
1 

 

DOTNUVOS SLAUGOS NAMAI  

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS  

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS ĮVYKDYMO ATASKAITA  

2018 M. KOVO 31 D. 

 

Dotnuvos slaugos namai, Darželio g. 6, Dotnuva, Kėdainių rajonas, įstaigos kodas 

193037766, įsteigta 1995 m. spalio 27 d. Įstaigos savininkas – Kėdainių rajono savivaldybė, o 

savininko teises ir pareigas įgyvendina Kėdainių rajono savivaldybės taryba. 

Įstaigos pagrindinė veikla pagal naują EVRK redakciją yra “Stacionarinė pagyvenusių ir 

neįgaliųjų asmenų globos veikla”. Įstaiga toliau vykdo socialinės apsaugos funkcijas pagal dvi 

valstybės funkcijas, kurių kodai 10.02 – senatvė ir 10.01 – liga ir negalia. 

 Gautinos sumos už paslaugas – įmokos pateiktos formoje Nr. 1 „Įmokų į biudžetą, 

skiriamų specialiosioms programoms finansuoti“ ataskaitoje (pervestos savivaldybei)  – 

51.329,13 Eur. Likutis negautų įmokų laikotarpio pabaigoje 53.290,41 Eur. 

 Biudžeto išlaidų sąmata valstybės deleguotoms funkcijoms įvykdyta - įstaigos planas 

ataskaitiniam laikotarpiui 13.900,00 Eur., gavo visus prašytus asignavimus, bei panaudojo, 

kasinės – 10.801,67 Eur.   

 Biudžeto išlaidų sąmata savarankiškoms funkcijoms įvykdyta – ataskaitinio 

laikotarpio planas  39.500,00 Eur., įstaiga gavo visus prašytus asignavimus, patyrė kasinių 

išlaidų už 28.147,38 Eur.  

 Biudžeto išlaidų sąmata specialiųjų lėšų iš įmokų už teikiamas paslaugas įvykdyta – 

planas ataskaitinio laikotarpio – 60.900,00 Eur., įstaiga gavo visus prašytus asignavimus, patyrė 

39.529,17 Eur kasinių išlaidų.  

 Mokėtinas įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 22.522,14 Eur, iš jų: 

 Mokėtinas darbo užmokestis – 11.195,46 Eur: 

o Biudžeto lėšų  – 4.237,01 Eur 

o Valstybės deleguotų lėšų  – 1.950,89 Eur 

o Specialiųjų lėšų iš įmokų  – 5.007,56 Eur 

 Mokėtinos darbuotojų socialinio draudimo įmokos – 1.599,85 Eur: 

o Biudžeto lėšų  – 635,93 Eur 

o Valstybės deleguotų lėšų  – 272,34 Eur 

o Specialiųjų lėšų iš įmokų  – 691,58 Eur 

 Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis –  1.498,96 Eur: 

o Biudžeto lėšų  – 630,78 Eur 

o Valstybės deleguotų lėšų  – 226,49 Eur 

o Specialiųjų lėšų iš įmokų  – 632,69 Eur 

 Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos 5.105,14 Eur: 

o Biudžeto lėšų  – 2.052,44 Eur 

o Valstybės deleguotų lėšų  – 838,08 Eur 

o Specialiųjų lėšų iš įmokų  – 2.214,62 Eur 

 Mokėtinos sumos tiekėjams už prekes ir paslaugas yra 3.131,73 Eur: 

o Biudžeto lėšų  –  1.708,51 Eur 

o Valstybės deleguotų lėšų  – 423,40 Eur 

o Specialiųjų lėšų iš įmokų – 999,82 Eur 
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 Iš jų pagal tiekėjus ir ekonominės klasifikacijos kodus: 

o Mityba – 458,19 Eur.: 

 AB „Žemaitijos pienas“ – 199,24 Eur 

 Joniškio rajono ŽŪB „Delikatesas“ – 149,72 Eur 

 UAB „Kėdainių duona“  – 109,23 Eur 

o Medikamentai UAB "Gintarinė vaistinė" – 20,37 Eur 

o Ryšių paslaugos Telia Lietuva AB  – 72,91 Eur 

o Transporto išlaidos: 

 UAB „UAB Viada LT“ – 202,11 Eur 

o Apranga ir patalynė: 

 UAB „Raivila“   – 650,79 Eur 

o Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos: 

 UAB „Rimsigna“   – 100,00 Eur 

o Komunalinės paslaugos – 1466,05 Eur.: 

 Energijos tiekimas UAB   – 456,91 Eur 

 AB ,,Energijos skirstymo operatorius– 736,37 Eur 

 UAB „Kėdainių vandenys“  – 272,77 Eur 

o Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos: 

 UAB „Nevda“   – 42,00 Eur 

o  Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 119,31 Eur: 

 UAB „Antagutė“  – 9,45 Eur 

 VšĮ Kėdainių PSPC  – 9,00 Eur 

 V. Klimantavičius  – 23,30 Eur 

 V. Gajausko firma  – 21,00 Eur 

 UAB „Sibena“  – 7,12 Eur 

 Kėdainių vartotojų kooperatyvas – 8,40 Eur 

 Charlot LT, UAB  – 41,04 Eur 

 Gautino įsiskolinimo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje už suteiktas paslaugas (klientų 

(gyventojų) įmokos) įstaiga neturi. 

 

 

Direktorius   __________________  Vytautas Gogaitis  

 

 

Vyr. buhalterė __________________  Audronė Lembertienė   


