
 

 

RASEINIŲ  LOPŠELIS – DARŽELIS „LIEPAITĖ“ 

190082959  ŠATRIJOS G. 2, RASEINIAI 

 

 

 

2021 M. III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

 

2021-09-30  

Raseiniai 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

Oficialus viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas – Raseinių  lopšelis-darželis „Liepaitė“, 

trumpasis pavadinimas – lopšelis–darželis. Lopšelis-darželis įregistruotas Juridinių asmenų registre, 

kodas 190082959, savininkas – Raseinių miesto savivaldybė. Buveinė - Šatrijos g. 2, LT -60129 

Raseiniai. Tel 8 -428- 52738.  

Lopšelio–darželio veiklos sritis - švietimas. Pagrindinė veiklos rūšis -  ikimokyklinio amžiaus 

vaikų ugdymas, kodas 85.10.10. Kitos švietimo veiklos rūšys:  priešmokyklinio amžiaus vaikų 

ugdymas, kodas 85.10.20. 

Kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų  lopšelis-darželis neturi. 

Vidutinis įstaigos darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį - 63, 

Svarbi sąlyga ir aplinkybė, veikianti lopšelio-darželio veiklą yra savininko teises ir pareigas 

įgyvendinančios institucijos - Raseinių miesto savivaldybės tarybos sprendimai. 

Lopšelio-darželio finansinės ataskaitos teikiamos už 2021 m. III ketv., finansinių ataskaitų 

rinkinys sudarytas pagal 2021 metų birželio mėnesio paskutinės dienos duomenis. 

Lopšelis-darželis neturi finansinės nuomos (lizingo). 

Lopšelis-darželis biologinio turto neturi. 

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais 

vienetais – EURAIS. 

II. APSKAITOS POLITIKA 

 

Raseinių  lopšelio-darželio „Liepaitė“, parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip 

tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje. 

Lopšelio–darželio buhalterinę apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia vadovaujantis 

šiais norminiais aktais: 

 Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu (Lietuvos Respublikos finansų ministro 

patvirtinti Viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai) ; 
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 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-

1315 patvirtintu Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos 

aprašu ; 

 LR Vyriausybės 2004 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 876 „Dėl Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimo Nr. 719 „Dėl inventorizacijos tvarkos patvirtinimo“ 

pakeitimo“; 

 LR Buhalterinės apskaitos įstatymu; 

 LR Darbo kodeksu; 

 Kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais. 

 

III. PASTABOS 

 

Raseinių  lopšelis-darželis „Liepaitė“ 2021 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinį sudaro: 

 

 Finansinės būklės ataskaita 2-ojo VSAFAS 2 priedas, kuriame detalizuota ilgalaikio turto 

judėjimas per ataskaitinį laikotarpį likutine verte, trumpalaikis turtas, finansavimo sumos, 

įsipareigojimai, grynasis turtas per ataskaitinį laikotarpį. 

 Veiklos rezultatų ataskaita 3-ojo VSAFAS 2 priedas, kuriame detalizuota pagrindinės 

veiklos pajamos bei pagrindinės veiklos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį. 

 

 

  

Direktorė                  Aušra Jankauskienė      
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