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2017 m. sausio 12 d. 
 

Plungė 
 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

              2016 01 01 metams  patvirtinti asignavimai ugdymo kokybės ir modernios aplinkos 

užtikrinimo programai 493,4 tūkst. eurų, iš jų : 270,7 tūkst. eurų – savarankiškoms  savivaldybės 

funkcijoms, 163,7 tūkst. eurų – mokinio krepšeliui, 59,0 tūkst. eurų – įstaigos gaunamų lėšų. 

Papildomai gauti asignavimai: 3,1 tūkst. eurų – savarankiškoms  savivaldybės funkcijoms, 3,4 tūkst. 

eurų – mokinio krepšeliui, 2,0 tūkst. eurų – įstaigos gaunamų lėšų. 

        2016 01 01 d. įstaigoje veikia 11 grupių: 2 lopšelio (nuo 1.5 iki 3 m.), 6 darželio (nuo 3 iki 5 m.),  

2 priešmokyklinio ugdymo ir 1 jungtinė-darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupės (nuo 5 iki 7 m.).  

        2016 12 31 d. įstaigoje - 47,85 etatų. Iš jų :  17,6 etato - auklėtojų, 1 etatas - direktorės, 1 etatas - 

direktorės pavaduotojos ugdymui, 1 etatas - meninio ugdymo  mokytojos , 1 etatas  - logopedo, 0,25 - 

spec. pedagogo, 0,5 - mokytojo padėjėjo ir 25,5  etatai - aplinkos personalo. Plungės lopšelio darželio 

“Saulutė” apskaita vykdoma vadovaudamasi Lietuvos Respublikos  Viešojo  Sektoriaus 

Atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212 iš 2007 06 26 ir buhalterinę apskaitą tvarkant pagal VIEŠOJO 

SEKTORIAUS APSKAITOS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS (toliau VSAFAS). 

   

 

II. DEBETINIS IR KREDITINIS ĮSTAIGOS ĮSISKOLINIMAS 
 

      1. Debetinį įstaigos įsiskolinimą - 9513,32 Eur. sudaro tėvų (skola) įnašai pagal „Įstaigos gaunamų 

lėšų ir pajamų už nuomą“  programą. 

     2. Kreditinį įstaigos 6528,56 Eur. įsiskolinimą sudaro: 16,13 Eur. - atsiskaitymas su „Sodra“, 

6406,63 Eur. - SPUAB „Plungės šilumos tinklams“ , UAB „Plungės vandenys“ bei elektros tiekėjams. 

Skola už maisto prekes maisto produktų tiekėjams - 105,57 Eur.,  už ryšių paslaugas - 0,23 Eur.. 

 

 

 

 

 

 

mailto:saulutebuhalterija@gmail.com


 

III. GAUTI ASIGNAVIMAI IR KASINĖS IŠLAIDOS 

 

 2016-12-31 savarankiškoms funkcijų lėšoms gauti asignavimai sudaro 273739,90 Eur. ir kasinės 

išlaidos sudaro 273739,90 Eur.: 

2.1.1.1.1.1. str. gauta ir išleista 173999,39 Eur. 

2.1.2.1.1.1. str. gauta ir išleista 53555,11 Eur. 

2.2.1.1.1.1. str. gauta ir išleista 3700,00 Eur. 

2.2.1.1.1.2. str. gauta ir išleista  399,96 Eur. 

2.2.1.1.1.5. str. gauta ir išleista  600,00 Eur. 

2.2.1.1.1.6. str. gauta ir išleista 86,86 Eur. 

2.2.1.1.1.7. str. gauta ir išleista 2000,00 Eur. 

2.2.1.1.1.8. str. gauta ir išleista 99,98 Eur. 

2.2.1.1.1.16. str. gauta ir išleista 299,00 Eur. 

2.2.1.1.1.20. str. gauta ir išleista 36600,00 Eur. 

2.2.1.1.1.30. str. gauta ir išleista 2399,60 Eur. 

 2016-12-31 mokinio krepšelio lėšoms gauti asignavimai sudaro 166931,93 Eur. ir kasinės išlaidos 

sudaro 166931,93 Eur.: 

2.1.1.1.1.1. str. gauta ir išleista 121699,31 Eur. 

2.1.2.1.1.1. str. gauta ir išleista 37444,64 Eur. 

2.2.1.1.1.8. str. gauta ir išleista 400,00 Eur. 

2.2.1.1.1.10. str. gauta ir išleista 4500,00 Eur. 

2.2.1.1.1.16. str. gauta ir išleista 788,00 Eur. 

2.2.1.1.1.30. str. gauta ir išleista 99,98 Eur. 

3.1.1.3.1.2. str. gauta ir išleista 1200,00 Eur. 

 2016-12-31 į biudžetą pervesta pajamų už atsitiktines paslaugas bei už gautas įmokas už išlaikymą 

švietimo įstaigose 61184,42 Eur., gauta asignavimų  ir išleista 60891,14 Eur.. 

 2016-12-31 savarankiškoms  savivaldybės funkcijoms MMA pakėlimui gauti asignavimai sudaro  

5600,00 Eur. ir išleista 5600,00 Eur.. 

 

  

  

 

Direktorė                                                                        Birutė Razutienė 

 

 

Vyr. buhalterė    Vilma Paulauskaitė Luožienė 


