
 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS  

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

ATASKAITŲ RINKINIO 

 

2022 m. spalio 19 d. Nr. 3  

Naujoji Akmenė 

 

Akmenės rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos 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 pedagoginė psichologinė tarnyba yra savivaldybės biudžetinė 

įstaiga,  kuri 2022 metais vykdo programą 01. – Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų 

teikimo programa. Programa finansuojama iš Valstybės biudžeto lėšų (iš Savivaldybės iždo), 

Savivaldybės biudžeto lėšų.  2022 metams įstaigai programai vykdyti patvirtinta 152866,49 Eur 

asignavimų, iš jų – 143787,53 Eur darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui. 

Pedagoginei psichologinei tarnybai 2022 m. III ketvirčiui skirta  123327,41 Eur, iš jų 

panaudota 100198,44  Eur arba  81 proc. skirtų ataskaitiniam laikotarpiui lėšų.  

Pedagoginės psichologinės tarnybos  mokėtinos sumos 2022 m. rugsėjo 30 d. sudaro 9908,14 

Eur, iš jų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui 9525,24 Eur, prekių ir paslaugų įsigijimo 

išlaidos – 382,90 Eur. Mokėtinos sumos susidarė už 2022 m. rugsėjo mėn. atsiskaitymus pagal darbo 

užmokestį ir suteiktas paslaugas pagal sutartis. 

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

Pinigų likučio 2022 metų pradžiai įstaigos sąskaitoje buvo 302,89 Eur paramos lėšos. 

      Lėšų likutis įstaigos sąskaitose banke 2022 m. rugsėjo 30 d. 460,98 Eurai (tai kitos lėšos 

gautos iš rėmėjų ir parama). 

    2021 m. gruodžio 31 d. įstaiga neturėjo nepanaudoto lėšų likučio, kuris 2022 metais būtų 

įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus   

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

projektų nevykdome. 
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