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BENDROJI DALIS: 

 

  Šiaulių lopšelis-darželis „Voveraitė“ (toliau Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga. Įstaigos  steigėjas – 

Šiaulių m. savivaldybė. Įstaiga viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Šiaulių m. savivaldybės 

herbu ir savo pavadinimu, atributiką. Įstaigos buveinė – Saulės takas 7, Šiauliai, įstaigos kodas 

191528055. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre. 2021 m. kovo 31 d. įstaigoje dirbo 36 

darbuotojai (apdraustieji). 

 

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 Nr. 2); 

- aiškinamasis raštas. 

 

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

programoms finansuoti, ataskaita ( forma Nr. 1) 

 Ataskaitinio laikotarpio faktinės įmokos į biudžetą : 

     -finansavimo šaltinis 33 – 12500,00 Eur. Gauta pagal pateiktas paraiškas 9732,50  Eur. Panaudota- 

9671,37 Eur. Gautas ir nepanaudotas likutis -61,13 Eur. Pinigų likutis bus panaudotas per sekantį 

ketvirtį. Negautas ir nepanaudotas asignavimų likutis -2767,50 Eur. Ataskaitinio laikotarpio įstaigos 

pajamų planas-25100,00 Eur. Surinkta ir pervesta į savivaldybės biudžetą 14100,00 Eur. Įvykdymas-

56, 17 proc. 

     - finansavimo šaltinis 32 –  Ataskaitinio laikotarpio planas 100,00 Eur. Faktinių įmokų nebuvo. 

      -finansavimo šaltinis 30 – Ataskaitinio laikotarpio planas 3428,76 Eur. Negauti ir nepanaudoti 

asignavimai - 3400,00 Eur. 

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (forma Nr.2) 

 Ataskaitinio laikotarpio valstybės ir savivaldybės biudžeto vykdymas: 



- finansavimo šaltinis 141-IU – patvirtintas planas 51100,00 Eur.  Gauti asignavimai-50017,51 

Eur. Panaudoti asignavimai - 49741,97 Eur. Įvykdymas - 97 proc. Išlaidų straipsnis 2.1.2.1.1.1 

Socialinio draudimo įmokos viršytas 275,54 Eur. Pateikta paraiška 1/12 praėjusių metų skirtų 

lėšų, kurios bus panaudotos II ketvirtyje. 

- finansavimo šaltinis 141-PU – patvirtintas planas 13500,00 Eur.  Gauti asignavimai-11556,53 

Eur. Panaudoti asignavimai – 11493,98 Eur. Įvykdymas - 85 proc.  

- finansavimo šaltinis 151- patvirtintas planas 48300,00 Eur. Gauti asignavimai 44417,18 Eur 

Panaudoti asignavimai-41039,87 Eur. Įvykdymas -84 proc. Išlaidų straipsnis 2.1.1.1.1.1.E 

Darbo užmokestis pinigais viršytas  3409,69 Eur. Pateikta paraiška 1/12 praėjusių metų skirtų 

lėšų, kurios bus panaudotos  II ketvirtyje. 

 

Pinigų likutis banko sąskaitose: 

-mokymo lėšų likutis – 338,09 Eur 

-savivaldybės biudžeto lėšų likutis – 3438,44 Eur 

         - įstaigos pajamų likutis – 61,13 Eur 

 

Pagrindinė asignavimų plano nevykdymo priežastis -Vyriausybės paskelbta valstybės lygio 

ekstremalioji situacija (karantinas) ir negautos pajamos. 
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