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

mikrorajone. Įstaigoje yra 6 grupės ir 117 jas lankančių vaikų, 12 pedagogų, 5 administracijos 

darbuotojai. Iš viso dirba 27 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 2018 metams -  

337420,00 eurų . 

 Priešmokyklinio krepšelio lėšų asignavimų planas 2018 metams –16100,00 eurų. II ketvirtį 

gauta  asignavimų 11000,00 eurų. .Prašyti asignavimai visi panaudoti pagal asignavimų straipsnius. 

           Ikimokyklinio ugdymo asignavimų planas 2018 metams. 98300,00 eurų.  Per II ketvirčiui 

planuoti  67200,00 eurų. Prašėme asignavimų  57200,00 eurų.  Panaudoti 57012,77eurų viso likutis 



187,23 eurų .Darbo užmokesčio asignavimų liko 124,04 eurų. Ir kvalifikacijos kėlimo  išlaidų 96,00 

eurų viršijom Socialinio draudimo įmokų straipsnį, nes nenorėjome likti skoloje 32,81 eurų. 

         Pajamų lėšų asignavimų planas 2018 metams – 39000,00 eurų. Per II ketvirčiui planuota 

21500,00 eurų, prašėm 21200,00 eurų. Asignavimų  likutis 139,14 eurų. Darbo užmokesčio 

asignavimų liko nepanaudota 45,37 eurų. Mitybos asignavimų 49,95 eurų. Aprangos ir patalynės 

įsigijimo išlaidoms liko nepanaudoti 135,00 eurų, kadangi sąskaitą išrašė vėlai. Viršijome 

Socialinio draudimo įmokų 91,18 eurų, Visi prašyti asignavimai panaudoti. Pervesta Šiaulių miesto 

savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Strateginio planavimo 

ir finansų skyrių  23760,00 eurų  . 

 30 Lėšų 3420 eurų  asignavimai gauti ,bet ne visi panaudoti 3358,03 eurų liko 61,97 eurų. 

Biudžeto lėšų asignavimų planas 2018 metams –180600,00 eurų. II ketvirčiui planuota 119000,00 

eurų. Gauta 102500,00 eurų. Liko nepanaudota 68,95 eurų banke iš jų: Darbo užmokestis  19,74 

eurų . Ryšių paslaugos nepanaudotos 12,55 eurai, Kvalifikacijos kėlimas išlaidos pereikvotos 35 

eurai. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos pereikvotos 1,66 eurai. 

Kreditorinis įsiskolinimas 2018 m birželio 30 d.  722,07 eurų 

Debitorinį įsiskolinimą sudaro tėvų įmokos už vaiko išlaikymą įstaigoje  ir Šiaulių miesto 

savivaldybės Švietimo centrui. 

Pridedama: Debitorinis-Kreditorinis sąrašas, 1 lapas. 
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