

Mityba (maisto produktai) – 2353,44 Eur; 

Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos – 187,07 Eur ( šildymas ir karštas vanduo- 20 Eur, šiukšlių 

išvežimas –30 Eur, elektros energijos sąnaudos – 112,22 Eur, šaltas vanduo – 24,85 Eur); 

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 90,37 Eur (ūkinės, reprezentacinės ir kanceliarinės 

prekės). 

Specialioji tikslinė dotacija mokinio krepšeliui formuoti kreditorinis įsiskolinimas – 20520,51 

Eur, iš jų: 

Socialinio draudimo įmokos – 20490,94 Eur; 

Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos (vadovėliai) – 29,57 Eur. 

Iš viso kreditorinis įsiskolinimas 2018.06.30 d. – 37804,13 Eur. 

 

Direktoriaus pavaduotojas administracijos ir ūkio reikalams,   Virginijus Gutpetris 

laikinai pavaduojantis direktorę 

 

 

 

Parengė    Vyr. buhalterė  Renata Valčiukienė 


