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Šiaulių lopšelis-darželis „Coliukė“ (trumpasis pavadinimas – lopšelis-darželis „Coliukė“) 

įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas – 190526047, yra Šiaulių miesto savivaldybės 

biudžetinė įstaiga, įsteigta 1978 m. lapkričio 20 d. Adresas: Spindulio g. 7, LT-76163 Šiauliai. 

Lopšelio-darželio priklausomybė – savivaldybės mokykla. Lopšelio-darželio savininko teises ir 

pareigas įgyvendinančioji institucija – Šiaulių miesto savivaldybės taryba. 

Lopšelio-darželio pagrindinė paskirtis – ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-

darželis, kodas 31114102. Lopšelis-darželis „Coliukė“ vykdo  ikimokyklinio, priešmokyklinio 

ugdymo ir specialiujų ugdymosi poreikių turintiems vaikams pritaikytas ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo  programas. Lopšelyje-darželyje organizuojamas vaikų maitinimas. 

Lopšelis-darželis yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas 

sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką. Savo veiklą grindžia Lietuvos 

Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir Šiaulių lpšelio – darželio 

„Coliukė“ nuostatais. Lopšelio-darželio švietimo veiklos rūšys: ikimokyklinio amžiaus vaikų 

ugdymas, kodas 85.10.10; priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20. Kitos ne 

švietimo veiklos rūšys: kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29. 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje buvo 113 ugdytinių. Įstaigoje veikia 6 grupės. 

Pedagoginių darbuotojų etatų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 14,0 vienetų.  

Aplinkos darbuotojų etatų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 14,5 etatinių vienetų, iš viso 

28,5 etatiniai vienetai. Įstaigoje dirba 30 darbuotojų. Iš jų vienas darbuotojas yra vaiko priežiūros 

atostogose.  

 Lopšelis-darželis „Coliukė“ nuo 2010 m. sausio 1d. tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir 

finansinę atskaitomybę vadovaujasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos 

Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės standartais (VSAFAS), Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 

mėn. 31 d. įsakymu Nr. 1K – 465 “Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų 

žemesnio lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklės“, kitais teisės aktais, įstaigos 

direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 31 d.  patvirtintu buhalterinės apskaitos vadovu ir jo priedais. 

 Lopšelis-darželis 2017 metų veiklai panaudotas lėšas gavo pagal pateiktas paraiškas iš 

šių finansavimo šaltinių: savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto ir specialios programos.

 Savivaldybės biudžeto asignavimų planinė 2017 m. 3 mėn. skirta suma – 40950 Eurų, 

veikloje panaudota –40173,20 Eurų. Asignavimai naudoti neviršijant planinių dydžių. 

  

 Iš valstybės biudžeto 2017 metų 3 mėnesiam skirta 25200 Eurų: 

- Ikimokyklinio ugdymo krepšelio lėšos: gauti asignavimai yra 20100 Eurų, 

panaudoti –20079,50 Eurų.  Asignavimai naudoti planinių sumų ribose. 

- Priešmokyklinio ugdymo krepšelio lėšos: gauti asignavimai yra 5100 Eurų, 

panaudoti – 5100 Eurų. Asignavimai naudoti planinių sumų ribose. 

 Specialiosios programos lėšų nuo metų pradžios surinkta 12253,67 Eurai, į savivaldybės 

biudžetą pervesta – 11659,58  Eurai. Iš biudžeto gauta 11600,00 Eurai. Panaudota 11448,00 Eurai.  

  

 Finansiniai įstaigos įsipareigojimai 2017 m. kovo 31 d. – 13,8 tūkst. Eurų.  Įstaigos 

kreditoriai yra:  

               



 

 

    1) Įsiskolinimas už maisto produktus                                -     6,0 tūkst. Eurų     

 

 2) Įsiskolinimas už komunalines paslaugas                       -     1,6 tūkst. Eurų 

Kreditoriai:    AB“ Šiaulių energija“                             -   1,3 tūkst. Eurų 

 

UAB „Šiaulių vandenys“                         -   0,2 tūkst. Eurų      

UAB „Energijos skirstymo operatorius“ -   0,1 tūkst. Eurų 

 

3) Įsiskolinimas socialiniam draudimui                           -  4,8  tūkst. Eurų 

4) Nesumokėtas darbuotojų socialinis draudimas            -  1,4 tūkst. Eurų 

 

 

 

 

Direktorė                                                                         Eugenija Vaičaitytė 
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