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 Lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“ veikia nuo 1983 m. Šiaulių mieste, Zoknių 

mikrorajone. Įstaigoje yra 6 grupės ir 113 jas lankančių vaikų, 14 auklėtojų, 5 administracijos 

darbuotojai. Iš viso dirba 29 darbuotojai.   

 Įstaigos misija – lavinti psichines ir fizines vaiko galias brandinti jį mokyklai, ugdyti dorą, 

savarankišką asmenybę, dvasines vertybes per tauto tradicijas ir papročius, o veiklą sieti su meno, 

raiškos, kūrybiškumo galimybėmis. Įstaigos tikslai – puoselėti visas vaiko galias, lemiančias 

asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę; plėsti ugdytinių žinias apie tautos etnines kultūros 

vertybes, siekti, kad meninė veikla taptų visuomeninio ugdymo priemonė. 

 Lopšelis-darželis yra viešasis juridinis asmuo, Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinė 

įstaiga, kuri savo veikloje naudojasi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos patvirtintais nuostatais. 

Remiantis šiais nuostatais pagrindinė veiklos sritis yra švietimas (kodas 80), pagrindinė veiklos 

rūšis – ikimokyklinis ugdymas (kodas -85.10.10), ugdymo forma – dieninė. Lopšelis-darželis vykdo 

neformaliojo švietimo programas: ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo. 

 Lopšelis-darželis įregistruotas Juridinių asmenų registre Lietuvos Respublikos civilinio 

kodekso ir Juridinių asmenų registro nustatyta tvarka.  

 Šiaulių lopšeliui-darželiui „Auksinis raktelis“ asignavimų lėšų planas 2016 metams -  

333432 €  ,gauti ir panaudoti  333432€ 

 Priešmokyklinio krepšelio lėšų asignavimų planas 2016 metams –15000,00 €. Per metus 

gauti asignavimai 15000,00 €. Gautos lėšos panaudotos pagal paskirtį 

           Ikimokyklinio ugdymo asignavimų planas 2016 metams. 90300,00 €.  Per metus  gauti 

asignavimai 903000,00 € . Visi gauti asignavimai panaudoti pagal  išlaidų asignavimo straipsnius. 

     



         Pajamų lėšų asignavimų planas 2016 metams –39100,00 €. Sutaupėme asignavimų straipsnį 

komunalinės paslaugos 300 € ,darbo užmokesčio 2100€ socialinio draudimo 972,26 €dengiame 

įsiskolinimą už maisto produktus ir pirkome prekių  .Lopšelis-darželis ‚Auksinis raktelis‘ per 2016 

m surinko įplaukų už ugdytinių išlaikymą- 45134,35€ , pervesta Šiaulių miesto savivaldybės 

administracijos Finansų skyriui  45130,00 €. Įplaukų planas už ugdytinių išlaikymą buvo 39100,00 

€,surinkta  6030  € daugiau.  

 30 Lėšų 6820 € gauti visi asignavimai panaudoti. 

Biudžeto lėšų asignavimų planas 2016 metams –169800,00 €.  Gautas ir panaudotas. Sutaupėm 

kvalifikacijos kėlimo išlaidas 325,59 €  ir komunalinės paslaugas 161,44  €, sumokėjome už 

paslaugas. Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto asignavimų  administravimo 

,biudžeto vykdymo ir atskaitomybės tvarkos aprašu, patvirtintu 2016,12,29 sprendimu Nr.T-425 32 

punkto nuostatomis, įstaigai neturint kreditorinių įsiskolinimų ,pagal nepanaudotų lėšų išlaidų 

straipsnius įsigyta prekių ir paslaugų, apmokant 2016,12,22-30 dienomis ,viršijant kitų išlaidų 

straipsnių   asignavimų . 

Lopšeliui-darželiui ‚Auksinis raktelis‘ iš savivaldybės biudžeto lėšų buvo skirta 1800,00€ švietimo 

įstaigų virtuvių įrangai įsigyti .Už skirtas lėšas įsigyta įranga reikalinga ugdytinių maisto ruošimo 

gerinimui 

Lopšeliui-darželiui ‚Auksinis raktelis ‘skirtos lėšos iš savivaldybės biudžeto įstaigos teritorijos 

aptvėrimui -7800,00€,darželio teritorija aptverta  nauja tvora. 

Lopšeliui-darželiui ‚Auksinis raktelis‘ iš kitų valstybės lėšų skirta -2712,00€ darbuotojų MMA 

didinimui .Lėšos panaudotos darbo užmokesčiui-2070,00€ ir  soc. draudimo įmokoms-642,00€ 

Lopšelis-darželis ‚Auksinis raktelis ‘per 2016 metus surinko paramos iš GPM 2%-1302,52€ 
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