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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 28 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 2017 metams -  

308979  €  . 

 Priešmokyklinio krepšelio lėšų asignavimų planas 2017 metams –13400,00 €. Per II ketvirtį  

gauti asignavimai 9000,00 €. Išleista 6839,78 €.  Liko nepanaudotas Darbo užmokestis 1533,87 €. , 

socialinio draudimo  įmokos 561,49 € , jos bus panaudotos liepos mėnesį, nes darbuotojas eina 

atostogų. Dar liko Kitos paslaugos 64,86 €. Jos buvo skirtos edukacinei veiklai, bet nespėjo 

auklėtojos susiorganizuoti išvyką.  Banko likutis 2160,22 € 



   

           Ikimokyklinio ugdymo asignavimų planas 2017 metams. 90000,00 €.   Per II ketvirtį  gauti 

asignavimai 59100,00 € . Išleista 57989,44 €.    Nepanaudotos  liko socialinio draudimo įmokos 

1074,48 €, kadangi neturime skolos tai ir susitaupė. Kitoms paslaugoms nepanaudotas 36,08 €. 

     

         Pajamų lėšų asignavimų planas 2017 metams –40100,00 €. Per II ketvirtį gauta 20400 € 

Išleista 18897,80 € Liko nepanaudota darbo užmokesčio 688,19 € , socialinio draudimo įmokų 

viršijome 230,43 € Kadangi susirgo darbuotoja tai ir susitaupė pinigai.. Maisto produktus liko 

261,63 € Kadangi neliko įsiskolinimo paliko pinigai ,nes birželio mėnesį buvo mažiau lankančių 

vaikų. .Apranga patalynė liko 20,67 €  nepanaudoti .Kitom prekėm liko nepanaudoti 741,83 € 

Turėjo pirkti prekės bet nenupirko . Kitoms paslaugoms liko nepanaudoti 20,31 € .Pajamų lėšų per 

II ketvirtį surinkome  įplaukų už ugdytinių išlaikymą- 12737,87 € , pervesta Šiaulių miesto 

savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Strateginio planavimo 

ir finansų skyrių  12590,00 €.   

 30 Lėšų 6030 €  asignavimai išleisti visi pagal asignavimo šaltinius. 

Biudžeto lėšų asignavimų planas 2017 metams –154600,00 €.  Gauta 75700,00 €. Panaudota 

73707,08 € Pereikvojom darbo užmokesčio straipsnį, nes turėjom išmokėti atostoginius, todėl 

panaudojom likuti iš socialinių įmokų kur liko 890,47 € . Kitos išlaidas nepanaudotos 741,00 € , 

komunalinės paslaugas nepanaudotos 547,62€, kadangi sutaupėme sumokėta už paeitus metus.. 

Kvalifikacijos kėlimas liko nepanaudota  24,00 € , 

Kreditorinis įsiskolinimas 2017 m  Birželio 30 d  589,79 €. 

Debitorinį įsiskolinimą sudaro tėvų įmokos už vaiko išlaikymą įstaigoje 3581,81 € 

Pridedama; Debitorinis-Kreditorinis sąrašas, 1 lapas. 
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