
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

PRIE 2020 M. KOVO 31 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ 

 

Šiaulių lopšelis-darželis „Coliukė“ yra ikimokyklinio ugdymo įstaiga, vykdanti švietimo 

prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programą.  

Pagal Šiaulių miesto tarybos patvirtintas sąmatas įstaigos veiklai vykdyti per 2020 m. I ketv. 

iš viso buvo numatyta skirti 123425,64 Eur, gauti asignavimai – 98430 Eur, panaudoti asignavimai – 

96121,11 Eur.  

Iš savivaldybės biudžeto lėšų ataskaitiniam laikotarpiui buvo numatyta skirti 66300 Eur, gauta 

– 54000 Eur, panaudota – 53334,29 Eur. Patvirtinti asignavimai ketvirčiui panaudoti pagal poreikį ir 

patirtas sąnaudas, įvertinant planuojamas išlaidas ugdymo proceso organizavimui. Gauti nepanaudoti 

asignavimai dėl paskelbto karantino ir nevykdyto ugdymo proceso bus panaudoti II ketvirtyje, 

kreditinio įsiskolinimo padengimui. 

Mokymo lėšos, skirtos ikimokykliniam ugdymui: buvo numatyta skirti – 31300 Eur, gauta – 

27300 Eur, panaudota – 26888,52 Eur. Patvirtinti asignavimai ketvirčiui panaudoti pagal poreikį ir 

patirtas sąnaudas, įvertinant planuojamas išlaidas ugdymo proceso organizavimui. 

Mokymo lėšos, skirtos priešmokykliniam ugdymui ugdymui: buvo numatyta skirti – 9400 

Eur, gauta – 7200 Eur, panaudota – 7172,58 Eur. Patvirtinti asignavimai ketvirčiui panaudoti pagal 

poreikį ir patirtas sąnaudas, įvertinant planuojamas išlaidas ugdymo proceso organizavimui. 

Įstaigos pajamų lėšos - 33 šaltinis: buvo numatyta skirti 23900 Eur, gauta – 16600 Eur, 

panaudota – 16434,86 Eur.  Įmokų planas – 13700 Eur,  pervesta – 12101,94 Eur. Planas neįvykdytas 

dėl nutraukto ugdymo proceso. 

32 lėšų šaltinio planas – 500 Eur, surinkta ir pervesta - 184 Eur, gauta - 0,00 Eur, panaudota 

– 0,00 Eur. 

30 lėšų šaltinis: gauta – 1000 Eur, panaudota – 0,00 Eur. Gautos lėšos nepanaudotos dėl 

paskelbto karantino ir nutraukto ugdymo proceso ir bus panaudotos balandžio mėn. kreditiniam 

įsiskolinimui padengti. 

Kreditorių sąrašas 2020-03-31: 

 

Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras 30,96 

UAB „Šiaulių vandenys“ 206,08 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 128,21 

AB „Lytagra“ 5,66 

UAB „Ermitažas“ 40,72 

UAB „Orgsita“ 23,97 

UAB „ Tele2“ 25,74 

UAB „Splius“ 12,00 

UAB „Koslita“ 314,42 

UAB „Sanitex“ 889,49 

UAB „Charlot LT“ 49,96 

UAB „Amazis“ 34,49 

UAB vaistinė Valerijonas 100,00 

Jovita Mančienė 10,00 

UAB „Ignitis“ 37,09 

Aurelija Gudaitienė 39,26 

UAB „Saulės dominija“ 52,27 

Eugenija Vaičaitytė 6,41 

Regina Baranauskienė 10,00 

Viso: 2016,73 

 

 

Direktorė                                                                                        Eugenija Vaičaitytė 

 

Vyriausioji buhalterė     Dalia Toliušytė 


