
GARGŽDŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ,,GINTARĖLIS“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE 2021 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimu

Nr. T11-33 “Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo” lopšeliui-darželiui

“Gintarėlis” buvo skirta 2021 metams 1156,2 tūkst. eurų, iš jų: darbo užmokesčiui – 973 tūkst. eurų.

Savivaldybės biudžeto programos sąmatą sudarė 661,9 tūkst. eurų., iš jų: darbo užmokesčiui – 588,1

tūkst. eurų; Mokymo lėšų – 386,8 tūkst. eurų, iš jų: darbo užmokesčiui – 368,1 tūkst. eurų; Lėšos už

paslaugas ir nuomą – 107,5 tūkst. eurų, iš jų: darbo užmokesčiui – 16,8 tūkst. eurų.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021-03-25 sprendimu Nr. T11-93 buvo

padidintos Savivaldybės biudžeto lėšos straipsnyje “Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos” 1000

eurų, nes buvo planuota jau nuo 2021 m. sausio mėn. atlikti centralizuotą elektros viešąjį pirkimą,

bet tas padaryta tik nuo kovo mėn. Todėl papildytas šis straipsnis, kad susimokėti pačiai įstaigai dar

už sausio ir vasario mėnesius. Remiantis tuo pačiu sprendimu įstaigai nuo 2021 m. balandžio 1 d.

skirtas finansavimas 7530 eurų iš VBD mokytojo padėjėjo 1 etatui prie specioliojo poreikio turinčio

ugdytinio išlaikymui.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021-07-22 sprendimu Nr. AV-220 buvo

padidintos Savivaldybės biudžeto lėšos 36600 eurų, iš kurių 31000 eurų skirta pagal priemonę

1.1.1.27 “Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas bei tinkamos ugdymo

aplinkos užtikrinimas Gargždų lopšelyje-darželyje "Gintarėlis”. Šios lėšos skirtos įrengti patalpą

rūsyje maisto produktams laikyti, įsigyti šaldymo kamerą, šaldiklį, lentynas. 5600 eurų skirti pagal

priemonę 1.4.4.28 “Švietimo įstaigų, patalpų remontas, mokyklinių autobusų remontas, buitinės

organizacinės technikos, mokymo priemonių įsigyjimui”. Nupirktas planetarinis mikseris virtuvei.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021-10-28 sprendimu Nr. T11-304 buvo

sumažintos Mokymo lėšos 13200 eurų dėl sumažėjusio vaikų skaičiaus nuo naujų mokslo metų. 1700

eurų skirti pagal priemonę 1.4.4.28 “Švietimo įstaigų, patalpų remontas, mokyklinių autobusų

remontas, buitinės organizacinės technikos, mokymo priemonių įsigyjimui”. Nupirkta bulvių skutimo

mašina virtuvei vietoj sugedusios senos skutimo mašinos.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021-12-23 sprendimu Nr. T11-361 buvo

padidintos Mokymo lėšos straispnyje “Darbo užmokestis pinigais” 4200 eurų, iš kurių 1600 eurų

buvo perkelta iš straipsnių “Kvalifikacijos kėlimo išlaidos” ir “Darbdavių socialinė parama pinigais”.

Į straipsnį “Socialinio draudimo įmokos” perkelta 300 eurų iš straipsnio “Komandiruočių išlaidos”.

Pateikus Klaipėdos rajono savivaldybės merui prašymą dėl asignavimų keitimo, sumažintas

programos sąmatos “Pajamos už paslaugas ir nuomą” asignavimų planas 23600 eurų. Nesurinkta lėšų

tiek kiek planuota dėl ekstremalios situacijos šalyje. Tuo pačiu sprendimu buvo padidintas SB darbo
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užmokesčio fondas 31480 eurų, iš kurių 2300 eurų persikėlėme iš straipsnių ”Komandiruočių

išlaidos” ir “Kvalifikacijos kėlimo išlaidos” . Šios lėšos skirtos logopedo 0,5 etato padidinimui nuo

rugsėjo 1 d. , taip pat trūko lėšų vasaros pedagogų pavadavimams, 14600 eurų skirta septynių

darbuotojų išeitinėms išmokoms ir kompensacijoms už nepanaudotas atostogas.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021-12-27 sprendimu Nr. AV-3685 buvo leista

perkelti 3000 eurų iš straipsnių: “Mityba”, Komandiruočių išlaidos”, “Kvalifikacijos kėlimo išlaidos”

ir “Informacinių technologijų išlaidos”. Iš šių lėšų dalinai įrengtas specialisto kabinetas bei nusipirkta

archyvavimo spinta.

2021 metų visų programų sąmatų asignavimų planas su papildymais buvo 1213610

eurų, tačiau panaudota 1203551,60 eurų. Didžioji dalis neįvykdyta programos sąmatos “Pajamos už

paslaugas ir nuomą” asignavimų planas dėl ekstremaliosios situacijos šalyje.

2021 m. gruodžio 31 d. lopšelis-darželis “Gintarėlis” liko skolingas AB “Telia Lietuva”

7,71 eurų, AB “Klaipėdos energija” – 1326,75 eurų, AB “Klaipėdos vanduo” 119,51 Eur ir UAB

“Lindstrom” 34,85 Eur. Iš viso įstaigos 2021 m. gruodžio 31 d. mokėtina suma siekė 1488,82 eurų

iš Savaivaldybės biudžeto lėšų, t.y didesnė 1225,09 eurais lyginant su 2020 m. gruodžio 31 d.

mokėtina suma.

Žiūrint į formą B-2 “Ikimokyklinių, visų tipų bendrojo ugdymo mokyklų, kitų švietimo

įstaigų tinklo, kontingento, etatų ir išlaidų darbo užmokesčiui plano įvykdymo“ ataskaitą matome,

kad pareigybių skaičius 2021 metų pradžioje buvo 70,3, kuris padidėjo 1 etatu nuo 2021 m. balandžio

1 dienos ir buvo lygus 71.3 etatų. Tuo metu skirtas mokytojo padėjėjas specialiųjų poreikių turinčiam

ugdytiniui, kuris buvo finansuojamas iš VBD. III ketvirčio pabaigoje t.y. nuo rugsėjo 1 d. buvo

padidintas pedagogų švietimo pagalbos darbuotojų 0,5 etatas ir sumažintas mokytojų padėjėjų 1,5

etatų skaičius dėl išvykusiųjų į mokyklas specialiųjų poreikių turinčių ugdytinių. Todėl III ketvirčio

pabaigoje pareigybių skaičius patvirtintas etatų sąraše vėl siekė 70,3 etatus, kuris nekito IV ketvirtyje

ir išliko metų pabaigoje toks pat t.y 70,3.

Ilgalaikio materialiojo turto per 2021 metus įsigyta už 26210,23 eurus, iš jų: iš

savivaldybės biudžeto lėšų už 19210,23 eurų (3 vnt kondicionierių, šaldymo kambarys, planetarinis

mikseris, šaldiklis, spinta dokumentams, bulvių skutimo mašina), iš pajamų už paslaugas ir nuomą -

7000 eurų (lauko muzikos instrumentai 2 vnt, supynės 2 vnt, manipuliacinis labirintas).

Per 2021 metus tikslinių lėšų iš viso gauta 26215,91 eurų (žr. lentelę „Tikslinių lėšų

gavimas ir panaudojimas“). Iš Valstybinės mokesčių inspekcijos (pagal LR labdaros ir paramos įst.

galintiems gauti paramą gavėjams pervedamos sumos) gauta 1858,32 eurų t.y. 1442,63 Eur mažiau.

2021 metais taip pat gauta 17991,10 eurų nemokamam mokinių maitinimui organizuoti iš Klaipėdos

rajono savivaldybės administracijos, 322,49 eurai gauta iš Gargždų Vaivorykštės gimnazijos už

brandos egzaminų vykdymą, 900 eurų gauta iš Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos

projekto „Senovinių daiktų istorijos“ vykdymui. Gauta parama iš fizinio asmens taip pat projekto

„Vaikystės lėlės“ vykdymui 500 Eur. Visos gautos lėšos panaudotos pagal paskirtį. Nuo 2021 m.
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spalio 1 d. mūsų darželis dalyvauja programoje „Dėl ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų

vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose“, todėl gauta parama iš nacionalinės mokėjimo

agentūros prie ŽŪM, kuri siekia 4644 eurus. 2021 m. gruodžio 31 d. tikslinių lėšų likutis 5048,08

eurų. Šias lėšas planuojama panaudoti 2022 metais edukacinių lauko erdvių kūrimui.

Materialinių vertybių inventorizacija 2021 m. lapkričio 30 d. būklei pilnai atlikta.

Pertekliaus ir trūkumų nerasta. 

Direktorė                                             Alė Šimaitienė
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