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2020 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

              Šiaulių r. Ginkūnų lopšelis-darželis 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 – Rasos g. 2b, Ginkūnų km., Šiaulių 
rajonas, identifikavimo kodas  190084814.  Darželis įregistruotas Juridinių asmenų registre. 
              Iš viso darželyje  dirba 26 darbuotojai: iš jų  14 pedagogų.
                 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 343854,31 Eur  iš jų:
         savivaldybės biudžeto lėšos – 220456,00 Eur, mokymo lėšos – 88571,00 Eur, įstaigos pajamos – 
33700,00 Eur, tikslinių lėšų likutis (įstaigos pajamų) – 1127,31 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 – 81262,00 
Eur.
              Ataskaitinio laikotarpio įstaigos pajamos – 6427,31 Eur.
              Per ataskaitinį laikotarpį švietimo ir sporto veiklos programai pagal pateiktas paraiškas  gauta 
asignavimų 56163,74 Eur iš jų:
savivaldybės biudžeto lėšų – 39381,55 Eur, 
mokymo lėšų – 16782,19 Eur. 
              Padaryta kasinių išlaidų  už 51663,74 Eur. Nukrypimų pagal išlaidų straipsnius nėra.
              Piniginių lėšų likučio 2020 01 01 d. turėjo 3416,98 Eur. 2020 03 31 d.  pinigų likutis banke  
7916,98 Eur:
Savivaldybės biudžeto lėšos – 1500,00 Eur;
Mokymo lėšos -3000,00 Eur,
Paramos lėšos – 3416,98 Eur. 
            Debetinio įsiskolinimo 2020 03 31 d. yra 1464,37 Eur: iš jų:
Kitos paslaugos – 47,25 Eur;
Tėvų įmokos – 1357,60 Eur.
Mityba-45,60 Eur.
Komunalinės paslaugos-13,92 Eur.
             Kreditinis įsiskolinimas 2020 03 31 d – 23745,88 Eur: 
Darbo užmokestis – 19515,05 Eur;
Priskaitymai Sodrai – 295,33 Eur;
Mityba – 2509,45 Eur;
Ryšių paslaugos – 48,05 Eur;
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Komunalinės paslaugos – 778,05 Eur, iš jų:
      šildymas – 463,71 Eur,
      elektros energija – 175,82 Eur,
      vanduo ir kanalizacija – 138,52 Eur,
Kitos paslaugos – 317,29 Eur.
         2020 01 01 d. negautų įstaigos pajamų darželis turėjo 1127,31 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį  įmokų 
į biudžetą  pravesta 8397,40 Eur.  Pagal pateiktas paraiškas, įstaigos pajamų asignavimų gauta 4391,48 
Eur, padaryta išlaidų  už 4391,48 Eur. Nukrypimų pagal išlaidų straipsnius nėra.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai                                                     Kristina Garbačiauskienė
atliekanti direktoriaus funkcijas

Vyr. buhalterė                                                                                                         Rasa Tamošiūnenė
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