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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

2021 METŲ KOVO 31 D.   
 

 

 

BENDROJI DALIS: 

 

Šiaulių lopšelis – darželis Gintarėlis (toliau darželis) yra biudžetinė įstaiga. Darželio steigėjas – 

Šiaulių m. savivaldybė. Darželis viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Šiaulių m. 

savivaldybės herbu ir savo pavadinimu, atributiką. Darželio buveinė – Saulės takas 5, Šiauliai, 

įstaigos kodas 190528240. Darželis įregistruotas Juridinių asmenų registre. 2021 m. kovo 31 d. 

įstaigoje dirbo 47 darbuotojai, iš jų: pedagoginių darbuotojų 23, kiti darbuotojai 24. 

 

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS: 

  

Ketvirtinį ataskaitų rinkinį sudaro : 

- biudžetinių įstaigų pajamų į biudžetą ,biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų 

programoms finansuoti, ataskaita (forma Nr.1); 

- biudžeto vykdymo ataskaita (forma Nr2); 

- aiškinamasis raštas. 

 

Biudžetinių įstaigų pajamų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų 

programoms finansuoti, ataskaita ( forma NR.1) 

2021 metais planuojama (32) surinkti 800 Eur, (33) surinkti 90 000 Eur. I ketvirčio įstaigos pajamos 

13 555,22 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įmokų į biudžetą pravesta 13 200 Eur. 

2021 metais (30) lėšų liko dar nepanaudota 326,75 Eur. 

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (forma Nr.2) 

Per 2021 metų I ketvirtį įstaigos SB asignavimo planą sudarė 57 300 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį 

gauta asignavimų – 52 729,12 Eur, panaudota – 51 618,33 Eur. Nepaimtas asignavimo likutis (pagal 

sąmatas) bus panaudotas 2021 m. II ketvirtyje. 



 

Per 2021 metų I ketvirtį įstaigos MK asignavimo planą sudarė 80 800 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį 

pagal pateiktas paraiškas gauta asignavimų – 69 565,21 Eur., panaudota – 67 947,35 Eur. Nepaimtas 

asignavimo likutis (pagal sąmatas) bus panaudotas 2021 m. II ketvirtyje. 

 

Per 2021 metų I ketvirtį įstaigos SP asignavimo planą sudarė 25 626,75 Eur.: 30 priemonė – 326,75 

Eur., 32 priemonė – 200 Eur., 33 priemonė – 25 100 Eur. 

Per ataskaitinį laikotarpį pagal pateiktas paraiškas 33 priemonės gauta asignavimų – 10 041,36 Eur, 

panaudota – 10 013,89 Eur. Nepaimtas asignavimo likutis (pagal sąmatas) bus panaudotas 2021 m. 

II ketvirtyje. 

 

2021 metų I ketvirtį banko atsikaitomojoje sąskaitoje liko nepanaudoti asignavimai, iš jų : 

 

Savivaldybės biudžeto lėšų likutis – 1110,79 Eur. (954,36 Eur darbo užmokesčio, likutis ne 

panaudotas dėl darbuotojo ligos; 4,16 Eur ryšio paslaugoms; 143,30 Eur. komunalinėms paslaugoms 

(įmonė įstaigai pavėluotai sumokėjo už komunalinius patarnavimus); 8,97 Eur kitoms prekėms ir 

paslaugoms). 

 

Valstybės biudžeto lėšų likutis – 1617,86 Eur (12,00 Eur socialinio draudimo įmokoms, 33,69 Eur 

prekių ir paslaugų įsigijimui, 1572,17 Eur priešmokyklinio ugdymo darbo užmokesčiui, likutis ne 

panaudotas, kadangi buvo planuoti atostoginiai, likutis bus panaudotas II ketvirtyje. 

 

Spec. programų lėšų likutis – 27,47 Eur. 
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