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BIUDŽETO VYKDYMO  ATASKAITŲ RINKINIO   

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

2021 METŲ KOVO 31 D.   
 

2021-04-09 

 

BENDROJI DALIS: 

Šiaulių Lopšelis-darželis „Ežerėlis“ yra biudžetinė įstaiga finansuojama iš Lietuvos 

Respublikos biudžeto ir Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto, turinti sąskaitą banke ir antspaudą su 

Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Šiaulių Lopšelis-darželis „Ežerėlis“ vykdo 

ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams 

pritaikytas ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas. Šiaulių Lopšelis-darželis „Ežerėlis“ 

finansavimo šaltiniai savivaldybės biudžeto lėšos, valstybės biudžeto lėšos, lėšos gautos iš kitų 

biudžetinių įstaigų už teikiamas paslaugas, įvairios lėšos iš kitų šaltinių. 

Šiaulių Lopšelis-darželis „Ežerėlis“ 2021m. kovo 31d. dirbo  38 darbuotojai. 

 

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS: 

  

Ketvirtinį ataskaitų rinkinį sudaro : 

- biudžetinių įstaigų pajamų į biudžetą ,biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų 

programoms finansuoti, ataskaita (forma Nr.1); 

- biudžeto vykdymo ataskaita (forma Nr2); 

- aiškinamasis raštas. 

 

Biudžetinių įstaigų pajamų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, 

skiriamų programoms finansuoti, ataskaita ( forma NR.1) 

2021 metais planuojama (32) surinkti 500,00 Eur. Per I ketvirtį buvo planuojama  surinkti 200,00.  

2021 metais planuojama (33) surinkti 68 000,00 Eur. Per I ketvirtį buvo planuojama  surinkti                 

19 800,00.  

Per 2021 metų I ketvirtį viso surinkta įstaigos pajamų 11770,93 Eurų. 

Per 2021 metų I ketvirtį įstaigos pajamų faktiškai pervesta į biudžetą 11 710,00 Eur.  

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (forma Nr.2) 

Per 2021 metų I ketvirtį įstaigos asignavimo planą sudarė 140 200,00 Eur. 

Per 2021 metų I ketvirtį įstaiga gavo asignavimų 119 761,63 Eur.  

Savivaldybės biudžeto atskaitinio laikotarpio sąmatos suma – 54 800,00 Eur,  gauta asignavimų iš 

savivaldybės biudžeto   48 0427,61 Eur, panaudota 48 427,61 Eur. 



 

Valstybės biudžeto atskaitinio laikotarpio sąmatos suma  - 65 400,00 Eur, gauta asignavimų iš 

valstybės biudžeto 62 384,91 Eur, panaudota 62 336,48 Eur. 

 

Gauta  asignavimų (33 priemonė) 8949,11 Eur, panaudota 8945,51 Eur. 

 

2021 metų I ketvirtį liko nepanaudota asignavimų, iš jų : 

Valstybės biudžeto lėšų likutis – 48,43 Eur (kvalifikacijos kėlimo išlaidos nepanaudotos – 46,00 

Eur, darbo užmokesčio nepanaudota – 2,43 Eur) 

Spec.programų (33) lėšų likutis – 3,60  Eur (Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos). 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorė                                                                                                          Rita Daubarienė 

 

 

Švietimo centro centralizuotos       Stanislava Vaičiulienė 

buhalterijos padalinio 

Vyriausioji buhalterė 

 


