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            Šiaulių miesto savivaldybės  vaikų globos namai yra stacionari socialinės globos įstaiga       
( biudžetinė įstaiga),  finansuojama iš valstybės ir savivaldybės biudžetų , kitų šaltinių , teikianti 
globos (rūpybos) , ugdymo  ir socialines paslaugas be tėvų likusiems  vaikams , kuriems nustatyta  
nuolatinė ar laikinoji globa (rūpyba). 2015 m. pradžiai patvirtinta 65 vaikų skaičius. Ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje įstaigoje gyveno 54 vaikai. 
     Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namų veikla vykdoma pagal Socialinės paramos įgy-
vendinimo programą. Šiai programai  vykdyti  2015 m. patvirtinta sąmata – 491.046 Eur.  Tame 
skaičiuje  pagal specialiąją tikslinę dotaciją iš apskričių perduotoms įstaigoms  skirta 182.223 Eur., 
savivaldybės biudžeto lėšos- 288.550 Eur., įstaigos pajamų lėšos – 20.273 Eur.  
     Įstaiga iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus  gauna vaiko 
globos (rūpybos) išmokas, kurios pripažįstamos pajamomis už teikiamas globos paslaugas. Nuo 
2015 m. tokių pajamų įstaiga neperveda į biudžetą, bet iš karto naudoja įstaigos veikloje pagal suda-
rytą sąmatą. Per 2015 metus gauta 86 728,51 Eur. globos (rūpybos) išmokų. 
     Iki 2015 m. spalio 28 d., kol nepersikėlė į naujas patalpas, įstaiga teikė maitinimo paslaugą Šiau-
lių sporto gimnazijos sportininkams. Gautos pajamos už šią teikiamą paslaugą įstaiga taip pat ne-
perveda į biudžetą, bet iš karto naudoja įstaigos veikloje pagal sudarytą sąmatą. Per 2015 metus 
gauta 23515,29 Eur. šių pajamų. 
     Mokėtinų ir gautinų sumų  ataskaitoje Forma Nr. 4   2015 m. gruodžio 31 dienai  mokėtinos su-
mos (kreditorių sąrašas pateiktas priede): 
- socialinio draudimo įmokos 0,1 tūkst.Lt. (151 lėšų šaltins) 
 - ryšių paslaugos 0,1 tūkst. eurų (151 lėšų šaltinis); 
 - komunalinės paslaugos 1,5 tūkst. Eur: 
                       šildymas   0,6 tūkst. Eur. (151 lėšų šaltins) 
                       vandentiekis ir kanalizacija 0,2 tūkst. Eur. (151 lėšų šaltinis); 
                       elektros energija 0,7 tūkst. Eur. (151 lėšų šaltinis). 
     Per ataskaitinį  laikotarpį valstybės tikslinės dotacijos gauta ir panaudota asignavimų – 182 223 
Eur. Savivaldybės biudžeto gauta ir panaudota asignavimų  -288 550 Eur. Panaudotų asignavimų 
nukrypimų nuo gautų asignavimų nėra.  
     Pagal 32 priemonę „Atsitiktinės paslaugos“  per 2015 m. gauta įmokų – 96,35 Eur., pervesta į 
savivaldybės biudžetą ir gauta iš jo – 68,17 Eur. Visos lėšos panaudotos. Paskutinę mėnesio dieną 
gauta 28,18 Eur. įmokų, tačiau jos į savivaldybės biudžetą nebuvo pervestos, o paliktos įstaigos są-
skaitoje. Įmokų likutis įstaigos atsiskaitomojoje sąskaitoje 28,18 Eur. Pagal šią priemonę 2015 m. 
buvo planuota 20 273 Eur. pajamų. 2015 metų pajamas planavome 2014 metų pabaigoje sudaryda-
mi projektines programų sąmatas. Tuo metu prie įstaigos pajamų buvome priskyrę ir pajamas už 
sportininkų maitinimo paslaugą, tačiau nuo 2015 metų šios pajamos apskaitomos kaip „kitos lėšos“, 
gautos iš kitos biudžetinės įstaigos ir į savivaldybės  biudžetą šios pajamos nepervedamos. 2015 m. 
pagal šią priemonę gautos lėšos – tai pajamos už darbuotojų maitinimo paslaugą. 
Programos yra vykdomos ir tęsiamos. 
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