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I. Forma Nr. 2 

 
               Panevėžio moksleivių namų ataskaitinio laikotarpio pradžiai ir pabaigai atsiskaitomojoje 
sąskaitoje pinigų likučio nėra. 
              Mokyklai pagal 2019 m. sąmatas iš viso skirta – 393015,09 Eur., o panaudota 388636,39 
Eur iš jų:     
 
 Biudžeto asignavimų 2019 m. skirta 363600 Eur., visos lėšos panaudotos: 
Darbo užmokesčio straipsnis – 319200 Eur (darbuotojų darbo užmokestis, atostoginiai); 
Socialinio draudimo straipsnis – 5000 Eur (socialinio draudimo įmoka iš darbdavio); 
Ryšių paslaugų straipsnis – 1200 Eur (UAB Tele-2, AB Telia Lietuva ryšių paslaugos); 
Materialiojo turto paprastojo remonto straipsnis – 10700 Eur (UAB Statybos tempas suremontavo 2 
mokyklos laiptines, įrengtas kabinetuose apšvietimas su pakabinamomis lubomis ir kt.); 
Komunalinių paslaugų straipsnis – 18600 Eur (šildymas, elektros energija, vanduo, šiukšlių 
išvežimas); 
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų straipsnis – 3200 Eur (Wifi įranga ir paslaugos, įsigyta 
5 nauji kompiuteriai, kasetės spausdintuvams); 
Kitų paslaugų straipsnis – 3700 Eur (banko paslaugos, švaros paslaugos, paviršinių nuotekų 
tvarkymas, deratizacija, įsigytas inventorius ir kt.); 
Darbdavio socialinė parama pinigais – 2000 Eur (nedarbingumo ir materialinė pašalpos). 
 
Biudžeto 2018 m. kreditoriniams įsipareigojimams padengti skirta  1887,24 Eur, visos lėšos  
panaudotos: 
Darbo užmokesčio straipsnis – 15,28 Eur (socialinio draudimo įmoka už darbuotojus iki MMA); 
Socialinio draudimo straipsnis – 46,59 Eur (socialinio draudimo įmoka iš darbdavio iki MMA); 
Ryšių paslaugų straipsnis – 52,24Eur ( AB Telia Lietuva ryšių paslaugos); 
Komunalinių paslaugų straipsnis – 1773,13 Eur (kreditorinis įsiskolinimas už gruodžio mėn. už  
šildymą, elektrą). 
 
Valstybės biudžeto asignavimų 2019 m. skirta 8300 Eur., visos lėšos panaudotos: 
Darbo užmokesčio straipsnis – 8200 Eur (darbuotojų darbo užmokestis); 
Socialinio draudimo straipsnis – 100 Eur (socialinio draudimo įmoka iš darbdavio); 
 
 Spec. lėšų asignavimų 2019 m. planas  17000 Eur, pervesta pajamų į biudžetą 16154,33 Eur, o 
panaudota 12621,30 Eur iš jų:  
Medikamentų straipsnis – 130,89 Eur (darbuotojų sveikatos patikrinimo išlaidos); 



Transporto išlaikymo ir paslaugų įsigijimo straipsnis – 700 Eur ( kuro įsigijimas ir transporto 
paslaugos, draudimas); 
Komandiruočių išlaidų straipsnis – 717 Eur (dienpinigiai už komandiruotes) 
Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos straipsnis – 245,05 Eur (patalpų nuomos išlaidos 
Panevėžio „Aušros“ progimnazija, Beržų progimnazija, A. Lipniūno progimnazija, Panevėžio 
„Šaltinio“ progimnazija ir M. Karkos pagrindinė mokykla); 
Materialiojo turto paprastojo remonto straipsnis – 2951,87 Eur (AB Panevėžio energija, karšto 
vandens ir šildymo sistemos priežiūra, mokyklos remontui skirtos prekės); 
Kvalifikacijos išlaidų straipsnis – 2500 Eur (darbuotojų kvalifikacijai skirtos išlaidos); 
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų straipsnis – 1580,09 Eur (UAB Nevda buhalterinės 
programos aptarnavimo paslaugos, 13 kompiuterių paruošimas darbui ir programų instaliavimas, 
kasetės spausdintuvams); 
Kitų paslaugų straipsnis – 3276,40 Eur (banko paslaugos, švaros paslaugos, kitų prekių įsigijimas ir 
kt.); 
Ilgalaikio materialiojo  turto įsigijimo išlaidos – 520,00 Eur (kompiuterinė darbo vieta). 
 
Spec. lėšų likutis 2019 metams 2227,85 Eur.,  visos lėšos panaudotos:  
Materialiojo turto paprastojo remonto straipsnis – 1900 Eur (mokyklos remontui skirtos prekės); 
Kvalifikacijos kėlimo straipsnis – 327,85 Eur (seminarai kvalifikacijai kelti) 
 
               

I. Forma Nr. 4 
 

            Panevėžio moksleivių namų 2019 m. gruodžio 31 d. prekių ir paslaugų įsiskolinimas sudaro 
1375,05 Eur.:. 
 
Kreditorinis įsiskolinimas iš biudžeto lėšų -  1286,36 Eur, iš jų:  
Ryšių paslaugų straipsnis –  45,73 Eur  (UAB Tele-2, AB Telia Lietuva ryšių paslaugos); 
Komunalinės paslaugos –  1227,94Eur (šildymas, elektros energija, vanduo); 
Kitų paslaugų straipsnis – 12,69 Eur (paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos). 
 
Kreditorinis įsiskolinimas iš spec. lėšų – 88,69 Eur., iš jų:  
Materialiojo turto paprastojo remonto straipsnis – 72,35 Eur (AB Panevėžio energija, karšto vandens 
ir šildymo sistemos priežiūra ir už remontui skirtas prekes); 
Kitų paslaugų straipsnis – 16,34 Eur (UAB Lindstriom švaros paslaugas).  
 
 
 Mokykla finansinės nuomos ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų neturi. 
 
 
 
 
 
 
 
Direktorė                                                                                                         Raminta Juzėnienė 
 


