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               Šiaulių Salduvės progimnazijos 2020m.  biudžeto asignavimus sudarė asignavimai iš 

savivaldybės biudžeto lėšų  267000Eur, moksleivio krepšelio iš valstybės biudžeto lėšų - 

948100Eur.Per ataskaitinį laikotarpį progimnazija iš valstybės biudžeto gavo asignavimų 

skaitmeninio ugdymo plėtrai- 5600Eur.  

               Įstaigos pajamų lėšos  (30priemonė) praėjusių ataskaitinių metų likutis 680Eur ir einamųjų 

metų pajamų įmokos į biudžetą 31300Eur.  

               Per ataskaitinius metus  gauta asignavimų 265,71Eur iš Šiaulių rajono Aukštelkės 

mokyklos , Europos sąjungos lėšų projektui Nr.09.2.1-ESFA-K-728-01-0090 vykdyti. 

                Per ataskaitinius metus progimnazija vykdė Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 

Bendruomenės sveikatinimo programos projektą „Sveikata-fizinio aktyvumo skatinimas“ - 

4680Eur. Panaudoti nevisi projekto asignavimai. Paskelbus karantiną, ugdytiniai negalėjo dalyvauti 

sveikatingumo pamokose manieže ir liko nepanaudoti asignavima1640,20Eur.  

                Vykdant ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimo programą, per ataskaitinį laikotarpį 

panaudoti  nevisi   asignavimai. Savivaldybės biudžeto asignavimai kultūros krepšeliui panaudoti 

nepilnai. Dėl pandemijos nebuvo galimybės panaudoti 1900Eur.  

                Savivaldybės biudžeto asignavimai socialiniam draudimui viršyti 116,44Eur dėl  sodros 

priskaičiuotų įmokų už darbuotojus, dirbančius pagal terminuotą darbo sutartį.   

               Pajamų įmokų į savivaldybės biudžetą planas už atsitiktines paslaugas (32Priemonė) 2020 

metams - 90000Er. buvo suplanuotas per didelis ir progimnazija jo neįvykdė. 

               Surinkta nuo metų pradžios-32805,03Eur ,tai beveik perpus mažiau negu praėjusiais 

metais, nes  dėl karantino mokiniai mokėsi nuotoliniu būdu ir valgykla neturėjo galimybių dirbti 

pilnu pajėgumu. Pervesta į savivaldybės biudžetą-33000Eur;gauta iš savivaldybės biudžeto ir 

panaudota įstaigos ūkinėms reikmėms-31300Eur.                                                

                Mokėtinos sumos 2020m. gruodžio 31d.-897,73Eur. Praėjusių metų ( 2019m. gruodžio 

31d.)mokėtinos sumos  siekė 1714,24Eur. 

               Įsiskolinimas susidarė už komunalines paslaugas , netiksliai įvertinus gruodžio mėnesio 

šildymo ir elektros energijos sąnaudas. 

               Per ataskaitinius metus progimnazija gavo paramos iš maisto tiekėjų- 968,95Eur , iš 

1,2proc.gyventojų pajamų mokesčio-3692,75 Eur.ir Salduvės progimnazijos bendruomenės- 

2544Eur. 
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