
 

ŠIAULIŲ LOPŠELIS- DARŽELIS „GINTARĖLIS“ 

Kodas 190528240. Saulės takas 5, LT- 78301 Šiauliai. Tel. (8-41) 552562, el.p. gintarelis@splius.lt, 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

DĖL 2020 METŲ IV KETVIRČIO BIUDŽETO  VYKDYMO 

2020 12 31                                                                    

            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 2020 metais gruodžio 31 dienai:   

a) biudžetinės lėšos banke                                                                                   0,00  Eur.   

b) lėšos kasoje                                                                                                      0,00 Eur.   

c) kt. lėšos 162  (parama)                                                                               5261,07 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 294075,31 Eur.  panaudota 

294075,31 Eur. Likutis 0,00 Eurų. Ilgalaikio turto per ataskaitinį laikotarpį nenupirkta. Planas 

buvo 294500,00 Eur. Nepanaudota 424,69 Eur.. Buvo suplanuota išleisti daugiau komunalinėms 

paslaugoms, tačiau klimatui atšilus komunalinės paslaugos susitaupė. 
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Mokymo lėšų (141, 08.03.01.01.01, funkcija 09.01.01.01)) per ataskaitinį laikotarpį gauta 

264100,00 Eurų panaudota 264100,00 Eurų. Likutis 0,00 Eurų. Ilgalaikio turto per ataskaitinį 

laikotarpį nenupirkta. Planas buvo 264100,00 Eur. Visos lėšos panaudotos. 

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

54109,32.00 Eurų panaudota 54109,32 Eurų. Likutis 0,00 Eurų. Ilgalaikio turto per ataskaitinį 

laikotarpį nenupirkta. Planas buvo 54200,00 Eur. Nepanaudota 0,1 tūkst. Eur. Buvo suplanuota 

išleisti daugiau kvalifikacijos kėlimo išlaidoms ir informacinių technologijų prekių ir paslaugų 

įsigijimo išlaidoms, tačiau paskelbus šalyje karantiną šių lėšų nespėjome įsisavinti. 

Valstybės lėšų (1443, 08.03.01.01.01, funkcija 09.01.01.01)) per ataskaitinį laikotarpį gauta 

4030.00 Eurų panaudota 4030.00 Eurų. Likutis 0,00 Eurų. Ilgalaikio turto per ataskaitinį laikotarpį 

nenupirkta. Planas buvo 4030,00 Eur. Visos lėšos panaudotos.  

Valstybės lėšų (1445, 08.03.01.01.01, funkcija 09.01.01.01)) per ataskaitinį laikotarpį gauta 

276.00 Eurų panaudota 276.00 Eurų. Likutis 0,00 Eurų. Ilgalaikio turto per ataskaitinį laikotarpį 

nenupirkta. Planas buvo 276,00 Eur. Visos lėšos panaudotos.  

Valstybės lėšų (30, 08.03.01.01.01, funkcija 09.01.01.01)) per ataskaitinį laikotarpį gauta 

8841,54.00 Eurų panaudota 8841,54.00 Eurų. Likutis 0,00 Eurų. Ilgalaikio turto per ataskaitinį 

laikotarpį nenupirkta. Planas buvo 8841,54 Eur. Visos lėšos panaudotos.  

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

prekes gauta – 344,0 Eurai. 

Spec. programos 33 - gauta – 62867,36 Eur. Į biudžetą įmokų pervesta – 62867,36 Eur., t. y. įmokų 

planą 90000.00 Eur. neįvykdėme, surinkome 27132,64 Eur. mažiau, dėl vaikų lankomumo 

sumažėjimo ir paskelbto karantino šalyje. 

Paramos lėšų (162, 08.03.01.01.01, funkcija 09.01.01.01)) per ataskaitinį laikotarpį gauta 1352,57 

Eurų (VMI parama) panaudota 839,56 Eurų. Likutis 5261,07 Eurų. Ilgalaikio turto per ataskaitinį 

laikotarpį nenupirkta.  

Lopšelio - darželio kreditorinis įsiskolinimas yra einamo mėnesio 1,1 Eur. spec lėšų ir 0,1 biudžeto 

lėšų. Viskas sumokėta per 2021 m. I ketv. Daugiau kaip 45 d. įsiskolinimą lopšelis-darželis 

„Gintarėlis“ neturi.  
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