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BENDROJI DALIS: 

 

Šiaulių lopšelis – darželis „Trys nykštukai“ yra viešasis juridinis asmuo. Buveinės adresas: 

Tilžės g. 41, Šiauliai, Lietuvos Respublika. Įstaigos kodas – 190530088. 

Lopšelio - darželio savininkė  – Šiaulių miesto savivaldybė. 

Lopšelis - darželis vykdo Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programą. Pagrindinė 

įstaigos funkcija - ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas. 

Kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų lopšelis – darželis neturi. 

Lopšelyje - darželyje dirba 49 darbuotojai, iš jų: pedagoginių darbuotojų 26, kiti darbuotojai 23. 

 

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS: 

  

Ketvirtinį ataskaitų rinkinį sudaro : 

- biudžetinių įstaigų pajamų į biudžetą ,biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų 

programoms finansuoti, ataskaita (forma Nr.1); 

- biudžeto vykdymo ataskaita (forma Nr2); 

- aiškinamasis raštas. 

 

Biudžetinių įstaigų pajamų į biudžetą ,biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, 

skiriamų programoms finansuoti, ataskaita ( forma NR.1) 

2020 metais planuojama (33) surinkti 67800,00 Eur. Surinkta 48632,76 Eurų. 

Per 2020 metų III ketvirčius įstaigos pajamų pervesta į biudžetą 47670,00 Eur. Pajamų planas 

nevykdomas dėl COVID-19 situacijos. 

2020 metais (30) lėšų liko dar nepanaudota 745,00 Eur, dėl COVID-19 situacijos. 

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (forma Nr.2) 



Per 2020 metų III ketvirčius įstaiga gavo 466410,51 Eur, iš jų:  

195338,84 Eur asignavimų iš savivaldybės biudžeto, panaudota 195257,76 Eur. 

209469,63 Eur asignavimų iš valstybės biudžeto, panaudota 209226,34 Eur. 

15860 Eur asignavimai (30 priemonė), panaudota 15859,97 Eur. 

43351,59 Eur asignavimai (33 priemonė), panaudota 40130,33 Eur. 

2020 metų III ketvirčius liko nepanaudota asignavimų, iš jų : 

SP 33 lėšų paimtų ir nepanaudotų likutis – 3221,26 Eur, nes buvo mokėjimai daromi paskutinę 

mėnesio dieną, kurie nespėjo išeiti iš banko atsiskaitomosios sąskaitos. 

Biudžeto lėšų likutis – 81,08 Eur. 

Mokymo krepšelio lėšų likutis – 243,29 Eur 

 

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita ( forma Nr.4) 

Mokėtinas įsiskolinimas (iš biudžeto lėšų )ataskaitinio laikotarpio pabaigoje- 8300,00 Eur. Visi 

įsiskolinimai nėra pradelsti, jų mokėjimo terminas nėra pasibaigęs. 

  

Gautinas įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 0 
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