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2019 01 15                                                                    
 

            Šiaulių m. lopšelis-darželis „Gintarėlis“ (toliau lopšelis - darželis) yra biudžetinė įstaiga. Lopšelio 

- darželio steigėjas – Šiaulių m. savivaldybė.  Lopšelis - darželis yra viešasis juridinis asmuo, turintis 

antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu, atributiką. Lopšelio - darželio buveinės 

adresas – Saulės takas 5, Šiaulių miestas, identifikavimo kodas 190528240. Lopšelis - darželis 

įregistruotas Juridinių asmenų registre. 

 Lopšelio - darželio priklausomybė – savivaldybės darželis. 

 Lopšelio - darželio savininkas – Šiaulių miesto savivaldybė. 

 Lopšelio - darželio kalba – lietuvių. 

Šiaulių lopšelis-darželis „Gintarėlis“ vykdo švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo 

programą.  

Lopšelis - darželis turi atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose 

bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos 

įstatymais, Lietuvos Respublikos nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir 

darželio nuostatais.  

Lopšelio - darželio piniginės  lėšos 2018 metais gruodžio 31 dienai:   

a) lėšos banke                                                                                                0,00  Eur.   

b) lėšos kasoje                                                                                               0,00 Eur.   

Lopšelio-darželio „Gintarėlis“ biudžeto išlaidų sąmatoje pagrindiniai rodikliai įvykdyti 

pagal patvirtintas programas.  

 Biudžetinių lėšų (151, 08.03.01.01.01) per ataskaitinį laikotarpį gauta 337200,00 Eur.  

panaudota 337200,00 Eur. Likutis 0,00 Eurų. Pagal programas (naujos grupės įrengimui, baldams ir 

kitoms priemonėms (turtui įsigyti) ir virtuvės įrangai) ilgalaikio turto per ataskaitinį laikotarpį įgyta 

86100,00 Eur.   

Biudžetinių lėšų (151, 08.05.02.51) per ataskaitinį laikotarpį gauta 133700,00 Eur.  

panaudota 133700,00 Eur. Likutis 0,0 Eurų. Pagal programą (vamzdynų remontui) yra įgyta ilgalaikio 

turto už 78400,00 Eur. 
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Krepšelio lėšų (141, 08.03.01.01.01, funkcija 09.01.01.01)) per ataskaitinį laikotarpį gauta 

148900,00 eurų panaudota 148900,00 eurų. Likutis 0,00 Eurų. Ilgalaikio turto per ataskaitinį laikotarpį 

nenupirkta.  

Krepšelio lėšų (141, 08.03.01.01.01, funkcija 09.01.02.01)) per ataskaitinį laikotarpį gauta 

28100,00 eurų panaudota 28100,00 eurų. Likutis 0,00 Eurų. Ilgalaikio turto per ataskaitinį laikotarpį 

nenupirkta.  

Lopšelio - darželio spec. programos 32 - gaunamos pajamos už atsitiktines paslaugas ar 

parduotas prekes gauta – 340 Eurai.  

Spec. programos 33 - gauta – 77825,74 Eur. Į biudžetą įmokų pervesta -77825,74 Eur., t. y. 

įmokų planą (64700,00 Eur.) įvykdėme  ir viršijome 13125,74 Eur. 

Lopšelio - darželio kreditorinis įsiskolinimas yra einamo mėnesio 0,4 Eur. biudžeto lėšų. 

Viskas sumokėta per 2019 m. sausio mėnesį. Daugiau kaip 45 d. įsiskolinimą lopšelis-darželis 

„Gintarėlis“ neturi.  
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