
 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2022 M. RUGSĖJO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO 

ATASKAITŲ RINKINIO 

 

2022 m. spalio  20 d. Nr.6   

Naujoji Akmenė 

 

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 2022 m. rugsėjo 30 d. biudžeto 

vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas vadovaujantys Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. 

gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 „Dėl valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų 

žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ bei 

Akmenės rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Akmenės 

rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. T-6(E).  

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – Biuras) yra 

savivaldybės biudžetinė įstaiga, kuri 2022 metais vykdo Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei 

socialinės atskirties mažinimo sveikatos programą ir Investicijų programą.  Programos finansuojamos 

iš Valstybės biudžeto lėšų (iš Savivaldybės iždo), Savivaldybės biudžeto lėšų, biudžetinių įstaigų 

pajamų įmokų ir Europos sąjungos lėšų. 2022 metams Akmenės rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biurui programoms vykdyti patvirtinta  412 173,16 Eur asignavimų, iš jų – 267 472,76 Eur 

darbo užmokesčiui, 22 673,88 Eur ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti. 

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui 2022 m. III ketvirčiui skirta 

336 614,04 .Eur, iš jų panaudota  258 338,48 Eur arba 76,75 proc. skirtų ataskaitiniam laikotarpiui 

lėšų.  

 Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro mokėtinos sumos 2022 m. 

rugsėjo 30 d. sudaro 17404,87 Eur, iš jų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidos – 16808,06 

Eur, prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos –  521,29 Eur., darbdavio parama (pinigais) –  73,52 Eur. 

Mokėtinos sumos susidarė už 2022 m. rugsėjo mėn. atsiskaitymus pagal darbo užmokestį ir už 

suteiktas paslaugas pagal sutartis. 

2022 m. rugsėjo 30 d. likusių mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, nėra. 

Pinigų likutis  2022 metų pradžiai Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 

atsiskaitomosiose sąskaitose buvo – 18 515,82 Eur, iš kurių lėšos už suteiktas paslaugas – 3340,63 

Eur, Infekcinių ligų projekto – 1047,02 Eur, Fizinio aktyvumo skatinimas bei reguliariai 

sportuojančių asmenų skaičiaus didinimas Akmenės rajone –  2411,20 Eur, Adaptuotų ir išplėsto 

jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio įdiegimas Akmenės rajone projekto 

– 285,12 Eur, Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas 

metodinėmis priemonėmis Akmenės rajone projekto – 11431,85 Eur.  

2022 m. rugsėjo 30 d. pinigų likutis Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 

biuro atsiskaitomosiose sąskaitose buvo – 59 201,35 Eur, iš kurių lėšos už suteiktas paslaugas – 

2172,38  Eur,,  Fizinio aktyvumo skatinimas bei reguliariai sportuojančių asmenų skaičiaus didinimas 

Akmenės rajone –  2038,66 Eur, Adaptuotų ir išplėsto jaunimui palankių sveikatos priežiūros 

paslaugų teikimo modelio įdiegimas Akmenės rajone projekto – 21927,51 Eur, Ikimokyklinio ir 

mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis Akmenės 

rajone projekto – 33062,80 Eur. 

2021 m. gruodžio 31 d. Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras neturėjo 

nepanaudoto lėšų likučio, kuris 2022 metais būtų įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus. 

Elektroninio dokumento nuorašas



 

Iš Europos Sąjungos fondų ir kitų tarptautinių finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamų 

vykdome šiuos projektus : Fizinio aktyvumo skatinimas bei reguliariai sportuojančių asmenų 

skaičiaus didinimas Akmenės rajone, Adaptuotų ir išplėsto jaunimui palankių sveikatos priežiūros 

paslaugų teikimo modelio įdiegimas Akmenės rajone , Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų 

sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis Akmenės rajone . 

Biudžetinių įstaigų pajamų programos sąmata, įskaitant patikslinimą per ataskaitinį laikotarpį 

sudarė –  5950 Eur,  į Savivaldybės biudžetą pravesta – 1228,44 Eur, gautą pajamų už patalpų nuomą 

– 276,44, Eur, už atsitiktines paslaugas – 952,00 Eur. Pajamų įmokų lėšos bus panaudotos pagal 

pajamų įmokų programą iki 2022 m. pabaigos. 

 

 

 

Įstaigos vadovas Inga Borusienė 

 

 

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos   Ina Pundziuvienė 

skyriaus vedėja 



























3 priedas

(Įstaigos pavadinimas)

Akmenės rajono savivaldybės administracija L.Petravičiaus a.2, LT-85132 Naujoji Akmenė

2022-09-30 Nr. 5

(data)

Naujoji Akmenė

(sudarymo vieta)

Ataskaitinis laikotarpis: 2022-09-30

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota sukauptų finansavimo pajamų:

Eil. 

Nr. 
Finansavimo šaltinis

 Finansavimo 

sumų paskirtis 

Ekonominės 

klasifikacijos straipsnis 

Valstybės 

funkcija 
Programa Suma Eurais

1

Valstybinėms funkcijoms atlikti - mokinių 

visuomenės sveikatos priežiūrai/visuomenės 

sveikatos stebėsenai ir stiprinimui

Kitoms išlaidoms 2.1.1.1.1.1. Atostoginiai

7.4.1.2. 02

10248,01

2

Valstybinėms funkcijoms atlikti - mokinių 

visuomenės sveikatos priežiūrai/visuomenės 

sveikatos stebėsenai ir stiprinimui

Kitoms išlaidoms 2.1.2.1.1.1. Atostoginiai

7.4.1.2. 02

153,96

3

Kitoms reikmėms - visuomenės sveikatos 

stebėsenai ir stiprinimui
Kitoms išlaidoms 2.1.1.1.1.1. Atostoginiai

7.4.1.2. 02 1326,22

4

Kitoms reikmėms - visuomenės sveikatos 

stebėsenai ir stiprinimui
Kitoms išlaidoms 2.1.2.1.1.1. Atostoginiai

7.4.1.2. 02 19,23 11747,42

5

Valstybinėms funkcijoms atlikti - mokinių 

visuomenės sveikatos priežiūrai/visuomenės 

sveikatos stebėsenai ir stiprinimui

Kitoms išlaidoms 

2.1.1.1.1.1. 7.4.1.2. 02 13202,31

6

Valstybinėms funkcijoms atlikti - mokinių 

visuomenės sveikatos priežiūrai/visuomenės 

sveikatos stebėsenai ir stiprinimui

Kitoms išlaidoms 

2.1.2.1.1.1. 7.4.1.2. 02 205,6

7

Valstybinėms funkcijoms atlikti - mokinių 

visuomenės sveikatos priežiūrai/visuomenės 

sveikatos stebėsenai ir stiprinimui

Kitoms išlaidoms 

2.7.3.1.1.1. 7.4.1.2. 02 73,52

8

Kitoms reikmėms visuomenės sveikatos 

stėbėsenai ir stiprinimui
Kitoms išlaidoms 

2.1.1.1.1.1. 7.4.1.2. 02 1377,18

9

Kitoms reikmėms visuomenės sveikatos 

stėbėsenai ir stiprinimui
Kitoms išlaidoms 

2.1.2.1.1.1. 7.4.1.2. 02 19,96

11

Kitoms reikmėms visuomenės sveikatos 

stėbėsenai ir stiprinimui
Kitoms išlaidoms 

2.2.1.1.1.21. 7.4.1.2. 02 98,0

12

Kitoms reikmėms visuomenės sveikatos 

stėbėsenai ir stiprinimui
Kitoms išlaidoms 

2.2.1.1.1.30. 7.4.1.2. 02 22,76

13

Kitoms reikmėms visuomenės sveikatos 

stėbėsenai ir stiprinimui
Kitoms išlaidoms 

2.2.1.1.1.20. 7.4.1.2. 02 126,31

15

Laisvi likučiai -kitoms reikmėms atlikti (Sporto 

proj.)
Kitoms išlaidoms 

2.1.1.1.1.1. 7.4.1.2. 15 205,09

16

Laisvi likučiai -kitoms reikmėms atlikti (Sporto 

proj.)
Kitoms išlaidoms 

2.1.2.1.1.1. 7.4.1.2. 15 2,97

17

Laisvi likučiai -kitoms reikmėms atlikti (Ikimok. 

Ir mokykl. ugdymo proj.)
Kitoms išlaidoms 

2.1.1.1.1.1. 7.4.1.2. 17 20,69

18

Laisvi likučiai -kitoms reikmėms atlikti (Ikimok. 

Ir mokykl. ugd. proj.)
Kitoms išlaidoms 

2.1.2.1.1.1. 7.4.1.2. 17 0,45

19

Valstybinėms funkcijoms atlikti - savižudybių 

prevencijos įgyvendinimas
Kitoms išlaidoms 2.1.1.1.1.1. 

7.4.1.2. 03 1748,46

20

Valstybinėms funkcijoms atlikti - savižudybių 

prevencijos įgyvendinimas
Kitoms išlaidoms 

2.1.2.1.1.1. 7.4.1.2. 03 25,35

Finansavimo sumų apskaitos biudžetinėse įstaigose tvarkos aprašo

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Kam: Finansuojančiosios institucijos pavadinimas, adresas

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ



VISO: 28876,07

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota gautinų finansavimo sumų:

Eil. Finansavimo šaltinis  Finansavimo sumų Ekonominės klasifikacijos Valstybės Programa Suma Eurais

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota gautų finansavimo sumų:

Finansavimo šaltinis
 Finansavimo sumų 

paskirtis 

Ekonominės klasifikacijos 

straipsnis 

Valstybės 

funkcija 
Programa Suma Eurais

1

Valstybinėms funkcijoms atlikti - mokinių 

visuomenės sveikatos priežiūrai/visuomenės 

sveikatos stebėsenai ir stiprinimui

Kitoms išlaidoms 

7.4.1.2. 02 111157,30

2

Kitoms reikmėms visuomenės sveikatos 

stėbėsenai ir stiprinimui
Kitoms išlaidoms 

7.4.1.2. 02 23481,03

3 Laisvi likučiai -kitoms reikmėms atlikti Kitoms išlaidoms 7.4.1.2. 15 1446,16

Aplinkos apsaugos rėmimo spec. programa Kitoms išlaidoms 7.4.1.2. 02 1501,72

Kompleksinės pagalbos teikimas 

priklausomiems asmenims  projhektas
Kitoms išlaidoms 

7.4.1.2. 02 1360,00

4 Laisvi likučiai -kitoms reikmėms atlikti Kitoms išlaidoms 7.4.1.2. 17 15573,98

5

Valstybinėms funkcijoms atlikti - savižudybių 

prevencijos įgyvendinimas
Kitoms išlaidoms 

7.4.1.2. 02 17388,85

VISO: 171909,04

Buhalterė-apskaitininkė

                 (Parašas)  

Ingrida Vėžauskienė

 (Vardas ir pavardė)
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Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

 

2022-09-30 

                                                 MOKĖTINOS SUMOS 2022-09-30 

 

1. Mokėtinos sumos iš specialiosios tikslinės dotacijos: 15255,24 €. 

692 Darbo užmokestis už rugsėjo mėn. – 14950,77 €. 

692 Socialinio draudimo įmokos už rugsėjo mėn. – 230,95 €. 

692 Darbdavių socialinė parama  už rugsėjo mėn. – 73,52 €. 

 

  2   Mokėtinos sumos iš savivaldybės biudžeto lėšų: 1756,09 €  

  

 

691 UAB „Akmenės energija (už šildymo paslaugas per rugsėjo mėn. ) – 93,71 €.  

691 AB „Energijos skirstymo operatorius“ (už elektros energiją per rugsėjo mėn.) – 42,43 €. 

694 UAB „Akmenės vandenys“ ( už vandenį per rugsėjo mėn.) – 5,66 €. 

691 UAB „Ekskomisarų biuras“ (už pastato apsaugą per rugsėjo mėn.) – 36,30 € 

         691 Informacinių technologijų specialistai (už paslaugas per rugsėjo mėn.)– 98,00 €. 

691 UAB „Enefit“ “ (už elektros energiją per rugsėjo mėn.)  – 82,85 €. 

692 Darbo užmokestis už rugsėjo mėn. – 1377,18 €. 

692 Socialinio draudimo įmokos už rugsėjo mėn.- 19,96 € 

 

2. Mokėtinos sumos iš BĮ pajamų: 162,34 € 

 

    691 Pociaus projektavimo įmonė ( už pastato techninę priežiūrą atstatomos komunalinės paslaugos 

per rugsėjo mėn.) – 75,00 € 

691 AB „Telia Lietuva“ ( už paslaugas  per rugsėjo mėn.) – 50,82 €. 

691 VŠĮ Šiaulių reg. atliekų tvarkymo centras ( už atliekų surinkimą per rugsėjo mėn.) – 35,20 €. 

691 UAB „Bitė Lietuva“ ( už( už paslaugas   per rugsėjo mėn.) – 1,32 € 

 

 

5. Mokėtinos sumos iš ES lėšų projektams įgyvendinti (programa 03.02.01.01.17.) : 51,12 €. 

                 692 Darbo užmokestis už rugsėjo mėn. – 50,04 €. 

692 Socialinio draudimo įmokos už rugsėjo mėn. – 1,08 €. 

 

4. Mokėtinos sumos iš ES lėšų projektams įgyvendinti (programa 03.02.01.01.18.) : 2689,25 

€. 

692 Darbo užmokestis už rugsėjo mėn. – 2649,72 €. 

                692 Socialinio draudimo įmokos už rugsėjo mėn. – 39,53 € 

                 

 

5.  Mokėtinos sumos iš VB lėšų projektams įgyvendinti (programa 03.02.01.01.17.)  : 9,02 

€. 
692 Darbo užmokestis už rugsėjo mėn. – 8,83 €. 

692Socialinio draudimo įmokos už rugsėjo mėn. – 0,19 €. 

 

       9.  Mokėtinos sumos iš VB lėšų projektams įgyvendinti (programa 03.02.01.01.15.)  : 

2907,51 €. 

692 Darbo užmokestis už rugsėjo  mėn. – 2865,87 €. 

692 Socialinio draudimo įmokos už rugsėjo mėn. – 41,64 €. 

 



       11.   Mokėtinos sumos iš SB laisvų likučių kitoms reikmėms atlikti (programa 

03.02.01.01.15.)   : 208,06 €. 

692 Darbo užmokestis už rugsėjo mėn. – 205,09 €. 

               692 Socialinio draudimo įmokos už rugsėjo mėn. – 2,97 €. 

 

       12.   Mokėtinos sumos iš SB laisvų likučių kitoms reikmėms atlikti (programa 

03.02.01.01.17.)   : 21,14 €. 

 692Darbo užmokestis už rugsėjo mėn. – 20,69 €. 

692 Socialinio draudimo įmokos už rugsėjo mėn. – 0,45 €. 

 

             Iš viso mokėtinos sumos: 23059,77 € 

 

                 

                                  GAUTINOS SUMOS 2022-09-30 

 

1. Gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto lėšų – 98,34 €. 
         229 Gedas Rimkus (už komunalines paslaugas per rugsėjo mėn.) – 16,07 €. 

         229 Akmenės rajono vietos veiklos grupė (už komunalines pasl. per rugsėjo mėn.) – 44,35 €. 

         229 Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupė (už komunalines pasl. per rugsėjo mėn.) – 

37,92 €. 

           

2. Gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto lėšų – 13,54 €. 
         229 Gedas Rimkus (už  pastato apsaugą per rugsėjo mėn.) – 2,87 €. 

         229 Akmenės rajono vietos veiklos grupė (už pastato apsaugą per rugsėjo mėn.) – 7,19 €. 

         229 Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupė (už pastato apsaugą. per rugsėjo mėn.) – 

3,48 €. 

 

3. Gautinos sumos iš BĮP : 31,08 €. 

229 Gedas Rimkus (už komunalines paslaugas per rugsėjo mėn.) – 5,69 €. 

229 Akmenės rajono vietos veiklos grupė (už komunalines pasl. per rugsėjo mėn.) – 15,24 €. 

229 Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupė (už komunalines pasl. per rusėjo mėn.) – 

10,15 €. 

 

 

Iš viso gautinos sumos: 142,96 €. 

 

 

 

 

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja                   Ina Pundziuvienė                                                                                                             

 

 

Direktorė                                                                                               Inga Borusienė 
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