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

mikrorajone. Įstaigoje yra 6 grupės ir 111 jas lankančių vaikų, 14 pedagogų, 5 administracijos 

darbuotojai. Iš viso dirba 32 darbuotojai.   

 Įstaigos misija – ugdyti dorą, kūrybišką, pasitikinčią savimi asmenybę. Įstaigos tikslas – 

atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį, vadovaujantis raidos dėsningumais, 

padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su 

suaugusiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies pažinimo, mokėjimo mokytis 

pradmenis. 

 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  

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. 

 Lopšelis-darželis įregistruotas Juridinių asmenų registre Lietuvos Respublikos civilinio 

kodekso ir Juridinių asmenų registro nustatyta tvarka.  

 Šiaulių lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ asignavimų lėšų planas 2019 metams -  

340070, 00 eurų . 

 Priešmokyklinio krepšelio lėšų asignavimų planas 2019 metams –14000, 00 eurų. I 

ketvirčiui buvo planuota 3500, 00 eurų. Prašėme 3300, 00 eurų. Nepanaudojome  kvalifikacijos 

kėlimo išlaidų 100 eurų ir Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų 100 eurų, kadangi kvalifikacijos 

tobulinimo renginiai nukelti į gegužės mėnesį, o Kitų  prekių ir paslaugų asignavimai buvo 



numatyti edukacinei veiklai Jaunųjų Gamtininkų centre, kuris šiuo metu uždarytas remontui. Ši 

edukacinė veikla taip pat nukelta  į balandžio mėnesį. Visi prašyti asignavimai panaudoti. 

           Ikimokyklinio ugdymo asignavimų planas 2019 metams 87400, 00 eurų.  I ketvirčiui 

planuota 21900, 00 eurų. Prašėme 21300, 00 eurų. Liko nepanaudotas  kvalifikacijos kėlimo  išlaidų 

100 eurų, nes seminaras numatytas gegužės mėnesį ir   Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms 

nepanaudota 500 eurų, nes prekių ir paslaugų planuojame įsigyti balandžio mėnesį. Gauti 

asignavimai panaudoti pagal straipsnius, liko banko likutis 1, 75 eurų. 

         Pajamų lėšų asignavimų planas 2019 metams – 39000, 00 eurų.  I ketvirčiui planuota 11700, 

00 eurų, prašėme 10200, 00 eurų. Darbo užmokesčio asignavimų liko nepanaudota 390, 31 eurų, 

Socialinio draudimo 52, 01 eurų, Mityba 331, 69 eurų. Pervesta Šiaulių miesto savivaldybės 

administracijos Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Strateginio planavimo ir finansų 

skyriui  10230, 00 eurų.  Banko likutis 820, 77 eurų. 

32 lėšų planas 2019 m. 300 eurų.  I ketvirčiui  planuota 100 eurų, bet poreikio nebuvo, todėl ir 

neprašėme. 

 Biudžeto lėšų asignavimų planas 2019 metams –197000, 00 eurų. I ketvirčiui planuota 

59100, 00 eurų. Prašyta 57600, 00 eurų. Liko nepanaudota 3439, 07 eurų banke, iš jų: Darbo 

užmokesčiui (direktorė dirbo nepilnu etatu, darbuotojai sirgo). Liko nepanaudoti darbo užmokesčio 

asignavimai 3511, 21 eurų, Socialinio draudimo įmokos  viršytos 93,45 eurų. Ryšių paslaugoms 

nepanaudota 8, 42 eurai, Kvalifikacijos kėlimas išlaidos  viršytos 42 eurais. Už Komunalines 

paslaugas liko nepanaudota 47, 29 eurų, Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų liko  7, 60 eurų. 

Patvirtinti asignavimai laikotarpio pabaigoje nepanaudoti, nes nebuvo poreikio. Visi mokėjimai 

buvo vykdomi vadovaujantis išrašytais buhalteriniais dokumentais. 

Kreditorinis įsiskolinimas 2019 m. kovo 31 d.  1548, 78 eurų. 

Debitorinį įsiskolinimą sudaro tėvų įmokos už vaiko išlaikymą įstaigoje.  

Pridedama: Debitorinis-Kreditorinis sąrašas, 1 lapas. 
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