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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. birželio 30 d. įstaigoje dirbo 38 

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 – 31300,00 Eur. Gauta pagal pateiktas paraiškas 24567,28  Eur. 

Panaudota- 24502,91 Eur. Gautas ir nepanaudotas likutis -64,37 Eur. Pinigų likutis bus panaudotas 

per sekantį ketvirtį. Negautas ir nepanaudotas asignavimų likutis - 6732,72 Eur. Ataskaitinio 

laikotarpio įstaigos pajamų planas - 36500,00 Eur. Surinkta ir pervesta į savivaldybės biudžetą 

31300,00,00 Eur. Įvykdymas – 85,75 proc. 

     - finansavimo šaltinis 32 –  Ataskaitinio laikotarpio planas 300,00 Eur. Faktinės įmokos į biudžetą-

27,00 Eur. Negautas asignavimų likutis -27,00 Eur. Įvykdymas – 9 proc. 

      -finansavimo šaltinis 30 – Ataskaitinio laikotarpio planas 3428,76 Eur. Gauti ir panaudoti 

asignavimai – 3428,76 Eur. 

 

 



Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (forma Nr.2) 

 Ataskaitinio laikotarpio valstybės ir savivaldybės biudžeto vykdymas: 

- finansavimo šaltinis 141-IU – patvirtintas planas 134800,00 Eur.  Gauti asignavimai-

123965,24 Eur. Panaudoti asignavimai – 123764,70 Eur. Įvykdymas - 92 proc. Išlaidų 

straipsnis 2.1.2.1.1.1 Socialinio draudimo įmokos viršytas 152,30 Eur. Atostoginiai buvo 

perkelti į  liepos mėn., todėl sodros įmokų likutis liko nepanaudotas.  

- finansavimo šaltinis 141-PU – patvirtintas planas 35800,00 Eur.  Gauti asignavimai-34746,45 

Eur. Panaudoti asignavimai – 34746,45 Eur. Įvykdymas - 97 proc.  

- finansavimo šaltinis 151- patvirtintas planas 170300,00 Eur. Gauti asignavimai 141624,29 Eur 

Panaudoti asignavimai-141353,90 Eur. Įvykdymas -83 proc. Išlaidų straipsnis 2.2.1.1.1.20 

„Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos“ viršytas 308,43 Eur dėl kasinių išlaidų atstatymo, 

kai įstaigai komunalines paslaugas kompensuoja kita įstaiga. Nepanaudotos lėšos metų eigoje 

bus panaudotos. 

 

Pinigų likutis banko sąskaitose: 

-mokymo lėšų likutis – 200,54 Eur 

-savivaldybės biudžeto lėšų likutis – 270,39 Eur 

         - įstaigos pajamų likutis – 64,37 Eur 

 

Pagrindinė asignavimų plano nevykdymo priežastis - Vyriausybės paskelbta valstybės lygio 

ekstremalioji situacija (karantinas) ir negautos pajamos. 

 

    Kreditorinis įsiskolinimas 2021 m. birželio 30 d. – 4878,96 Eur. Jį sudaro: 
151 Savivaldybės biudžeto lėšos   988,21   

2.2.1.1.1.05. Ryšių įrangos ir paslaugų įsigijimo išlaidos   21,03   

2.2.1.1.1.15. Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų 

įsigijimo išlaidos 

  38,54   

2.2.1.1.1.20. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos   655,60   

2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos   273,04   

33 Įstaigos pajamų lėšos - įmokos už paslaugas švietimo, socialinės 

apsaugos ir kitose įstaigose 

  3890,75   

2.2.1.1.1.01. Mitybos išlaidos   3781,84   

2.2.1.1.1.07. Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos   108,90   

2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos   0,01   

 

 

Direktorė                               Laimutė Laurutytė 
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