
RASEINIŲ LOPŠELIS – DARŽELIS „LIEPAITĖ“ 

 

2021 M. III KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

Raseiniai 

2021 rugsėjo 30 d. 

 

Raseinių lopšelis-darželis „Liepaitė“, įregistruotas Juridinių asmenų registre, įsteigtas 1984 metais. 

 

Raseinių lopšelis-darželis „Liepaitė“, rekvizitai: 

kodas - 190082959, adresas - Šatrijos g. 2, Raseiniai, LT-60180. 

 

Raseinių lopšelio - darželio „Liepaitė“,  veikla yra finansuojama iš savivaldybės ir 

valstybės biudžeto lėšų, ES lėšų, kitų finansavimo šaltinių lėšų. 

Raseinių lopšelis-darželis „Liepaitė“,  sudaro ir teikia žemesniojo lygio biudžeto vykdymo 

ataskaitų rinkinius.           

Ataskaitose pateikiami duomenys registruojami eurais ir centais. 

Už 2021 m. III ketvirtį pateikiama: 

1. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos (forma Nr. 2). 

2. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (forma Nr. 4). 

3. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų 

lėšų, skiriamų programoms finansuoti , ataskaita (forma Nr. 1).  

 2021 m. Raseinių lopšelis-darželis „Liepaitė“, veiklą vykdė pagal šias biudžeto išlaidų 

sąmatas: 

 

Programos sąmata/ kodas/ 

finansavimo šaltinis 

Išlaidų klasifikacija pagal 

valstybės funkcijas/ kodas 

Asignavimų planas 

įskaitant 

patikslinimus 

Gauti 

asignavimai 

 

Panaudoti 

asignavimai 

 
Ketvirtis 

Ugdymo įstaigų veiklos 

organizavimo užtikrinimas / 

02.01.01.1./ 103 

Mokyklos, priskiriamos 

ikimokyklinio ugdymo 

mokyklos tipui /  09.01.01.01. 

426.638,00 378.797,53 378.774,55 

Ugdymo įstaigų veiklos 

organizavimo užtikrinimas / 

02.01.01.1./ 2011 

Mokyklos, priskiriamos 

ikimokyklinio ugdymo 

mokyklos tipui /  09.01.01.01. 

296.854,00 251.635,64 251.635,64 

Ugdymo įstaigų veiklos 

organizavimo užtikrinimas / 

02.01.01.1./ 11012 

Mokyklos, priskiriamos 

ikimokyklinio ugdymo 

mokyklos tipui /  09.01.01.01. 

71.600,00 44.384,54 44.384,54 

Ugdymo įstaigų socialiai 

remiamų mokinių maitinimas  

/ 02.01.01.03 / 2022 

Kitos socialinės paramos 

išmokos/ 10.04.01.40. 
7.500,00 7.242,78 7.242,78 

 

Elektroninio dokumento nuorašas



Biudžeto lėšų sąskaitoje likutis 2021 m. rugsėjo 30 d. – 22,98 Eur. 

Raseinių lopšelis-darželis „Liepaitė“ per ataskaitinį laikotarpį pervedė į biudžetą už 

suteiktas paslaugas, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose (tėvų įmokos už darželį) 52.600,00 Eur. 

Kreditorinis įsiskolinimas už prekes ir paslaugas iš savivaldybės biudžeto 2021 m. rugsėjo 

30 d. buvo 74.302,67 eurai. Įsiskolinimas susidarė: 

 Darbo užmokestis  - 53.041,96  Eur, (iš jų: gyventojų pajamų mokestis  - 11.150,33 Eur.); 

 Socialinio draudimo įmokos – 15.592,61 Eur; 

 Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus –300,00 Eur; 

 Mokėtinas profsąjungos mokestis – 327,19 Eur; 

 Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos  - 1.063,55 Eur;  

 Mitybos išlaidos – 1.422,40  Eur; 

 Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos  - 9,56 Eur; 

 Aprangos patalynės įsigijimo išlaidos – 49,29  Eur;  

 Kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 100,00 Eur; 

 Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos – 2.244,82 Eur; 

 Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 73,91 Eur; 

 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos  - 77,38 Eur; 

 Pradelsto kreditorinio įsiskolinimo tiekėjams nėra.  

Debitorinis įsiskolinimas tiekėjams 0,00 eurai. Gautinos įmokos už paslaugas švietimo, socialinės 

apsaugos ir kitose įstaigose 7.748,69 eurai. 

 

 

 

Direktorė    Aušra Jankauskienė 

 

Skyriaus vedėja    Gražina Račienė 
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