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

mikrorajone. Įstaigoje yra 6 grupės ir 116 jas lankančių vaikų, 11 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 -  

320379  €  . 

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

gauti asignavimai 10300,00 €. Išleista 10201,06 €.  Liko nepanaudotas  socialinio draudimo  

įmokos 98,94 € , kiti gauti asignavimai panaudoti pagal straipsnius. 

   



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

asignavimai 68600,00 € . Išleista 68479,26 €.    Nepanaudotos  liko socialinio draudimo įmokos 

150,03 €, kadangi neturime skolos tai ir susitaupė. Viršijome darbo užmokesčio 29,07 €.ir Kitoms 

paslaugoms viršijom 0,22 euro centus. 

     

         Pajamų lėšų asignavimų planas 2017 metams –40100,00 €.  III ketvirčio planas  30100 € 

Surinkta 29927,61 € Pervesta  savivaldybei 29800 € Surinktų lėšų planas įvykdytas 99 % Į biudžetą 

nepervestas gautų įstaigos pajamų likutis praėjusių metų 7,91 € . Liko nepanaudotos darbo 

užmokesčio lėšos 1,98 € , socialinio draudimo įmokų viršijome 182,47 € .Mitybos lėšos liko  

nepanaudotos 525,50 €..Apranga patalynė liko 26,91 € nepanaudoti .Kitom prekėm liko 

nepanaudoti 205,87 € Turėjome pirkti prekės bet nespėjome nupirkti . Kitoms paslaugoms viršijom 

60,83 € .    

 30 Lėšų 6030 €  asignavimai išleisti visi pagal asignavimo šaltinius. 

Biudžeto lėšų asignavimų planas 2017 metams –154600,00 €.  Gauta 113400,00 €. Panaudota 

107726,03 € Darbo užmokesčio straipsnį liko 1519,39 € , socialinių įmokų kur liko 742,65 € .Ryšių 

paslaugos liko 38,02 € Ilgalaikio turto remontas 100 € . Kvalifikacijos kėlimas 19 €. Kitos išlaidas 

nepanaudotos 1014,84 € , komunalinės paslaugas nepanaudotos 2240,07€ . Stengsimės ,asignavimų 

lėšas panaudoti . 

153 lėšas 11400,00 €  lėšos buvo panaudotos  žaidimo aikštelių modernizavimui . 

Kreditorinis įsiskolinimas 2017 m Rugsėjo  30 d  648,59 €. 

Debitorinį įsiskolinimą sudaro tėvų įmokos už vaiko išlaikymą įstaigoje 5090,76 € 

Pridedama; Debitorinis-Kreditorinis sąrašas, 1 lapas. 
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