
PANEVĖŽIO LOPŠELIS-DARŽELID „VARPELIS“ 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS  

PRIE 2022 M. TREČIOJO KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ 

1. Bendrosios nuostatos 

Lopšelis-darželis „Varpelis“ įkurtas 1968 sausio 1 d., tuo metu įstaiga vadinosi 22-asis 

lopšelis-darželis. 

Lopšelis-darželis „Varpelis“ Panevėžio m. savivaldybės administracijos biudžetinė įstaiga 

įregistruota Valstybinėje įmonėje Registrų centras 1994 m. rugsėjo 23 d., kurios buveinė Sirupio g. 8, 

Panevėžys. 

Įstaigos pagrindinė veikla – ikimokyklinis ugdymas. 

Įstaigos kodas 190413576 

2004 m. balandžio 5 d. lopšeliui-darželiui „Varpelis“ suteiktas paramos gavėjo statusas. 

Ataskaitinis laikotarpis: 2022 m. sausio 1d. – 2022 m. rugsėjo 30 d. Atsižvelgiant į gautus 

asignavimus ir patvirtintas veiklos programas, įstaiga rengia biudžeto įvykdymo ataskaitas. 

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigoje dirbo 34 darbuotojai. Įstaigoje veikia 6 grupės, iš jų: 2 

lopšelio, 3 ikimokyklinio ir 1 priešmokyklinio ugdymo grupė. Įstaigą lanko 80 vaikų. Įstaigos veiklos 

nutraukimas nenumatomas.  

Kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų įstaiga neturi. 
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Pastabos  

 

 Valstybės biudžeto finansavimo sumų likutis metų pradžiai 590,71 Eur. Gauta iš 

valstybės biudžeto finansavimo sumų 154272,11 Eur. kitoms išlaidoms. Iš jų: daržovių ir pieno 

parama 536,79 Eur, vaikų nemokamam maitinimui 4297 Eur, soc. Riziką patiriančių vaikų 

maitinimui 655,39 Eur, įsigyta atsargų 4511,30 Eur. Po pergrupavimo nepiniginio turto 

10000,48 Eur. Neatlygintinai gauta turto 841,61Eur. Panaudota finansavimo sumų 154640,65 

Eur, iš jų: 10369,79 Eur nepiniginiam turtui įsigyti (41,30 Eur ilgalaikio turto nusidėvėjimas, 

nemokamam vaikų maitinimui panaudota 4184,40 Eur, atsargoms 6144,09 Eur), kitoms 

išlaidoms – 144270,86 Eur. Finansavimo sumų likutis laikotarpio pabaigai 1063,11 Eur 

(ilgalaikio turto likutinė vertė 453,63 Eur, nemokamo vaikų maitinimo pinigų likutis banke 

112,60 Eur, socialinę riziką patiriančių vaikų maitinimo pinigų likutis banke 16,85, atsargų 

likutis 480,03 Eur), kitoms išlaidoms 0,77 Eur mokinio krepšelio lėšų pinigų likutis banke. 

 Savivaldybės biudžeto finansavimo sumų likutis metų pradžiai 97246,28 Eur, iš jų: 

nepiniginiam turtui įsigyti 97158,90 ir kitoms išlaidoms 87,38 Eur. Gauta iš savivaldybės 

biudžeto finansavimo sumų 209995,57 Eur. Nepiniginiam turtui įsigyti 1280,23 Eur skalbimo 

paslaugai, kitoms išlaidoms 208715,34 Eur, iš jų: 679,00 Eur miesto infrastruktūros objektų 

plėtros lėšos. Po pergrupavimo nepiniginio turto 1413,77 Eur. Netlygintinai turto negauta. 

Panaudota finansavimo sumų 212659,94 Eur, iš jų: nepiniginiam turtui įsigyti 6203,14 Eur 

(ilgalaikio turto nusidėvėjimas 3268,35 Eur, atsargos 2934,79 Eur), kitoms išlaidoms 206546,80 

Eur. Finansavimo sumų likutis laikotarpio pabaigai 94581,91 Eur. Iš jų nepiniginiam turtui 

įsigyti 93649,76 Eur (ilgalaikio turto likutinė vertė 92972,11 Eur, atsargų likutis 677,65 Eur), 

kitoms išlaidoms 932,15 Eur (pinigų likutis banko sąskaitoje 888,47 Eur, prenumerata 43,68 

Eur). 

 Iš ES gauta kitoms išlaidoms 435,15 Eur. Po pergrupavimo nepiniginio turto 435,15 

Eur (daržovių ir pieno parama vaikams). Neatlygintinai gauta turto 201,30 Eur. Panaudota turto 

636,45 Eur. Finansavimo sumų likučio nėra. 

 Iš kitų šaltinių finansavimo sumų likutis metų pradžiai 1521,88 Eur. Per ataskaitinį 

laikotarpį gauta finansinė parama 407,32 Eur. Panaudota finansavimo sumų 22,00 Eur. 

Finansavimo sumų likutis laikotarpio pabaigai 1907,20 Eur, iš jų atsargų likutis 4,00 Eur ir 

1903,20  Eur paramos lėšų likutis banko sąskaitoje. 

 Atsargų likutis 1917,15 Eur. Maisto atsargų likutis iš spec. lėšų 491,41 Eur. Atsargų 

likutis 1421,74 Eur, iš jų: valstybės lėšų 74,01 Eur, spec. lėšų 260,06 Eur, iš kitų šaltinių 4,00 

Eur, biudžeto aplinkos 677,65  Eur, medikamentų likutis valstybės lėšų 406,02 Eur. 

 Pinigai banko sąskaitose 3080,98 Eur, iš jų: nemokamas maitinimas 112,60 Eur, 

paramos lėšų 1903,20 Eur, spec. lėšos 127,36 Eur, lėšų likutis biudžetinėje sąskaitoje 937,82 

Eur (biudžeto aplinkos 888,47 Eur, mokinio krepšelio 0,77 Eur, spec. lėšų 31,73 Eur, soc. 

rizikos 16,85 Eur. 

 Sukauptos finansavimo pajamos 65278,76 Eur, iš jų savivaldybės biudžeto lėšos 

38072,81 Eur (toje sumoje sukauptas darbo užmokestis 16239,73 Eur ir sodra 252,00 Eur), soc 

rizikos lėšų 477,22 Eur (toje sumoje sukauptas darbo užmokestis 284,78 Eur ir sodra 4,13 Eur), 

ikimokyklinio ugdymo krepšelio lėšos 21679,45 Eur (toje sumoje sukauptas darbo užmokestis 

9675,33 Eur ir sodra 144,78 Eur), priešmokyklinio ugdymo krepšelio lėšos 5049,28 Eur (toje 

sumoje sukauptas darbo užmokestis 2301,69 Eur ir sodra 33,37 Eur). Apskaičiuoti atidėjiniai 

5861,55 Eur iš savivaldybės biudžeto lėšų. 
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