
 

 

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „AUKSINIS RAKTELIS“ 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Radviliškio g. 86, 76369  Šiauliai, tel/faks. (8-41) 54 30 14, el. paštas  auksinis.raktelis@splius.lt                                                                                                                                                         

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų  registre, kodas 190529538 

 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos     2018-01-24 Nr. S -12 

Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento 

Strateginio planavimo ir finansų skyriui 

 

 

 

DĖL AIŠKINAMOJO RAŠTO 

 

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

mikrorajone. Įstaigoje yra 6 grupės ir 114 jas lankančių vaikų, 13 pedagogų, 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 lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“ 2017 metais gavo asignavimų   - 333026,93  € . 

 Priešmokyklinio krepšelio asignavimų gauta 2017 metais –14100,00 €. Per ataskaitinį 

laikotarpį  gauti asignavimai ir panaudoti.  Liko sutaupytos (ligos dienos) socialinio draudimo  

įmokos 45,50 €. panaudojome prekių įsigijimui. Visi kiti straipsniai panaudoti pagal patvirtintas 

sąmatas. 

   



           Ikimokyklinio ugdymo asignavimų gauta 2017 metams 91500,00 €.   Gauti asignavimai  ir 

panaudoti pagal patvirtintas  sąmatos , sutaupytos (ligos dienos)  liko socialinio draudimo įmokos 

68,70 €., Panaudojome prekių įsigijimui. 

         Pajamų lėšų asignavimų planas 2017 metams –40100,00 €.  Pervesta  savivaldybei 40100,00 € 

Surinktų lėšų  40100,00 €. ,planas įvykdytas 100 % . Pagal  sąmatą  pritrūkome socialinio  

draudimo  įmokų 88,34 € ,  nenorėjome  likti  skoloje, todėl sumokėjome  iš mitybos likučio 29,96 €   

ir   Kitų  paslaugų straipsnių.58,38 €  

 30 Lėšų 6030,00 €  asignavimai išleisti visi pagal asignavimo šaltinius. 

Gautos lėšos 1435 PU 400,00 €..Panaudotos pagal patvirtintas sąmatas. 

Gautas lėšos 1435 IU 2300,00 .€ .Panaudotos pagal patvirtintas sąmatas. 

Gautos lėšos 1436 2149,00 €. Panaudotos pagal patvirtintas sąmatas.  

Biudžeto lėšų asignavimų planas 2017 metams –154600,00 €.  Socialinių įmokų  liko 19,49 € Ryšių 

paslaugos liko 13,82 € Ilgalaikio turto remontas 336,73 € . Kvalifikacijos kėlimas 65 €. ,84 €  iš 

sutaupytų lėšų apmokėjom komunalinės paslaugas  435,05 € .Nepirkom prekių bet stengiamės 

apmokėti komunalines paslaugas , Stengiamės asignavimų lėšas panaudoti  efektyviai.. 

Šiaulių miesto tarybos 2017m.balandžio 20 d. sprendimu  Nr. T-97 buvo papildomai skirta lėšų. 

11400,00 € .ikimokyklinių įstaigų žaidimo aikštelių modernizavimui. Už gautas lėšas buvo įsigyta 

laipynė„Miestas“(1648,41€)„Smėlionamelis“(2934,59€)žaidimų komplektas‚Traukinukas“(2305,06 

€)  ir paklota guminė danga (4511,94 €). 

Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą ( 2%) iš VMI prie FM  2017 m 

gauta 1230,97 € . 

Iš Apskaitos skyriaus gavome  9804,60 € ,nemokamam maitinimui. Iš Socialinės paramos skyriaus 

gauta 643,33 € . 

Kreditorinis įsiskolinimas 2017 m Gruodžio  31 d  302,80 €. Už gruodžio mėn. komunalinėm 

paslaugom buvo mokama pagal lapkričio mėn. priskaitymus, todėl ir susidarė įsiskolinimas. 

Kreditorinio įsiskolinimo ilgesnio kaip 45 dienas įstaigoje nėra.  

Debitorinį įsiskolinimą  už vaiko išlaikymą įstaigoje 4937,86 € ,o turėjo būti 3416,79 €. Kadangi 

kreditorinį-debitorinį įsiskolinimą pateikiame 2018 01 12 ,o 2018-12-22 buvo pastebėta klaida, 

mokėtinų ir gautinų sumų formoje Nr4, galimybės ištaisyti nebuvo, nes duomenys buvo jau 

perduoti Finansų ministerijai .Pagal 2018-01-22 buhalterinę pažymą klaida bus atitaisyta sausio 

mėn.  

 Pridedama: Debitorinis-Kreditorinis sąrašas, 1 lapas. 
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