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DĖL 2016 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO 
ATASKAITŲ IR AIŠKINAMOJO RAŠTO PATEIKIMO 

Kretingos lopšelis-darželis „Pasaka" pateikia 2016 metų III ketvirčio biudžeto išlaidų 

sąmatų vykdymo ataskaitas ir aiškinamąjį raštą. 

PRIDEDAMA. 2016 metų III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos, 

1 egz., 6 lapai, 2016 metų III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aišikinamasis raštas, 1 

egz.3 lapai. 

Direktorės pavaduotoja u g d y m u i , 

pavaduojanti direktorę Diana Bakstienė 

Rita Gailiuvienė, tel. ( 8445) 79344, el. p . info@pasaka.kretinga.lm.lt 
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KRETINGOS LOPŠELIS-DARŽELIS „PASAKA „ 

Įmonės kodas 190278580, adresas Kretinga, Savanorių g.4 

2016 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

2016-10-11 Nr. 1.9 Fl-213 

I. BENDROJI DALIS 

Kretingos lopšelis-darželis „Pasaka „ įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų 
registre 1994 m. spalio 19 d., įstaigos registravimo Nr. 052461, kodas 190278580, kontroliuojantis subjektas 
- Kretingos rajono savivaldybė. Pagrindinė veikla- ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10. 

Kretingos lopšelis-darželis „Pasaka „ finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės, 
Kretingos rajono savivaldybės biudžetų. Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi. 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lopšelyje-darželyje dirbo 32 darbuotojai. 

Lopšelio-darželio ketvirtinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas, vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr.lK-452 patvirtintomis valstybės 
ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo 
taisyklėmis. 

II. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI 

2016 metų III ketvirčio asignavimų planas yra 227898 eurai. 

Mokinio krepšelis 93400 eurai. 

Mokinio krepšelio lėšos ( egzaminų vykdymas, vertinimas,administravimas ) 163 eurai. 

Savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškoms funkcijoms 111200 eurai. 

Valstybės biudžeto lėšos MMA padidinti 1135 eurai. 

Įstaigos pajamos, skirtos veiklos išlaidoms 22000 eurai. 

Likutis banko sąskaitose 2016 m. rugsėjo 30 d.-12,44 eurai. 

III. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS 

Mokinio krepšelio lėšos (K): 

Sąmatos vykdymui pagal asignavimų planą 2016-09-30 numatyta 93400 eurai, gauta 
91010 eurų, panaudota 91000,63 eurų, likutis banko sąskaitoje 9,37 eurų. 

Darbo užmokesčiui gauta 68820 eurų, panaudota 68809,34 eurų, liko 10,66 eurų. 

Socialinio draudimo įmokoms gauta 20890 eurų, panaudota 20858,52 eurų, liko 31,48 
eurų. 



Kitos prekės gauta 900 eurų, panaudota 895 eurai, likutis liko 5 eurai. 

Kvalifikacijos išlaidoms gauta 200 eurų, panaudota 231,48 eurų, viršyta 31,48 eurai. 

Informacinėms technologijoms gauta 200 eurų, panaudota 206,29 eurų, viršyta 6,29 
eurų. 

Viso mokinio krepšelio likutis banke 9,37 eurai. 

Biudžeto lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti(B): 

Sąmatos vykdymui pagal asignavimų planą 2016-09-30 numatyta 111200 eurų, gauta 
96654 eurų, panaudota 96652,12 eurų, likutis banko sąskaitoje -1,88 eurų. 

Darbo užmokesčiui gauta 58830 eurų, panaudota 58829,35 eurų , liko 0,65 ct. 

Socialinio draudimo jmokų gauta 21200 eurų, panaudota 21200,73 eurų, viršijo 0,73 ct. 

Ryšių paslaugoms gauta 194 eurų, panaudota 147,71 eurų, liko 46,29 eurų. 

Medikamentams gauta 200 eurų, panaudota 200,19 eurų, viršijo 0,19 ct. 

Kitoms prekėms gauta 1700 eurų, panaudota 1720,13 eurų, viršijo 20,13 eurų. 

Komunalinėms paslaugoms gauta 9000 eurų, panaudota 8999,04 eurų, liko 0,96 ct. 

Kitoms paslaugoms gauta 5200 eurų, panaudota 5230,66 eurų, viršijo 30,66 eurų. 

Transporto išlaidoms gauta 300 eurų, panaudota 294,31 eurų, liko 5,69 eurų. 

Biudžeto lėšų bankinis likutis -1,88 eurų. 

Įstaigos pajamų, skirtų veiklos išlaidoms, lėšos (S): 

Sąmatos vykdymui pagal asignavimų planą 2016-09-30 numatyta 22000 eurų, gauta 
21991,25 eurų, panaudota 21990,65 eurų, likutis banko sąskaitoje- 0,60 ct. 

Mitybos išlaidoms numatyta 17500 eurų, gauta 17491,25 eurų, panaudota 17491,25 
eurų, liko 0 eurų. 

Kitoms prekėms numatyta 500 eurų, gauta 500 eurų, panaudota 499,40 eurų, liko 0,60 
ct. 

Įstaigos pajamų , skirtų veiklos išlaidoms bankinis lėšų likutis 0,60 ct. 

Valstybės biudžeto lėšos MMA padidinti ( VV ) : 

Sąmatos vykdymui numatyta 1135 eurai, gauta 0, panaudota 0 lėšų. 

IV. MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA. 

Mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 1041 eurai, iš jų: 

- biudžeto lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti 718 eurų ( komunalinės išlaidos - 260 
eurai, ryšių išlaidos -19 eurų, kitos paslaugos - 439 eurų , iš j ų : apsaugai 382 eu rų ) . 

- Mokinio krepšelio lėšos -11 eurai ( informacinėms technologijoms ). 
- Įstaigos pajamų, skirtų veiklos išlaidoms lėšos 215 eurai ( m i t y b a ) . 



Deleguotos lėšos ( D ) - mokinių nemokamas maitinimas - 97 eurai. 

Gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 195 eurus, iš jų : 

lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti 20 eurai (transporto išlaidos ). 
įstaigos pajamų, skirtų veiklos išlaidoms, lėšos - 175 eurai ( m i t y b a ) . 

Direktorės pavaduotoja ugdymui 

Vyr. buhalteris 

Diana Bakstienė 

Rita Gailiuvienė 


