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Šiaulių Salduvės progimnazijos 2020m. rugsėjo 30d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 

ataskaitoje asignavimų planas iš savivaldybės biudžeto lėšų sudarė 202400Eur, moksleivio 

krepšelio iš valstybės biudžeto lėšų asignavimų planas sudarė- 695200Eur. 

Per ataskaitinį laikotarpį gauta asignavimų iš savivaldybės biudžeto- 190900Eur, iš mokinio 

krepšelio lėšų- 695200Eur. 

Vykdant ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimo programą, per ataskaitinį laikotarpį 

panaudoti mokinio krepšelio asignavimai-695151,07Eur. Savivaldybės biudžeto asignavimų 

panaudota-189575,14Eur. 

Liko nepanaudotų gautų asignavimų iš savivaldybės biudžeto darbo užmokesčio eilutės-

913,54Eur;ilgalaikio turto remonto-8,11Eur; komunalinių paslaugų-319,41Eur.; informacinių 

technologijų įsigijimo – 32,14Eur. ir kitų prekių ir paslaugų -101,74Eur. 

Iki šimto eurų gauti asignavimai viršyti socialinio draudimo įmokų eilutėje-28,74Eur; ir ryšių 

paslaugų įsigijimo-21,34Eur. 

Didžiausias gautų asignavimų likutis , dėl darbuotojų ligos, liko darbo užmokesčio eilutėje.   

Nepanaudotus gautus mokinio krepšelio asignavimus sudaro: darbo užmokesčio eilutė- 

142,98Eur ir  informacinių technologijų įsigijimo – 40,15Eur.  

Iki šimto eurų viršyta socialinio draudimo įmokų eilutė– 43,32Eur;kvalifikacijos kėlimo 

išlaidų  – 27,00Eur ir kitų prekių ir paslaugų eilutė-63,88Eur. 

Nepanaudoti gauti asignavimai  bus panaudoti ketvirtą   ketvirtį.  

Trečiąjį ketvirtį buvo nepanaudota suplanuotų mokinio krepšelio asignavimų-3748,93Eur, 

savivaldybės biudžeto – 12824,86Eur. 

Asignavimų planas buvo nepilnai panaudotas, įvedus Lietuvoje karantiną ir uždarius mokymo 

įstaigas.        

Per devynis metų mėnesius gauti ir panaudoti asignavimai iš praėjusių metų pajamų už 

teikiamas paslaugas likučio (30Priemonės)-680,00Eur. 

Asignavimai panaudoti padengti maisto tiekėjų įsiskolinimui. 

Asignavimų planas už atsitiktines paslaugas (32Priemonė) 2020-09-30 sudarė 65400Er.Gauti 

asignavimai-16900Eur ,  panaudoti  asignavimai- 16797,79Eur. 

2020m. rugsėjo 30d. gauta už atsitiktines paslaugas-22468,68Eur, į savivaldybės biudžetą 

pervesta-22400Eur. Uždarius mokyklą karantinui, mokyklos valgykla nedirbo ir per antrąjį ketvirtį 

neuždirbome pajamų už teikiamas paslaugas (valgyklos antkainio). 

Pajamų už teikiamas paslaugas (32 priemonės) gauta 16900Eur., panaudota -16797,79Eur. 
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