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Šiaulių Salduvės progimnazijos 2020m. kovo 31d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 

ataskaitoje asignavimų planas iš savivaldybės biudžeto lėšų sudarė 71400Eur, moksleivio krepšelio iš 

valstybės biudžeto lėšų asignavimų planas sudarė- 23130000Eur. 

Per ataskaitinį laikotarpį gauta asignavimų iš savivaldybės biudžeto- 64800Eur, iš mokinio 

krepšelio lėšų- 223400Eur. 

Vykdant ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimo programą, per ataskaitinį laikotarpį panaudoti 

mokinio krepšelio asignavimai-222957,61Eur. Savivaldybės biudžeto asignavimų panaudota-

64678,10Eur. Liko nepanaudotų gautų asignavimų iš savivaldybės biudžeto darbo užmokesčio eilutės-

47,54Eur;ilgalaikio turto remonto-95,99Eur;komunalinių paslaugų-156,53Eur. 

Iki šimto eurų gauti asignavimai viršyti socialinio draudimo įmokų eilutėje-51,90Eur;ryšių 

paslaugų įsigijimo-55,99Eur;informacinių technologijų įsigijimo-55,24Eur ir kitų paslaugų įsigijimo 

eilutėje-15,03Eur. 

Didžiausias gautų asignavimų likutis liko komunalinių paslaugų eilutėje, netiksliai įvertinus 

komunalinių paslaugų sąnaudas kovo mėnesiui. Nepanaudotos lėšos bus panaudotos jau antrojo 

ketvirčio pradžioje įsiskolinimams dengti. 

Nepanaudotus gautus mokinio krepšelio asignavimus sudaro kitų prekių ir paslaugų eilutė- 

662,00Eur; 

Darbo užmokesčio eilutė viršyta- 94,11Eur; socialinio draudimo įmokų – 13,42Eur;kvalifikacijos 

kėlimo išlaidų  – 25,00Eur;informacinių technologijų prekių ir paslaugų eilutė-87,08Eur. 

Nepanaudoti gauti asignavimai liko , neįvertinus ataskaitinio laikotarpio sąnaudų ir bus 

panaudotos antrąjį ketvirtį.  

Pirmąjį ketvirtį buvo nepanaudota suplanuotų mokinio krepšelio asignavimų-8342,39Eur, 

savivaldybės biudžeto – 6721,90Eur. 

Pirmojo ketvirčio asignavimų planas buvo nepilnai panaudotas, įvedus Lietuvoje karantiną ir 

uždarius mokymo įstaigas.        

Per pirmąjį metų ketvirtį 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) 2020-03-31 sudarė 26400Er.Gauti 

asignavimai-14200Eur ,  panaudoti  asignavimai- 13981,68Eur. 

 2020m. kovo 31d. gauta už atsitiktines paslaugas-16047,44Eur, į savivaldybės biudžetą 

pervesta-16100Eur. 

Mokėtinos sumos 2020m. kovo 31d.-Eur.3327,46Eur. 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje skola iš darbo užmokesčio eilutės- 272,58Eur. tai  socialinio 

draudimo mokestis iš darbuotojo lėšų (SB). 

Kitas mokėtinas sumas sudaro įsiskolinimas už prekes ir paslaugas, suteiktas kovo mėnesį. 

Debitorių- kreditorių sąrašas pridedamas. 
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