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2022 M. I KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

Molėtų rajono Alantos senelių globos namų (toliau tekste - Globos namai) 2022 metams 

patvirtinta bendra socialinės atskirties mažinimo programos biudžeto išlaidų sąmata – 432,5 tūkst. 

Eur. 

Bendrą biudžeto išlaidų sąmatą sudaro 5 dalys: 

Biudžetas (kitos reikmės) 2022 m. Z – 301,7 tūkst. Eur, 

Įmokos už išlaikymą 2022 m. R – 120,0 tūkst. Eur, 

Likutis už išlaikymą 2021 m. Į – 0,3 tūkst. Eur, 

Socialinių darbuotojų darbo užmokesčiui didinti – 10.5 tūkst. Eur. 

Remiantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. gruodžio 

21 d. nutarimu Nr. A1 - 936 „Dėl specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams lėšų 

apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo aprašu bei 2022 m. kovo 1 d. Molėtų rajono 

savivaldybės tarybos sprendimu Nr. B1 – 19, papildomai gauta 10,5 tūkst. Eur valstybės lėšų, 

socialinių darbuotojų darbo užmokesčio didinimui. Lėšos paskaičiuotos socialinių darbuotojų 

pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų padidinimui 30 procentų. Sudaryta papildoma 

2022 m. programos sąmata L – socialinių darbuotojų darbo užmokesčiui didinti. Šios darbo 

užmokesčio lėšos 2022 m. I – ąjį ketvirtį nebuvo panaudotos. Socialinių darbuotojų darbo 

užmokesčio padidinimo lėšos bus išmokėtos darbuotojams 2022 m. eigoje. 

2022 m. I – ojo ketvirčio išlaidos buvo vykdomos laikantis patvirtintų 2022 m. I - ojo 

ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos straipsnių. Gautinų lėšų likutis iš savivaldybės biudžeto 2021 

m. gruodžio 31 d. yra 334,58 Eur. 2021 m. lėšų likutis yra įskaitytas į gautinus asignavimus. 

Sudaryta 2021 m. lėšų už išlaikymą likučio programos sąmata. Šios lėšos gautos iš savivaldybės 

biudžeto ir 2022 m. I – ojo ketvirčio eigoje panaudotas pilnumoje - komunalinių paslaugų 

įsigijimo išlaidoms apmokėti.  

Įmokų už suteiktas paslaugas (salės nuoma) likučio 2021 m. gruodžio 31 d. nėra. Esant 

šalyje ekstremaliai situacijai ir laikantis sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremalios 

situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų, Globos namai nevykdo paslaugų teikimo (salės 

nuoma). 

            Biudžetinių lėšų likučiai kasoje 2021 m. gruodžio mėn. 31 d. yra 0,36 Eur. Tai yra Globos 

namų gyventojų sumokėtos lėšos už išlaikymą, lėšos už suteiktas paslaugas (salės nuoma), kurios 

yra nepervestos Molėtų r. savivaldybės finansų skyriui. 
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 Biudžeto (kitos reikmės) 2022 m. I – ojo ketvirčio išlaidų sąmata įvykdyta 96,0 %. Tai 

darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, darbdavio socialinės paramos pinigais išlaidos.  

Per 2022 m. I – ąjį ketvirtį surinkta 32,9 tūkst. Eur už gyventojų išlaikymą globos 

namuose. Šios lėšos pervestos į Molėtų savivaldybės administracijos finansų skyriaus sąskaitą. 

Lėšų už išlaikymą surinkimo 2022 m. I – ojo ketvirčio planas įvykdytas 127,6 %. Ryšium su 

gyventojų pensijų, slaugos ar priežiūros (pagalbos) pajamų nuo 2022 m. sausio 1 d. padidėjimu, 

padidėjo ir lėšų už išlaikymą surinkimas. 2022 m. kovo 31 d. buvo 32 gyventojai, o vietų skaičius 

globos namuose – 33. 

 Lėšos už išlaikymą, gautos iš Molėtų rajono savivaldybės administracijos finansų 

skyriaus, panaudotos 100 %. Gautų ir nepanaudotų lėšų pagrindinėje Globos namų banko 

sąskaitoje nėra. 

Iš Europos Sąjungos fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, lėšų iš valstybės 

biudžeto, įstaiga neturi.  

Vykdant bendrą 2022 m. I – ojo ketvirčio patvirtintą biudžeto išlaidų sąmatą, atskirų 

išlaidų sąmatos straipsnių viršijimo atvejų nebuvo. 

 

Vyr. buhalterė Birutė Šeikienė 
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