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2018 METŲ II KETVIRČIO  IŠLAIDŲ  SĄMATOS  VYKDYMO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. birželio30 d.

 
Šiaulių  lopšelis-darželis  „Žilvitis“  –  biudžetinė  įstaiga,  finansuojama  iš  valstybės

biudžeto ir savivaldybės biudžeto lėšų. Metinis 2018 metų asignavimų planas – 338,1 tūkst. eurų.

Savivaldybės  biudžeto  lėšos  (151  šaltinis)  –  183,8  tūkst.  eurų;  valstybės  biudžeto  lėšos  (141

šaltinis) – 108,7 tūkst. eurų ikimokykliniam ugdymui; spec. programos lėšos (33 šaltinis) -  45,4

tūkst. eurų; spec. programos lėšos (30 šaltinis) -  0,2 tūkst. eurų.

Per  2018 metų  II  ketvirtį  lopšelis-darželis  gavo 93775,23 Eurų  asignavimų.  Iš  jų:

savivaldybės biudžeto lėšos – 45200 Eurų; vaiko išlaikymo įstaigoje lėšų – 1875,23 euro; valstybės

lėšų – 33400 eurų; spec. programos lėšos – 13300 Eurų.

 Pedagoginių  darbuotojų  etatų  skaičius  įstaigoje  ataskaitinio  laikotarpio  pabaigoje

buvo 13,54 etato. Aplinkos – 15,5 etatų. Iš viso 29,04 etato. Dirbo 27 darbuotojai. 

Už  vaikų  išlaikymą  lopšelyje-darželyje  „Žilvitis“  iš  tėvų  per  2018  m.  II  ketvirtį

surinkta  13036,36  Eurų.  Į  savivaldybės  biudžetą  pervesta  –  13050  Eurų.   II  ketvirčio  įmokų

surinkimo  planas   (12100  eurų)  įvykdytas  ir  viršytas   950  eurų.  Tai  sudaro  praeito  ketvirčio

nesumokėtos lėšos. 

Už  atsitiktines  paslaugas  gauta  234,-  eurų,  kurie  pervesti  į  savivaldybės  biudžetą.

Pateiktas prašymas dėl išlaidų sąmatos patvirtinimo III ketvirčiui. 

2018  metų  birželio  30  d.  lopšelyje-darželyje  „Žilvitis“  tarifikuota  100  ugdytinių.

Suformuotos 6 priešmokyklinio ugdymo grupės.  14 ugdytinių yra atleisti 50% nuo užmokesčio už

maitinimo  paslaugas,  6  ugdytiniai  –  atleisti  100% nuo  užmokesčio  už  maitinimo  paslaugas,  4

ugdytiniai – atleisti 100% nuo užmokesčio už išlaikymą lopšelyje-darželyje.

Šiaulių  lopšelio-darželio  „Žilvitis“  AB  „Swedbank“  banko  sąskaitose  2018  metų

birželio 30 d. nepanaudotos lėšos sudarė:  biudžeto lėšos – 14,24 Eurų; Valstybės lėšos – 0,05 Eurų;

Spec. programos lėšos (33 šaltinis) – 0 Eurų.
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Biudžeto lėšų (151 šaltinis), Valstybės lėšų (141 šaltinis),  Spec. programos lėšų (33

šaltinis) asignavimai panaudoti pagal patvirtintas išlaidų sąmatas, nenukrypstant nuo straipsnių (100

eurų).

Mokėtinų sumų įsiskolinimas 2018 m. birželio 30 d. sudarė 7,2 tūkst. eurų. Lyginant

su  metų  pradžia  įsiskolinimas  padidėjo  3,4  tūkst.  Eurų.  Darbo užmokesčio  (0,5  tūkst.  eurų)  ir

socialinio draudimo įmokoms (0,8 tūkst. eurų)  įsiskolinimas susidarė dėl darbuotojų atostogų. Juos

apmokėsime mėnesio pradžioje. Padidėjo įsiskolinimas komunalinėms paslaugoms (1,9 tūkst. eurų).

Įsiskolinimas susidarė pailgėjus šildymo sezonui, kurį padengsime per einamąjį laikotarpį. Išlaidos

mitybai (33 šaltinis) sumažėjo 0,3 tūkst. eurų.  

Kiti susidarę einamieji įsiskolinimai bus padengti artimiausiu laiku ir įtakos veiklai

neturės.

Gautinų sumų įsiskolinimą (3,9 tūkst. eurų) 2018 m. II ketvirčio pabaigai sudaro tėvų

įmokos už vaikų išlaikymą per birželio mėn. Nuo metų pradžios įsiskolinimas sumažėjo 0,4 tūkst.

eurų. 
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