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BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO 

AIŠKINAMASIS  RAŠTAS 
 

 

2023 m. sausio 11 d. 

Šalčininkai 

 

Šalčininkų r. Jašiūnų lopšelis-darželis „Žilvitis“ (toliau – Lopšelis-darželis),  yra biudžetinė 

įstaiga, Lopšelio-darželio savininkas – Šalčininkų rajono savivaldybė, savininko teises ir pareigas 

įgyvendina Šalčininkų rajono savivaldybės taryba. Lopšelio-darželio juridinis kodas 291410630, 

adresas: Popierinės g. 23, LT – 17250 Jašiūnų k., Šalčininkų r. 

Šalčininkų r. Jašiūnų lopšelio-darželio „Žilvitis“ biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys pagal 

2022 m. gruodžio 31 d. duomenis sudarytas remiantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-

12-31 įsakymu Nr. 1K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų 

žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ 

patvirtintomis formomis bei Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-06-

21 įsakymu Nr. DĮV-942 patvirtintu Šalčininkų rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų 

finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių rengimo, teikimo ir skelbimo tvarkos aprašu.  

2022 metais Šalčininkų r. Jašiūnų lopšelis-darželis „Žilvitis“ vykdė šias programas: 

1. „Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų programa“, programos kodas 02, programa vykdoma 

remiantis patvirtintomis programos sąmatomis pagal finansavimo šaltinius:  

valstybės lėšos (šaltinio kodas 4SB(MK), funkcinė klasifikacija 09.01.01.01., priemonė 

02010101; 

savivaldybės lėšos (šaltinio kodas 5SB), funkcinė klasifikacija 09.01.01.01., priemonės 

02010101.;  

įstaigos teikiamų paslaugų programa (šaltinio kodas 5SB(SP)), funkcinė klasifikacija 

09.01.01.01., priemonės 02010101.; 

2. „Socialinės apsaugos programa“, programos kodas 04, programa vykdoma remiantis 

patvirtintomis programos sąmatomis pagal finansavimo šaltinius:  

valstybės lėšos (šaltinio kodas 4SB(VD)1, funkcinė klasifikacija 10.04.01.40., priemonė 

04020113.; 

Lopšelio-darželio programoms vykdyti patikslintas 2022 metų asignavimų planas – 602,7 

tūkst. Eur. 

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas pagal programas ir finansavimo šaltinius (Forma 

Nr.2) 

Programos 02, finansavimo šaltinis 4SB(MK) – mokymo lėšos, funkcinė klasifikacija 

09.01.01.01., priemonė 02010101. 2022 metų asignavimo planas – 288700,00 Eur, gauti ir 

panaudoti asignavimai – 288699,45 Eur (99,99 proc.). 

Programos 02, finansavimo šaltinis 5SB – savivaldybės lėšos aplinkai, funkcinė klasifikacija 

09.01.01.01., priemonė 02010101. 2022 metų asignavimo planas – 267000 Eur, gauti ir panaudoti 

asignavimai – 266991,20 Eur (99,99 proc.). 

Programos 02, finansavimo šaltinis 5SB(SP) – įstaigos teikiamų paslaugų programa, funkcinė 

klasifikacija 09.01.01.01., priemonė 02010101. Lopšeliui-darželiui patvirtintas pajamu už teikiamas 

paslaugas įmokos į savivaldybės biudžetą 2022 metų planas – 40000,00 Eur. Per ataskaitinius metus 

Mokykla pervedė į savivaldybės biudžetą 39802,07 Eur pajamų įmokų, gauti ir panaudoti 

asignavimai – 39802,07 Eur (planas įvykdytas 99,51 proc.). Negautų ir nepanaudotų asignavimų 

nėra.  

Programos 04, finansavimo šaltinis 4SB(VD)01 – valstybės lėšos mokinių nemokamam 

maitinimui, funkcinė klasifikacija 10.04.01.40., priemonė 04020113. 2022 metų asignavimo planas 

– 7000,00 Eur, gauti ir panaudoti asignavimai – 6348,90 Eur (90,70 proc.). 

 

Informacija apie mokėtinas sumas.  



Ataskaitinio laikotarpio pradelstų mokėtinų sumų likučio Lopšelis-darželis neturėjo. 

Einamojo pobūdžio mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 1654,44 

Eur (skola už maisto produktus). Mokėtinų sumų likutis, palyginti su metų pradžios likučiu, 

padidėjo 258,83 Eur dėl skolos už maisto produktus padidėjimo, nes dėl sunkiai prognozuojamo 

kainų augimo nesurinktos tėvų įmokos už vaikų maitinimą ir neatsiskaityta su tiekėjais už gruodžio 

mėn. 

 

Lopšelio-darželio biudžetinių lėšų likučių 2022 sausio 1 d. ir 2022 m. gruodžio 31 d. banko 

sąskaitose nebuvo. 

Praėjusiais metais nepanaudoto lėšų likučio, kuris ataskaitiniais metais būtų įskaitytas į nuo 

metų pradžios gautus asignavimus, nėra. 

Kitos reikšmingos ataskaitose nepaminėtos informacijos nėra. 

 

 

 

Direktorė                                                                                                                    Svetlana Bulavina 

 

 

Švietimo įstaigų apskaitos skyriaus vedėja                                                                 Regina Sitnikova 


