
KRETINGOS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽILVITIS“

2019 METŲ IVKETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO AIŠKINAMASIS
RAŠTAS

2020-01-15 N r .F l - ^

I. Pagrindiniai išlaidų sąmatos vykdymo rodikliai pagal patvirtintas programas ir finansavimo 
šaltinius.

l.Programa 08, finansavimo šaltinis B išlaidų vykdymo ataskaita (09.01.01.01.).

2018m. Eur 2019 m. Eur Pokytis

Planas ataskaitiniam laikotarpiui 293000 - 325200 32200

Gauti asignavimai 290826.35 325200 34373.65

Panaudoti asignavimai 290826.35 325200 34373.65

Likutis banke 0.00 0.00 0.00

Biudžeto išlaidų planas gauti asignavimai ir panaudoti palyginus 2019 m. IV ketvirtį su 2018 m. IV 
ketvirčiu padidėjo todėl, kad 2019 m. padidėjo išlaidos darbo užmokesčiui, padidėjus darbuotojų 
atlyginimams.

2.Programa 08, finansavimo šaltinis K išlaidų vykdymo ataskaita (09.01.01.01.).

2018m. Eur 2019 m. Eur Pokytis

Planas ataskaitiniam laikotarpiui 209493.00 240010.00 30517.00

Gauti asignavimai 209493.00 240010.00 30517.00

Panaudoti asignavimai 209493.00 240010.00 30517.00

Likutis banke 0.00 0.00 0.00
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Mokimo lėšų išlaidų planas gauti asignavimai ir panaudoti palyginus 2019 m. IV ketvirtį su 2018 m. IV 
ketvirčiu padidėjo todėl, kad 2019 m. padidėjo išlaidos darbo užmokesčiui, padidėjus pedagogų 
atlyginimams.

3.Programa 08, finansavimo šaltinis K išlaidų vykdymo ataskaita (09.08.01.01.).

2018m. Eur 2019 m. Eur Pokytis

Planas ataskaitiniam laikotarpiui 308.00 321.00 13.00

Gauti asignavimai 308.00 321.00 13.00

Panaudoti asignavimai 308.00 321.00 13.00

Likutis banke 0.00 0.00 0.00

Vlokimo lėšų išlaidų planas gauti asignavimai ir panaudoti palyginus 2019 m. IV ketvirtį su 2018 m. IV 
ketvirčiu padidėjo todėl, kad 2019 m. padidėjo išlaidos darbo užmokesčiui, padidėjus pedagogų 
atlyginimams.

4.Programa 08, finansavimo šaltinis Spec, progamų išlaidų vykdymo ataskaita (09.01.01.01.).

2018m. Eur 2019 m. Eur Pokytis

Planas ataskaitiniam laikotarpiui 87900.00 89100.00 1200.00

Gauti asignavimai 68895.68 64444.10 -4451.58

Panaudoti asignavimai 68895.68 64444.10 -4451.58

Likutis banke 0,00 0,00 0,00

Spec, programų išlaidų planas gauti asignavimai ir panaudoti palyginus 2019 m. IV ketvirtį su 2018 m. IV 
ketvirčiu sumažėjo todėl, kad 2019 m. sumažėjo išlaidos maisto produktams ir šildymo sąnaudos .

II. Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija.

Adresas: F. Janušio g.14 LT-97140, Kretinga 
Įstaigos rūšis - Kretingos lopšelis-darželis „Žilvitis“.
Lopšelio -  darželio identifikavimo kodas -  190278819.
Lopšelis -  darželis „Žilvitis“ įsteigtas 1995-06-02.
Lopšelio -  darželio „Žilvitis“ veiklos pradžia: 1995-06-02.
Kretingos lopšelis-darželis „Žilvitis“ -  Kretingos rajono savivaldybės biudžetinė 
įstaiga, nesiekianti pelno, turinti juridinio asmens teises, antspaudą su Lopšelio-darželio pavadinimu, 
išlaidų sąmatą ir galinti turėti atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos registruotuose 
bankuose.

2



Mokyklos grupė: neformaliojo švietimo mokykla.
Mokyklos tipas: Lopšelis -  darželis.
Mokymosi kalba: lietuvių kalba.
Steigėjas -  Kretingos rajono savivaldybės taryba, identifikavimo kodas -111106657, adresas: Savanorių 

g.29 A, LT -  97111, Kretinga.
Mokymo forma: dieninė.
Pagrindinė veiklos rūšis: ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas-851010.

Kitos veiklos rūšys: priešmokyklinis ugdymas.
Lopšelis-darželis savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo 
ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos 
norminiais aktais, Kretingos rajono savivaldybės Tarybos sprendimais, savivaldybės administracijos bei 
Švietimo skyriaus įsakymais, Lopšelio-darželio veiklos dokumentais ir įstaigos nuostatais.
Darbuotojų skaičius: pedagoginių darbuotojų -  25, kiti darbuotojai -  25.

Vaikų skaičius: 231.

l.Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus.

Įstaiga kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

2. Filialų ar panašių struktūrinių vienetų buveinių adresai ir pagrindinė veikla. 

Įstaiga filialų ar panašių struktūrinių vienetų neturi.

3. Informacija apie vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį.

Įstaigoje 2019.12.31 dirbo 50 darbuotojų.

III. Biudžetinių lėšų ir kitose sąskaitose likučiai metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje, jų susidarymo priežastys.

Biudžetinių lėšų sąskaitos likutis 2019.01.01 -  0,00 Eur. 2019.12.31 -  0.00 Eur.
Mokymo lėšų sąskaitos likutis 2019.01.01 -  0.00 Eur. 2019.12.31-0.00 Eur.
Spec. Programų sąskaitos likutis 2019.01.01 - 0.00 Eur. 2019.12.31 -0,00 Eur.

Pavedimų lėšų sąskaitos likutis 2019.01.01-2344.87 Eur. (2  proc. GPM)
2019.12.31-43.45 Eur.(2proc.GPM)

IV. Praėjusiais metais nepanaudotų biudžeto lėšų likučio, kuris ataskaitiniais metais buvo 
įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus įstaiga neturėjo.

V. Europos Sąjungos fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai 
finansuojamus projektus padarytas išlaidas iš valstybės biudžeto lėšų dėl neplanuotų 
netinkamų finansuoti Europos Sąjungos fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos 
lėšomis išlaidų apmokėjimo. Įstaiga tokių lėšų neturėjo.

VI. Mokėtinos ir gautinos sumos
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Mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 2119.59 Eur., iš jų: 
Iš savivaldybės biudžeto lėšų 1593.76 Eur.:

Komunalinės paslaugos- 1179.65 Eur.
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos -  414.11 Eur.

Iš mokinio krepšelio lėšų 7.48 Eur.:
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos -  7.48 Eur.

Iš spec, programų lėšų 518.35 Eur.:
Mitybos išlaidos -  518.35 Eur.

Vyr. buhalterė

Direktorė

Rima Žukauskaitė-Vaškienė

Birutė Ėvaltienė
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