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2020 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis „Nykštukas“ yra biudžetinė įstaiga. Darželio steigėjas –
Šiaulių rajono savivaldybė. Darželis yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Šiaulių rajono
savivaldybės herbu ir savo pavadinimu, atributiką. Darželio buveinės adresas – Vydūno g. 9, Kuršėnai,
Šiaulių rajonas, identifikavimo kodas 190083865. Darželis įregistruotas Juridinių asmenų registre.
Iš viso darželyje dirba 42 darbuotojai: iš jų 21 pedagogas.
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-30 „Dėl 2020 metų
Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ su pakeitimais, švietimo ir sporto veiklos programai
patvirtinta 633490,12 Eur iš jų:
savivaldybės biudžeto lėšos – 374119,00 Eur, mokymo lėšos – 191426,00 Eur, įstaigos pajamos –
64480,00 Eur, tikslinių lėšų likutis (įstaigos pajamų) – 3465,12 Eur.
Pagal Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 17 d. įsakymą A-406
„Dėl 2020 m. Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų paskirstymo ketvirčiais“ su
pakeitimais ataskaitiniam laikotarpiui švietimo ir sporto veiklos programai iš viso patvirtinta –
132247,00 Eur.
Ataskaitinio laikotarpio įstaigos pajamos – 15425,12 Eur.
Per ataskaitinį laikotarpį švietimo ir sporto veiklos programai pagal pateiktas paraiškas gauta
asignavimų 85555,86 Eur iš jų:
savivaldybės biudžeto lėšų – 52189,19 Eur,
mokymo lėšų – 33366,67 Eur.
Padaryta kasinių išlaidų už 81055,86 Eur. Nukrypimų pagal išlaidų straipsnius nėra.
Piniginių lėšų likučio 2020 01 01 d. turėjo 9913,80 Eur. 2020 03 31 d. pinigų likutis banke
9458,53 Eur:
Savivaldybės biudžeto lėšos – 1500,00 Eur;
Mokymo lėšos -3000,00 Eur,
Paramos lėšos – 4958,53 Eur.
Debetinis įsiskolinimas 2020 03 31 d. yra 3252,29 Eur: iš jų:
Mityba -108,00 Eur.
Komunalinės paslaugos-12,54 Eur.
Tėvų įmokos – 3131,75 Eur.
Kreditinis įsiskolinimas 2020 03 31 d – 45229,21 Eur:
Darbo užmokestis – 35245,29 Eur;
Priskaitymai Sodrai – 552,63 Eur;
Mityba – 5135,42 Eur;
Medikamentai – 47,40 Eur;
Ryšių paslaugos – 93,28 Eur;

Apranga ir patalynė – 1214,13 Eur;
Turto remontas – 440,09 Eur;
Komunalinės paslaugos – 1964,33 Eur, iš jų:
šildymas 1516,94 Eur,
elektros energija – 202,97 Eur,
vanduo ir kanalizacija – 244,42 Eur,
Informacinės technologijos – 4,62 Eur;
Kitos paslaugos – 532,02 Eur.
2020 01 01 d. negautų įstaigos pajamos darželis turėjo 3465,12 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį
įmokų į biudžetą pravesta 15941,97 Eur. Pagal pateiktas paraiškas, įstaigos pajamų asignavimų gauta
6408,61 Eur, padaryta išlaidų už 6408,61 Eur. Nukrypimų pagal išlaidų straipsnius nėra.
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