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I. BENDROJI DALIS 

 
      Nidos lopšelis darželis yra savivaldybės biudžetinė įstaiga. Jos steigėjas yra Neringos 

savivaldybė, kodas – 188754378. Savininko teises įgyvendina Neringos savivaldybės taryba. Steigėjo 
adresas : Taikos g. 2, LT-93121 Neringa.  
         Nidos lopšelio darželio Ąžuoliukas veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, 
Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos švietimo  
įstatymu ir kitais įstatymais, steigimo dokumentais bei kitais teisės aktais. 
           Nidos lopšelis darželis Ažuoliukas yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, 
turintis savo Nuostatus, antspaudą su savivaldybės herbu ir savo pavadinimu, išlaidų sąmatą, 
atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos registruotuose bankuose. Finansines operacijas 
atlieka vyriausiasis buhalteris ir buhalteris, tiesioginio vadovo nurodymu. Įstaiga gali turėti ir įgyti tik 
tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja Nuostatams ir jos veiklos tikslams, 
galiojantiems Lietuvos Respublikos įstatymams.  
           Nidos lopšelis darželis Ąžuoliukas yra ikimokyklinio ugdymo įstaiga vykdanti ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo programas. 
           Nidos lopšelio darželio buveinė: Taikos g. 9A, LT-93121 Neringa. Identifikavimo kodas – 
190893043.  
 
           Nidos lopšelis darželis turi paramos gavėjo statusą. 
           Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių įstaiga neturi. 
 

             Nidos lopšelyje darželyje suformuotos 4 grupės: viena lopšelio amžiaus vaikams, viena 
priešmokyklinio ir dvi darželio amžiaus vaikams. Visos grupės veikia 5 dienas per savaitę. 
              Mokestis už vaiko išlaikymą Neringos savivaldybės ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo 
įstaigose skaičiuojamas vadovaujantis 2016 m. gegužės 19 d. Neringos savivaldybės tarybos sprendimu 
Nr.T1-104 „Dėl atlyginimo už vaiko išlaikymą Neringos savivaldybės švietimo įstaigose, 
įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“  ir Nidos lopšelio darželio Ąžuoliukas nustatyta vidaus tvarka.  

 
          Nidos lopšelyje darželyje darbuotojų skaičiaus normatyvas ataskaitinį laikotarpį buvo 22,5 etato. 
Pareigybių skaičius yra patvirtintas 2016 m. gegužės 19 d. Neringos savivaldybės tarybos sprendimu 
Nr. T1-105 “Del  Neringos savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T1-139 „Dėl 
Neringos savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino etatų skaičiaus nustatymo“ pakeitimo“. 
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje darbuotojų skaičius 29  žmonės, iš jų: 



14 – pedagogų ir 15 kiti darbuotojai. 
 
  

II. INFORMACIJOS PATEIKIMAS 
 

  
1. Biudžeto lėšos.   

 
 

2020 m. vasario 20 d. Neringos savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. TI-35 „Dėl 
Neringos savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“  buvo patvirtinti  Neringos savivaldybės 
2020 metų biudžeto asignavimai pagal programas. 

 
Nidos lopšeliui darželiui „Ąžuoliukas“ patvirtino : 

Biudžeto lėšų – 329,7 Tūkst.Eur; iš jų – 280,0 Tūkst. Eur darbo užmokesčiui, soc.draudimui, išlaidoms 
ir prekėms 44,2 Tūkst. Eur., IMT įsigijimui 5,5 Tūkst. Eur., kreditorinio įsiskolinimo dengimui  0,7 
Tūkst. Eurų.  
 
                      Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo moksleivių krepšelio lėšos (VB) – 58,0 Tūkst. 
Eur. 

Tai 55,3 Tūkst. Eur darbo užmokesčiui,  soc.draudimui, kitoms prekėms ir paslaugoms 
2,7 Tūkst. Eur. 

 
Nemokamam ugdytinių maitinimui numatyta 1,1 Tūkst Eur. ir 0,1 Tūkst. Eurų STD 

administravimo darbo užmokesčiui. 
 
Socialinei paramai mokiniams už įsigytus moksleivių reikmenis numatyta 0,2 Eur. 
 

                     Nuosavų lėšų – 40,1 Tūkst.Eur.  (tame skaičiuje 6,9 Tūkst. Eurų pajamų įmokų likutis 
2019-12-31 ir 33,2 Tūkst. Eur planuojamos įplaukos per 2020 metus.)  

 
2020 m. kovo 23 d. Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.      

V13-121 „Dėl Neringos savivaldybės 2020 metų biudžeto pajamų ir asignavimų paskirstymo 
ketvirčiais“, buvo patvirtintas 2020 metų biudžeto paskirstymas ketvirčiais. 

 
2020m. balandžio 30 dienos sprendimu Nr. T1-71 Nidos lopšeliui darželiui Ąžuoliukas 

vidaus remonto darbams skirta 12,5 Tūkst. Eurų (pažyma - pranešimas Nr.12).  
 
Trūkstant lėšų einamąjam remontui 2020 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr.T1-82 gavome 

7,2 Tūkst.eurų  biudžeto asignavimų (pažyma – pranešimas Nr.18) remonto baigimo darbams.             
Remontas atliktas ūkio būdu. 

 
2020 m. rugpjūčio 27 d. Neringos savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T1-12 skirtos 

papildomos lėšos iš SB 2300 Eurų nematerialiam turtui įsigyti (elektros tiekėjo pasirinkimo projekto 
vykdymas, pažyma pranešimas Nr.35).  

 
2020 m. rugsėjo 24 d. savivaldybės tarybos sprendimu skirta VB lėšų COVID -19 

apsaugos priemonių įsigijimui 200 Eurų. 
 
Per 2020 metų tris ketvirčius Nidos lopšeliui darželiui Ąžuoliukas biudžeto programos 

vykdymui gauta  (su kreditoriniu)  268000 Eur; iš jų darbo užmokesčiui – 212000 Eur,  socialinio 
draudimo įmokoms – 3000 Eur, kitoms prekėms ir paslaugoms 46200 Eur., 1100 Eur. darbdavio 
socialinei paramai, 3400 Eurų IMT ir 2300 nematerialaus ilgalaikio turto įsigjimui. 
   



                      Per ataskaitinį laikotarpį kasinės išlaidos sudarė 93,45 % 2020 m. III  ketvirtį patvirtintų 
asignavimų. 
 
 
 

Išlaidų 
pavadinimas 

Gauti 2020 m. III 
ketv. asignavimai 
EUR  

Kasinės išlaidos, 
Eur, ct 

Pastabos 

Darbo 
užmokestis   
 

212000    197691,87 Planuojama panaudoti kitą 
ketvirtį 

Socialinio 
draudimo 
įmokos 

3000     2636,21 Planuojama panaudoti kitą 
ketvirtį 

Medikamentai 300       246,92 Planuojama panaudoti kitą 
ketvirtį 

Ryšių 
paslaugos 

1200       978,93 Planuojama panaudoti kitą 
ketvirtį 

Transporto 
išlaikymas 

2400       2292,86 Planuojama panaudoti kitą 
ketvirtį 

Aprangos ir 
patalynės 
įsigijimo 
išlaidos 

            

Komandiruotės    

Materialiojo 
turto 
paprastojo 
remonto prekių 
ir paslaugų 
įsigijimo 
išlaidos 

19700      19649,91 Planuojama panaudoti kitą 
ketvirtį 

Kvalifikacijos 
kėlimas 

600       437,99 Planuojama panaudoti kitą 
ketvirtį 

Komunalinės 
paslaugos 

112400      10626,02 Planuojama panaudoti kitą 
ketvirtį 

Iš jų: 
Apšildymas ir 
karštas vanduo 

       7667,22  

Elektros 
energija 

        1745,74  



Vanduo ir 
kanalizacija 

         1213,06 
 

 
 
 

Informacinių 
technologijų 
prekių ir 
paslaugų 
įsigijimai 

1300         1270,20 Planuojama panaudoti kitą 
ketvirtį 

Reprezentacinė
s išlaidos 

400        387,81 Planuojama panaudoti kitą 
ketvirtį 

Kitos prekės ir 
paslaugos 
 

7300         6900,00 
Tame skaičiuje: 
 
(  el. įrenginių eksploatacijos 
priežiūra ir  įrengimų nuoma 
565,55 Eur., 
     
 apsaugos paslauga 350,40 
Eur.,  
 
geriamo vandens paslauga 
415,17 Eur.,  
 
banko paslaugos 240,14 
Eur., 
 
atliekų tvarkymo paslauga 
456,40 Eur., 
 
  
leidinių prenumerata 85,59 
Eur., 
  
edukacinės išlaidos 944,51 
Eur. 
 
metrologinė prietaisų patikra 
205,46 Eur., 
 
draudimas 142,74 Eur., 
 
kanceliarinės ugdymo ir 
raštinės priemonės 680,68 
Eur., 
 
Kenkėjų kontrolė, 
parazitologiniai tyrimai   
259,59 Eur., 
 
kitos ūkinės prekės, 
inventorius ir medžiagos 
įstaigos veiklai 2433,77 Eur.  
 
Kitos pasl. 120,00 Eur.  

Planuojama panaudoti kitą 
ketvirtį 

Socialinė 
parama 

1100       1100,00  



(nedarbingumo 
pašalpa už 2 
sirgtas d.) 

Iš viso išlaidų 261600 244218,72  

Ilgalaikis 
materialus 
turtas  

  3400    3279,73 Planuojama panaudoti kitą 
ketvirtį 

Ilgalaikis 
nematerialus 
turtas 

2300    2299,00  

Iš viso: 267300 249797,45  

 
 
 
           Kreditorinio įsiskolinimo dengimui – komunalinėms paslaugoms – gauta 600 Eurų, kitoms 
išlaidoms 100 Eurų - įsiskolinimas padengtas  sumokant 700 Eurų. 
 
           Mokinio krepšelio finansavimas ikimokykliniam ugdymui per I-III ketv. (valstybės biudžeto 
lėšos) ugdymui gauta  37800 Eur, panaudota 37709,61 Eur.  
          Iš jų darbuotojų darbo apmokėjimui gauta 36100 Eur, panaudota 36100 Eur, soc draudimui 
gauta 600 Eur, panaudota 600 Eur,  kvalifikacijos kėlimui gauta 200 Eur, panaudota 200 Eur., IT 
prekėms ir paslaugoms gauta 200, kuris panaudota 130,68 Eur.,kitoms prekėms ir paslaugoms gauta 
700 Eur, panaudota 678,93 Eurų. Nepanaudotas likutis bus panaudotas kitą ketvirtį. 
 
             Mokinio krepšelio finansavimas priešmokykliniam ugdymui III ketv. Gauta 6500 Eur. 
Panaudota 6400 Eur.  
Tame tarpe darbo užmokesčiui gauta ir panaudota 6200 Eur, , soc draudimui gauta 200 Eur, panaudota 
200 Eur., kvalifikacijos kėlimui gauta 100 Eurų, kurie bus panaudoti spalio mėn., kitoms prekėms ir 
paslaugoms gauta ir panaudota 100 Eurų. 
                     
           Mokinių socialinė parama – nemokamas maitinimas ataskaitinį laikotarpį gauta  350 Eurų. Iš jų 
skirta ir panaudota darbo užmokesčiui 100 Eur, ugdytinių maitinimui gauta 250 Eurų, panaudota  
237,90 Eur. Likusius nepanaudotus 12,10 Eur. planuojama panaudoti kitą ketvirtį   
            
          Mokinių socialinė parama – mokymo reikmenų įsigijimui - per ataskaitinį laikotarpį gauta ir 
pervesta 78 Eurai. 
 
 
                                      2. Nidos lopšelio darželio Ąžuoliukas nuosavos lėšos 

 
 

2020 m. sausio 1 d. Nidos lopšelio darželio „Ąžuoliukas“  pajamų įmokų likutis buvo 
6845.55 Eur.  Per ataskaitinį laikotarpį panaudota ugdytinių maitinimui  6045,55 Eur., kitoms 
išlaidoms 800 Eur. 

 
Surinkta ir prabiudžetinta pajamų įmokų už 16848,58 Eur., panaudota ugdytinių 

maitinimui 5301,36 Eurai, kitoms išlaidoms 1838,09 Eurai . 
 
 
 
 



3. Pinigų likutis banko sąskaitose  
 
 2020 m. rugsėjo 30 dienai sąskaitose pinigų likučiai: 
 Biudžeto asignavimų likutis -  17502,55 Eur. VB MK lėšų likutis 190,39 Eur., nepanaudotų 
VB lėšų ugdytinių maitinimui likutis 12,10 Eur. 

Nuosavų lėšų likutis banko sąskaitoje 9709,13 Eur, neprabiudžetintų pajamų įmokų likutis 
1092,92 Eur. 

       
 Pagal LR labdaros ir paramos įstatymą gautų lėšų likutis  -   2738,28 Eur.  
  
 
 
                                  
Direktorė                                                                                                                         Joana Mažeikienė 
 
 
      
Vyr. buhalterė                                                                                                         Elena Sabeckienė
  
 
       
 


