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AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETO VYKDYMO    
2021 M. KOVO 31 D. ATASKAITŲ 

 
I. Forma Nr. 2 

 
               Panevėžio moksleivių namų ataskaitinio laikotarpio pradžiai ir pabaigai atsiskaitomojoje 
sąskaitoje pinigų likučio nėra. 
              Mokyklai pagal 2021 m. sąmatas iš viso skirta – 392265,04 Eur., iš jų pirmam ketvirčiui 
75065,04 Eur., o panaudota 69328,40 Eur iš jų:     
 
 Biudžeto asignavimų 2021 m. skirta 376100 Eur., 1 ketvirčiui skirta 73800 Eur.,  o panaudota – 
68244,29 Eur, iš jų: 
Darbo užmokesčio straipsnis – 59911,20 Eur (darbuotojų darbo užmokestis); 
Socialinio draudimo straipsnis – 1000 Eur (socialinio draudimo įmoka iš darbdavio); 
Ryšių paslaugų straipsnis – 129,10 Eur (UAB Tele-2, AB Telia Lietuva ryšių paslaugos); 
Materialiojo turto paprastojo remonto straipsnis – 600,82 Eur (prekės smulkiam remontui); 
Kvalifikacijos kėlimo išlaidų straipsnis – 102,08 Eur (Panevėžio pedagogų švietimo centras); 
Komunalinių paslaugų straipsnis – 5725,47 Eur (šildymas, elektros energija, vanduo, šiukšlių 
išvežimas); 
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų straipsnis – 214,17 Eur (kasetės spausdintuvui, 
buhalterinės programos BiudžetasVS palaikymas);  
Kitų paslaugų straipsnis – 500,59Eur (banko paslaugos, švaros paslaugos, paviršinių nuotekų 
tvarkymas, deratizacija, prekės ūkiui, teisės aktų pakeitimai, duomenų saugos paslaugos ir kt); 
Darbdavio socialinė parama pinigais – 60,86 Eur (nedarbingumo pašalpa). 
 
Biudžeto 2020 m. kreditoriniams įsipareigojimams padengti skirta  1004,28 Eur, o  panaudota 
1004,11 Eur, iš jų: 
Komunalinių paslaugų straipsnis – 975,25 Eur (kreditorinis įsiskolinimas už gruodžio mėn. už  
šildymą, elektrą, vandenį );  
 Kitų paslaugų straipsnis – 29,03 Eur (paviršinių nuotekų tvarkymas ir švaros paslaugos). 
 
 Spec. lėšų asignavimų 2021 m. planas  15000 Eur, 1 ketvirčiui planuota gauti pajamų   100 Eur, liko  
nepanaudotos.  
 
Spec. lėšų likutis 2021 metams 160,76 Eur.,  iš jų panaudotos: 
Kvalifikacijos kėlimo išlaidų straipsnis – 80 Eur (MB Buhalterių mokymai). 
 
 
               

II. Forma Nr. 4 
 

            Panevėžio moksleivių namų 2021 m. kovo 31 d. bendra įsiskolinimų suma – 31850,27 Eur., iš 
jų prekių ir paslaugų įsiskolinimas sudaro 2313,63 Eur.:. 
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Kreditorinis įsiskolinimas iš biudžeto lėšų -  31850,10 Eur, iš jų: 
Darbo užmokesčio straipsnis – 28769,19 Eur (darbuotojų darbo užmokestis),  
Socialinio draudimo straipsnis – 519,49 Eur (socialinio draudimo įmokos iš darbdavio);      
Ryšių paslaugų straipsnis –  65,93 Eur  (UAB Tele-2, AB Telia Lietuva ryšių paslaugos); 
Materialiojo turto paprastojo remonto straipsnis – 81,64 Eur (AB Panevėžio energija, karšto vandens 
ir šildymo sistemos priežiūra); 
Komunalinės paslaugos – 2067,02Eur (šildymas, elektros energija, vanduo, šiukšlių išvežimas); 
Kitų paslaugų straipsnis – 98,87 Eur (švaros paslaugos ir paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos ir 
transporto paslaugos); 
Darbdavio socialinė parama pinigais – 247,96 Eur (nedarbingumo pašalpa). 
 
 
Biudžeto 2020 m. kreditoriniams įsipareigojimams padengti  – 0,17 Eur., iš jų:  
Kitų paslaugų straipsnis – 0,17 Eur (paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos). 
 
 Mokykla finansinės nuomos ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų neturi. 
 
 
 
 
 
 
Direktorė                                                                                                                Raminta Juzėnienė 


