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I. BENDROJI DALIS 

 

 Biudžetinė įstaiga, Plungės lopšelis-darželis ,,Saulutė",(toliau įstaiga) buvo įregistruota 1994 

m. spalio mėn. 12 dieną, rejestro Nr. 084038, įstaigos kodas 191128612, adresas – A. Jucio g. 2, 

Plungė, steigėjas Plungės rajono savivaldybės taryba.  

                 Subjektas atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas ikimokyklinio ugdymo funkcijas ir 

įgyvendina šiose srityse valstybės politiką. 

                Subjektas yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą ir atsiskaitomąją sąskaitą 

AB Luminor Bank banke . Sudaro ir teikia  biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. 

Pagrindinė veiklos rūšis – ugdymo kokybės ir modernios aplinkos užtikrinimo programa. 

Kita veiklos rūšis - priešmokyklinis ugdymas, nuosavo arba nuomojamojo turto nuoma ir 

eksploatavimas, kitų maitinimo paslaugų teikimas. Lopšelis darželis yra paramos ir labdaros gavėjas, 

lopšelis - darželis savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais, 

Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, 

administracijos direktoriaus įsakymais, Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, kitais teisės aktais ir 

nuostatais. 

Įstaiga finansuojama valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto, įstaigos pajamų už 

išlaikymą, už turto nuomą, už prekes ir paslaugas lėšomis. Gaunama parama iš Valstybinės mokesčių 

inspekcijos (fizinių asmenų gyventojų pajamų mokesčio 2%). Įstaigai finansuoti gali būti naudojamos 

ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gaunamos nebiudžetinės lėšos. 

 Lopšelio - darželio ,,Saulutė" patvirtintus (patikslintus)  2019 metų biudžeto lėšų 

asignavimus 36,1 % sudaro valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija mokinio krepšeliui 

finansuoti,  53,1 %  savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti, 

10,5 % įstaigos pajamos ( už išlaikymą),  0,3 % sudaro įstaigos pajamos už prekes ir paslaugas. 

          2019 06 30 d. įstaigoje yra 46,4 etatų. 22,05 etatų pedagoginių darbuotojų, iš jų :  18,55 etato - 

auklėtojų, 1 etatas - direktorės, 0,5 etatas - direktorės pavaduotojos ugdymui, 1 etatas - meninio 

ugdymo  mokytojos , 1 etatas  - logopedo ir 24,35 etatai - aplinkos personalo.  
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II. GAUTI ASIGNAVIMAI IR KASINĖS IŠLAIDOS 

 

     Biudžeto išlaidų sąmatos pagal patvirtintus finansavimo šaltinius, programą, funkcinę ir ekonominę 

klasifikaciją vykdomos atsižvelgiant į patvirtintus biudžeto išlaidų sąmatas. 

      2019 02 07   patvirtinti asignavimai Tarybos sprendimu Nr. T1-4  ugdymo kokybės ir modernios 

aplinkos užtikrinimo programai 603700,00 Eur., iš jų : 320800,00  Eur. – savarankiškoms  

savivaldybės funkcijom; 2171000,00 Eur. – mokinio krepšeliui; 64000,00 Eur. – įstaigos pajamos (už 

išlaikymą);  300,00 Eur.  - įstaigos pajamos (už nuomą); 1500,00 Eur. - įstaigos pajamos (už prekes ir 

paslaugas). Tarybos sprendimu Nr. T1-63 iš 2019 m.  kovo 21 d. 2019 m. programų išlaidų sąmatoje 

padarytas pakeitimas. Mokinio krepšeliui padidintas darbo užmokesčio straipsnis 0,9 tūkst. Eur. 

           Per ataskaitinį laikotarpį    Lopšelis-darželis "Saulutė"   gavo 270662,05 Eur. asignavimų, iš jų: 

93211,08 Eur. mokinio krepšelio išlaidoms finansuoti; 142367,33 Eur. savarankiškosioms 

savivaldybės funkcijoms vykdyti; 35083,64 Eur. biudžetinės įstaigos pajamų . 

           Kasinės išlaidos sudarė – 270662,05 Eur. 

           Savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti lopšeliui - darželiui patvirtinta Ugdymo 

kokybės ir modernios aplinkos užtikrinimo (toliau  - 01 programa).  

 

      2019-06-30 savarankiškoms funkcijų lėšoms gauti asignavimai sudaro 142367,33 Eur.,  kasinės 

išlaidos sudaro 142367,33 Eur.: 

2.1.1.1.1.1. str. gauta ir išleista 115151,66 Eur.; 

2.1.2.1.1.1. str. gauta ir išleista 1676,05 Eur.; 

2.2.1.1.1.01. str. gauta ir išleista 3890,67 Eur.; 

2.2.1.1.1.05. str. gauta ir išleista  193,98 Eur.; 

2.2.1.1.1.15. str. gauta ir išleista 308,91 Eur.; 

2.2.1.1.1.20. str. gauta ir išleista 19166,42 Eur.; 

2.2.1.1.1.21. str. gauta ir išleista 592,40 Eur.; 

2.2.1.1.1.30. str. gauta ir išleista 597,29 Eur.; 

2.7.2.1.1.1. str. gauta ir išleista 265,43 Eur. 

2.7.3.1.1.1. str. gauta ir panaudota 524,52 Eur. 

 

           2019-06-30 mokinio krepšelio lėšoms gauti asignavimai sudaro 93211,08 Eur., kasinės išlaidos 

sudaro 93211,08 Eur.: 

2.1.1.1.1.1. str. gauta ir išleista 86543,15 Eur.; 

2.1.2.1.1.1. str. gauta ir išleista 1278,47 Eur.; 

2.2.1.1.1.16. str. gauta ir išleista 495,20  Eur.; 

2.2.1.1.1.30. str. gauta ir išleista 2894,02 Eur.; 

2.7.3.1.1.1. str. gauta ir išleista 501,24 Eur.; 

3.1.1.3.1.2. str. gauta ir išleista 1499,00 Eur. 

 

          2019-06-30 į biudžetą pervesta pajamų už atsitiktines paslaugas, nuomą  bei už gautas įmokas 

už išlaikymą švietimo įstaigose 35500,00 Eur., gauta  ir išleista 35083,64 Eur. Nepanaudotų 

asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra 416,36 Eur. Jis bus panaudotas įstaigos 

reikmėms sekančiame ketvirtyje. 

          2019 m. birželio 30 d. įstaigos debetinį įsiskolinimą  8980,79 Eur. sudaro tėvų įnašai.  

 

 

 

 



          Kreditinis įsiskolinimas – 31572,59 Eur.:  

          1) Savarankiškos funkcijos – 15563,85 Eur.: 

          a)  14015,49 Eur. neišmokėtas darbo užmokestis  už birželio  mėn., tame skaičiuje nesumokėtas 

gyventojų pajamų mokestis – 2641,84 Eur., socialinio draudimo įmokos, išskaičiuotos iš darbuotojų 

darbo užmokesčio – 3652,26 Eur.; papildomo kaupimo pensijų fonde suma - 376,08 Eur. 

          b) 283,10 Eur.,  už birželio mėn. nesumokėtos darbdavio socialinio draudimo įmokos VSDFV 

prie LR SADM ; 

          c) už prekių ir paslaugų naudojimo išlaidas skola tiekėjams 1265,26 Eur. Iš jų: mitybos išlaidos 

189,90 Eur. Tame skaičiuje AB ,,Žemaitijos pienas" - 91,56 Eur.; UAB,,Mažeikių mėsinė" - 98,34 

Eur.; už  ryšio paslaugas UAB "Bitė" - 38,72 Eur.; už elektros ūkio priežiūrą UAB "Inservis" - 54,45 

Eur.; komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidų kreditorinis įsiskolinimas sudaro - 797,06 Eur.. Tame 

skaičiuje už sunaudotą šilumos energiją lopšelis - darželis skolingas UAB  Plungės šilumos tinklams - 

299,98 Eur.,  už elektros energiją AB  Energijos skirstymo operatoriui -128,03 Eur., UAB Lietuvos 

energijos tiekimui -72,29 Eur., už vandenį UAB Plungės vandenims - 296,76 Eur., už informacinių  

technologijų paslaugų įsigijimą  -169,40 Eur.  Tame skaičiuje - UAB Sistemų valdymo konsultacijoms 

- 145,20 Eur.;  UAB ,,Nevda" - 24,20 Eur., už kitas paslaugas UAB " Amazis"- 15,73 Eur.  

   

          2) Valstybės funkcijos 14502,67  Eur.: 

          a)  14276,80 Eur. neišmokėtas darbo užmokestis  už birželio mėn., tame skaičiuje nesumokėtas 

gyventojų pajamų mokestis – 2476,86 Eur.;  socialinio draudimo įmokos, išskaičiuotos iš darbuotojų 

darbo užmokesčio – 2798,12 Eur.; papildomo kaupimo pensijų fonde suma - 293,39 Eur. 

         b) 225,87 Eur. už birželio mėn. nesumokėtos darbdavio socialinio draudimo įmokos VSDFV prie 

LR SADM .;  

 

         3) Biudžetinės įstaigos pajamos – 1506,07 Eur.: 

         a) už prekių ir paslaugų naudojimo išlaidas skola tiekėjams 1506,07 Eur. Iš jų: už maisto 

produktus - 1451,52 Eur. ir už prekes UAB ,,Juorega" - 49,05 Eur., UAB ,,Euroliuksas" - 5,50 Eur. 

          Skolų, kurių įvykdymo terminas pradelstas daugiau kaip 45 dienos, lopšelis-darželis neturi. 

 

 

 

 

 

Direktorės  pavaduotoja ugdymui 

 pavaduojanti direktorę                                                                            Janina Gramauskienė 

                                                                                                           

Plungės PŠPC biudžetinių įstaigų centra-                                              Genovaitė Bertašienė 

lizuotos apsk. skyriaus vedėja 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


