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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
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Šiaulių Salduvės progimnazijos 2020m. birželio 30d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 

ataskaitoje asignavimų planas iš savivaldybės biudžeto lėšų sudarė 159600Eur, moksleivio 

krepšelio iš valstybės biudžeto lėšų asignavimų planas sudarė- 618700Eur. 

Per ataskaitinį laikotarpį gauta asignavimų iš savivaldybės biudžeto- 136000Eur, iš mokinio 

krepšelio lėšų- 547100Eur. 

Vykdant ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimo programą, per ataskaitinį laikotarpį 

panaudoti mokinio krepšelio asignavimai-546059,76Eur. Savivaldybės biudžeto asignavimų 

panaudota-133045,90Eur. 

Liko nepanaudotų gautų asignavimų iš savivaldybės biudžeto darbo užmokesčio eilutės-

948,69Eur;ilgalaikio turto remonto-415,26Eur;komunalinių paslaugų-1700,90Eur. ir informacinių 

technologijų įsigijimo – 57,21Eur. 

Iki šimto eurų gauti asignavimai viršyti socialinio draudimo įmokų eilutėje-55,06Eur;ryšių 

paslaugų įsigijimo-89,94Eur; kitų paslaugų įsigijimo eilutėje-22,96Eur. 

Didžiausias gautų asignavimų likutis liko komunalinių paslaugų eilutėje . Mokyklą uždarius 

karantinui, sumažėjo  elektros, šilumos ir vandens sąnaudos.  

Nepanaudotus gautus mokinio krepšelio asignavimus sudaro: darbo užmokesčio eilutė- 

772,71Eur; kitų prekių ir paslaugų eilutė- 302,95Eur; 

Iki šimto eurų viršyta socialinio draudimo įmokų eilutė– 8,08Eur;kvalifikacijos kėlimo išlaidų  – 

27,00Eur;informacinių technologijų prekių ir paslaugų eilutė-0,34Eur. 

Nepanaudoti gauti asignavimai  bus panaudoti trečiąjį  ketvirtį.  

Pirmąjį ketvirtį buvo nepanaudota suplanuotų mokinio krepšelio asignavimų-72640,24Eur, 

savivaldybės biudžeto – 26554,10Eur. 

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

įstaigas.        

Per pirmąjį metų pusmetį 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) 2020-06-30 sudarė 48400Er.Gauti 

asignavimai-148800Eur ,  panaudoti  asignavimai- 14857,23Eur. 

2020m. birželio 30d. gauta už atsitiktines paslaugas-16283,44Eur, į savivaldybės biudžetą 

pervesta-16100Eur. Uždarius mokyklą karantinui, mokyklos valgykla nedirbo ir per antrąjį ketvirtį 

neuždirbome pajamų už teikiamas paslaugas (valgyklos antkainio). 

Pajamų už teikiamas paslaugas (32 priemonės) gauta 14200Eur., panaudota -14177,23Eur. 
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