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2018 METŲ IV KETVIRČIO  IŠLAIDŲ  SĄMATOS  VYKDYMO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. kovo 31 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  I  ketvirtį  lopšelis-darželis  gavo  79857,95  Eurų  asignavimų.  Iš  jų:

savivaldybės biudžeto lėšos – 42900 Eurų; vaiko išlaikymo įstaigoje lėšų – 937,95 euro; valstybės

lėšų – 25400 eurų; spec. programos lėšos – 10400 Eurų ir 220 Eurų praeitų metų likučio.

 Pedagoginių  darbuotojų  etatų  skaičius  įstaigoje  ataskaitinio  laikotarpio  pabaigoje

buvo 13,54 etato. Aplinkos – 15,5 etatų. Iš viso 29,04 etato. Dirbo 26 darbuotojai. 

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

surinkta  12436,71  Eurų.  Į  savivaldybės  biudžetą  pervesta  –  11500  Eurų.  I  ketvirčio  įmokų

surinkimo planas  (12900 eurų) neįvykdytas 1400 eurų. Įmokų nesurinkta, nes lopšelyje-darželyje

yra  trys  ankstyvojo  ugdymo  grupės.  Dėl  sergamumo  sumažėjo  vaikų  lankomumas  ir  įmokos.

Padidėjo atleistų nuo mokesčių vaikų skaičius.

2018  metų  kovo  31  d.  lopšelyje-darželyje  „Žilvitis“  tarifikuota  105  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 kovo

31 d. nepanaudotos lėšos sudarė:  biudžeto lėšos – 988,10 Eurų; Valstybės lėšos – 8,69 Eurų; Spec.

programos lėšos (33 šaltinis) – 117,36 Eurų.
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Biudžeto lėšų (151 šaltinis) likutis „Darbo užmokestis“ (779,28 eurų) ir „Socialinio

draudimo įmokos“ (264,48 eurų) susidarė, nes kovo mėnesį sirgo keletas darbuotojų ir nebuvo aišku

kiek laiko darbuotojai turės nedarbingumo pažymas. Kiti asignavimai panaudoti nenukrypstant nuo

plano.

Valstybės lėšos (141 šaltinis) panaudotos pagal patvirtintą sąmatą, nenukrypstant nuo

išlaidų straipsnių. 

Spec.  programos lėšų (33 šaltinis)  kasinės  išlaidos  neviršija patvirtintų  asignavimų

planą.  Nepanaudotų  lėšų  likutis  „Ūkinio  inventoriaus  įsigijimo  išlaidų“,  bus  panaudotas  per  II

ketvirtį.

Spec. programos lėšų (likutis, 30 šaltinis) lėšos panaudotos pagal išlaidų sąmatą.

Mokėtinų sumų įsiskolinimas 2018 m. kovo 31 d. sudarė 8,6 tūkst. eurų. Lyginant su

metų  pradžia  įsiskolinimas  padidėjo  4,8  tūkst.  Eurų.  UAB  „Sanitex“  („Mityba“,  33  šaltinis)

įsiskolinimas padidėjo 1,7 tūkst. eurų. už maisto produktus. Įsiskolinimas bus dengiamos balandžio

mėn. Įsiskolinimas už komunalines paslaugas (151 šaltinis) padidėjo 2,1 tūkst. Eurų. Tai sudaro

įsiskolinimai  už  kovo  mėn.  šildymo,  elektros  energiją  ir  vandenį.  Sąskaitos  bus  apmokėtos

balandžio mėn. 

Susidaręs įsiskolinimas (spec. lėšų) „Aprangos ir patalinės įsigijimo išlaidos“ – 0,1

tūkst. eurų, „Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos“ – 0,6 tūkst. eurų, „Kitos paslaugos“ 0,3 tūkst.

bus padengti 2018 metų II ketvirčio pradžioje. 

Gautinų sumų įsiskolinimą (4,9 tūkst. eurų) 2018 m. I ketvirčio pabaigai sudaro tėvų

įmokos už vaikų išlaikymą per kovo mėn. Nuo metų pradžios įsiskolinimas padidėjo 0,6 tūkst. eurų.

Kovo  mėn.  vaikų  lankomumas  buvo  didesnis,  todėl  išrašytos  ir  neapmokėtos  sąskaitos  sudaro

padidėjimą.

Direktorė                                                                                                          Rimutė Naudžiuvienė
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