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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

Biudžeto sąmatos vykdymo detalizavimas 

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

605300 Eur. Panaudota per 3 ketvirčius darbo užmokesčio 297459,92 Eur ir socialinio draudimo – 89938,89 

Eur. Iš viso panaudota darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokoms – 387398,81 Eur. (Panaudojimas 

64 proc.). 

Specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui formuoti asignavimų planas darbo užmokesčio 

ir socialinio draudimo įmokos – 393900 Eur. Per 3 ketvirčius gauta ir panaudota darbo užmokesčio 

193473,31 Eur ir socialinio draudimo mokoms 58490,55 Eur. Iš viso gauta ir panaudota darbo užmokesčiui ir 

socialinio draudimo įmokoms 251963,86 Eur  ( Panaudojimas 63,97 proc). 

Lėšos pedagogų darbo užmokesčiui padidinti asignavimų planas darbo užmokesčio ir socialinio 

draudimo įmokos metams 9200 Eur. Per 3 ketvirčius gauta ir panaudota darbo užmokesčiui 5200 Eur ir 

socialinio draudimo įmokoms – 1200 Eur. Iš viso panaudota darbo užmokesčiui ir socialiniui draudimui  - 

6400 Eur. (Panaudojimas 69,57 proc). 

Biudžeto programa aplinkai finansuoti asignavimo planas metams darbo užmokesčio ir socialinio 

draudimo – 188800 Eur, iš jų 15600 Eur skirtos lėšos mokinio krepšeliui dėl nesukomplektuotų klasių. Per 3 

ketvirčius gauta ir panaudota biudžeto programai aplinkai finansuoti darbo užmokesčio – 84142,80 Eur, 

mokinio krepšeliui finansuoti panaudota darbo užmokesčio – 10000 Eur. Socialiniui draudimui panaudota 

aplinkos finansavimui – 25770,46 Eur ir mokinio krepšeliui – 3098 Eur. Iš viso gauta ir panaudota darbo 

užmokesčio ir socialinio draudimo – 123011,26 Eur (Panaudojimas 65,15 proc). 

Pajamos už teikiamas paslaugas valgyklos darbuotojams darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 

planas metams 13400 Eur. Per 3 ketvirčius gauta ir panaudota darbo užmokesčiui – 4643,81 Eur ir socialiniui 

draudimui  - 1379,88 Eur. Iš viso gauta ir panaudota darbo užmokesčiui ir socialiniui draudimui 6023,69 Eur  

(Panaudojimas 44,95 proc). 
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Biudžeto sąmatos asignavimų planas prekėms ir paslaugoms  metams – 88934,69 Eur.  Per 2017 

m 3 ketvirčius gauta – 66030,25 Eur. Panaudota – 65855,56 Eur prekėms ir paslaugoms. (Panaudojimas 

74,05 proc.) 

Biudžetinės sąskaitos likutis 2017.09.30 d.  – 174,69 Eur.  

Panevėžio Rožyno progimnazija finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų 2017 m 

rugsėjo  mėn. 30 d. neturi. 

Specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui formuoti asignavimų planas prekėms ir 

paslaugoms – 13100 Eur. Per 3 ketvirčius gauta  - 4946,02 Eur ir panaudota 4802,41 Eur prekėms ir 

paslaugoms. Iš jų: 

Ryšiai (interneto paslaugoms) – 100 Eur; 

Spaudiniai (vadovėliai) – 2455,53 Eur; 

Kitoms prekėms– 400  (mokymo priemonės – 166,44 Eur, IKT – 233,56 Eur); 

Kvalifikacijos kėlimui – 846,88 Eur; 

Kitoms paslaugoms  - 1000 Eur (IKT – 300 Eur ir pažintinė veikla – 700 Eur).  

Panaudojimas prekėms ir paslaugoms   - 36,66 proc. 

Biudžeto programos aplinkai finansuoti asignavimų planas prekėms ir paslaugoms metams – 

51000 Eur. Biudžeto programa aplinkai finansuoti  per 3 ketvirčius  gauta – 37586,85 Eur ir panaudota – 

37578,09 Eur.  iš jų: 

Mitybai (nemokamo maitinimo 30 proc. administravimo lėšos) – 5000 Eur (valgyklos darbuotojų 

darbo užmokesčiui – 3353,72 Eur, socialiniam draudimui – 983,28 Eur, šildymui ir karštam vandeniui – 300 

Eur, elektros energijai – 180 Eur, šiukšlių išvežimui – 70 Eur, vandentiekiui ir kanalizacijai – 50 Eur ir 

profilaktinei dezinfekcijai – 36 Eur, maisto atliekų utilizavimo paslaugos – 27 Eur); 

Prekėms – 321,07 Eur (ūkinės ir kanceliarinės prekės); 

Ryšių paslaugoms už telefono pokalbius ir interneto paslaugas – 444,84 Eur; 

Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas (pastato priežiūra) – 3142,91 Eur (šiluminių tinklų 

priežiūra ir remontas – 560,23 Eur ir pastato remontui skirtos medžiagos – 2582,68 Eur); 

Kvalifikacijos kėlimas – 119,77  Eur; 

Komunalinės paslaugos – 26881,35 Eur (elektros energija  - 4822,77 Eur, vandentiekis ir kanalizacija 

– 602,13 Eur , karštas vanduo  ir šildymas – 20526,03 Eur, šiukšlių išvežimas – 930,42 Eur); 

Kitos paslaugos – 1657,45 Eur. (Buhalterinės programos priežiūrai – 203 Eur, Ekskomisarų biurui – 

714,28 Eur, banko mokestis – 49 Eur, Profilaktinė dezinfekcija – 24 Eur, mokyklos turto draudimas – 226 

Eur, Panevėžio būtų ūkis (autokeltuvo nuoma) – 242,52 Eur, Metrologijos centras (dialektinių pirštinių 

patikra) – 5,45 Eur, priekabos nuoma – 4,50 Eur, žoliapjovės remonto paslaugos 7 Eur, transporto paslaugos 

– 181,70 Eur). 

Panaudojimas prekėms ir paslaugoms  - 73,68 proc.  



Biudžeto programa aplinkai finansuoti 2016 metų likutis kreditoriam įsiskolinimui padengti gautos 

lėšos ir panaudotos per 1 ketvirtį    –  8414,35 Eur iš jų: 

Ryšių ir interneto paslaugoms-  61,77 Eur; 

Kvalifikacijos kėlimui – 5,38 Eur; 

Komunalinėms paslaugoms – 8252,35 Eur ( Panevėžio energijai – 7126,11 Eur, Aukštaitijos 

vandenys – 126,24 Eur, Panevėžio specialus autotransportas – 100 Eur, Energijos skirstymo operatorius – 

500 Eur, Energijos tiekimas – 400 Eur); 

Paslaugoms – 94,85 Eur (Ekskomisarų biuras – 65,85 Eur, Šniukštaitei – 29 Eur). 

Pajamos už teikiamas paslaugas 2016 m likutis – 820,34 Eur. Šis likutis buvo panaudotas per 1 

ketvirtį  buvo gautos lėšos ir apmokėtos 2016 m skolos už maisto produktus. 

Faktinės įmokos į biudžetą buvo pervestos per ataskaitinį laikotarpį (1-9 mėn.) – 22474,77 Eur.             

( pajamos už suteiktas paslaugas valgyklos bei kopijavimo teikiamos paslaugos – 19512,28 Eur ir už 

ilgalaikio turto nuomą – 2962,49 Eur). 

Pajamos už teikiamas paslaugas asignavimų planas prekėms ir paslaugoms metinis planas – 15600 Eur.  

 Per 3 ketvirčius gauta  - 14262,69 Eur ir  panaudota – 14240,37 Eur prekėms ir paslaugoms, iš jų: 

Mityba (maisto produktai) – 8800 Eur; 

Kitos prekės – 1622,65 Eur (higienos priemonės, kanceliarinės prekės, spausdintuvo kasetės, ūkinės 

prekės ir kt.); 

Komunalinės paslaugos – 3292,64 Eur (elektros energija  - 1409,91 Eur, vandentiekis ir kanalizacija – 

280 Eur,  šiukšlių išvežimas – 230 Eur, šildymas ir karštas vanduo – 1372,73 Eur); 

Kitos paslaugos – 525,08 Eur (spausdintuvo kasečių pildymas. banko paslaugos, svarstyklių 

remontas, maisto atliekų utilizavimo paslauga ir kt.). 

Panaudojimas prekėms ir paslaugoms   - 91,28 proc. 

 

Mokėtinų ir gautinų sumų detalizavimas 

Biudžeto programa aplinkai finansuoti prekėms ir paslaugoms kreditorinis įsiskolinimas – 

12779,30 Eur iš jų: 

Darbo užmokestis – 8187,67 Eur; 

Socialinis draudimas – 2706,36 Eur 

Mityba (nemokamo maitinimo 30 proc. administravimo lėšos) – 258,03 Eur( valgyklos darbuotojų 

darbo užmokestis – 157,18 Eur ir socialinis draudimas – 100,85 Eur). 

Medikantai (darbuotojų sveikatos tikrinimas – 8 Eur (darbuotojų privalomas sveikatos patikrinimas) 

Ryšių paslaugos – 10,24 Eur (telefono pokalbius) 

Ilgalaikio turto einamasis remontas – 147,15 Eur  (šiluminių tinklų priežiūra ir remontas – 59,29 Eur; 

mokyklos kabinetų remonto prekės – 87,86 Eur); 



Kvalifikacijos kėlimas – 95,04 Eur; 

Komunalinės paslaugos – 1240,57 Eur ( šiukšlių išvežimo paslaugos- 97,46 Eur, vandentiekis ir 

kanalizacija – 102,61 Eur, karštas vanduo ir šildymas – 354,85 Eur, elektros energija – 685,65 Eur); 

Kitos paslaugos – 126,24 Eur (Ekskomisarų biuras (signalizacijos priežiūra) – 83,24 Eur, buhalterinės 

programos mėnesinis mokestis -29 Eur, transporto paslaugos – 2 Eur, profilaktinė dezinfekcija – 12 Eur). 

 

Pajamos už teikiamas paslaugas kreditorinis įsiskolinimas  - 5661,75 Eur, iš jų: 

Darbo užmokestis – 1282,22 Eur; 

Socialinis draudimas – 432,87 Eur; 

Mityba (maisto produktai) – 3470,05 Eur; 

Prekės – 136,61 Eur (ūkinės prekės); 

Komunalinės paslaugos – 340 Eur ( Šaltas vanduo ir vandentiekis – 60 Eur, šildymas ir karštas 

vanduo – 100 Eur, šiukšlių išvežimas – 30 Eur, elektra – 150 Eur); 

 

Specialioji tikslinė dotacija mokinio krepšeliui formuoti kreditorinis įsiskolinimas – 38297,41 

Eur, iš jų: 

Darbo užmokestis – 25032,46 eur; 

Socialinis draudimas – 8801,16 Eur; 

Ryšių paslaugos (interneto paslaugos) – 56,42 Eur; 

Kitos prekės (mokymo priemonės) – 2736,23 Eur; 

Komandiruotės – 1036 Eur; 

Kitos paslaugos – 635,14 Eur  ( IKT – 235,14 Eur ir pažintinė veikla ir profesinis orientavimas – 400 

Eur). 

 

Iš viso kreditorinis įsiskolinimas 2017.09.30 d. – 56738,46 Eur. 

Priedas prie aiškinamojo rašto apie mokėtinas ir gautinas sumas 2017.09.30 d. pridedamas. 

 

 

 

Neformaliojo ugdymo ir pagalbos mokiniui skyriaus vedėja,    Alma Ramoškaitė 

pavaduojanti direktorę   

 

 

 

 

Parengė    Vyr. buhalterė  

Renata Valčiukienė 


