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AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETO VYKDYMO    
2020 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITŲ 

 
I. Forma Nr. 2 

 
               Panevėžio moksleivių namų ataskaitinio laikotarpio pradžiai nebuvo, o pabaigai 
atsiskaitomosios sąskaitos likutis 15,63 eurų. 
              Mokyklai pagal 2020 m. sąmatas iš viso skirta – 423019,39 Eur., iš jų pirmam pusmečiui 
264519,39 Eur., o panaudota 222082,39 Eur iš jų:     
 
 Biudžeto asignavimų 2020 m. skirta 393200 Eur., 1 pusmečiui skirta 240600 Eur.,  o panaudota – 
207507,68 Eur, iš jų: 
Darbo užmokesčio straipsnis – 191485,44 Eur (darbuotojų darbo užmokestis, atostoginiai); 
Socialinio draudimo straipsnis – 3125,79 Eur (socialinio draudimo įmoka iš darbdavio); 
Ryšių paslaugų straipsnis – 340,83 Eur (UAB Tele-2, AB Telia Lietuva ryšių paslaugos); 
Materialiojo turto paprastojo remonto straipsnis – 2622,54 Eur (prekės smulkiam remontui, pastatų 
priežiūros paslaugos); 
Komunalinių paslaugų straipsnis – 8882,89 Eur (šildymas, elektros energija, vanduo ir nuotekos, 
šiukšlių išvežimas); 
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų straipsnis – 37,75 Eur (kasetės spausdintuvams) 
Kitų paslaugų straipsnis – 700,94Eur (banko paslaugos, švaros paslaugos, paviršinių nuotekų 
tvarkymas, deratizacija ir kt.); 
Darbdavio socialinė parama pinigais – 311,50 Eur (nedarbingumo pašalpa). 
 
Biudžeto 2019 m. kreditoriniams įsipareigojimams padengti skirta  1286,36 Eur, visos lėšos  
panaudotos: 
Ryšių paslaugų straipsnis – 45,73Eur ( AB Telia Lietuva ir UAB Tele2 ryšių paslaugos); 
Komunalinių paslaugų straipsnis – 1227,94 Eur (kreditorinis įsiskolinimas už gruodžio mėn. už  
šildymą, elektrą, vandenį );  
 Kitų paslaugų straipsnis – 12,69 Eur (paviršinių nuotekų tvarkymas). 
 
Valstybės biudžeto asignavimų 2020 m. skirta 8000 Eur., 1 pusmečiui skirta 7100 Eur, o panaudota 
6898,42 eurai: 
Darbo užmokesčio straipsnis – 6799,81 Eur (darbuotojų darbo užmokestis, atostoginiai); 
Socialinio draudimo straipsnis – 98,61 Eur (socialinio draudimo įmoka iš darbdavio); 
 
 Spec. lėšų asignavimų 2020 m. planas  17000 Eur, 1 pusmečiui planuota gauti pajamų   12000 Eur, 
surinkta pajamų tik 8885,06 Eur., o panaudota 2856,90 Eur iš jų:  
Medikamentų straipsnis – 18,67 Eur (darbuotojų sveikatos patikrinimo išlaidos); 
Transporto išlaikymo ir paslaugų įsigijimo straipsnis – 88,63 Eur ( kuro įsigijimo savikaina); 
Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos straipsnis – 377,40 Eur (patalpų nuomos išlaidos 
Panevėžio „Aušros“ progimnazija, Beržų progimnazija, M. Karkos pagrindinė mokykla ir VŠĮ LASS 
šiaurės rytų centras); 
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Materialiojo turto paprastojo remonto straipsnis – 794,94 Eur (AB Panevėžio energija, karšto vandens 
ir šildymo sistemos priežiūra, mokyklos remontui skirtos prekės); 
Kvalifikacijos kėlimo išlaidų straipsnis – 92,20 Eur (Panevėžio švietimo centras) 
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų straipsnis – 528,67 Eur (UAB Nevda buhalterinės 
programos aptarnavimo paslaugos, kompiuterių aptarnavimo ir eksploatacinės išlaidos); 
Kitų paslaugų straipsnis – 956,39Eur (banko paslaugos, švaros paslaugos, kitų prekių įsigijimas ir kt.). 
 
Spec. lėšų likutis 2020 metams 3533,03 Eur., panaudota 3533,03 Eur. 
Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų straipsnis – 3533,03 Eur (UAB Iris įrengė 
kabinetuose pakabinamas lubas)  
 
               

II. Forma Nr. 4 
 

            Panevėžio moksleivių namų 2020 m. birželio 30 d. bendra įsiskolinimų suma – 9810,31 Eur., 
iš jų prekių ir paslaugų įsiskolinimas sudaro 409,08 Eur.:. 
 
Kreditorinis įsiskolinimas iš biudžeto lėšų -  9695,43 Eur, iš jų: 
Darbo užmokesčio straipsnis – 9083,78 Eur (darbuotojų darbo užmokestis),  
Socialinio draudimo straipsnis – 270,03 Eur (socialinio draudimo įmokos iš darbdavio);      
Ryšių paslaugų straipsnis –  74,54 Eur  (UAB Tele-2, AB Telia Lietuva ryšių paslaugos); 
Komunalinės paslaugos – 206,97 Eur (šildymas, elektros energija, vanduo, šiukšlių išvežimas); 
Kitų paslaugų straipsnis – 12,69 Eur (švaros paslaugos ir paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos); 
Darbdavio socialinė parama pinigais – 47,42 Eur (nedarbingumo pašalpa). 
 
Kreditorinis įsiskolinimas iš spec. lėšų – 114,88 Eur., iš jų:  
Materialiojo turto paprastojo remonto straipsnis – 81,64 Eur (AB Panevėžio energija, karšto vandens 
ir šildymo sistemos priežiūra); 
Kvalifikacijos kėlimo išlaidų straipsnis – 16,24 Eur (Panevėžio švietimo centras) 
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų straipsnis – 17,00 Eur (kasėtė spausdintuvui).  
 
 Mokykla finansinės nuomos ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų neturi. 
 
 
 
 
 
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams                                                 Audrius Antanaitis                                                  


