ŠIAULIŲ „JUVENTOS“ PROGIMNAZIJA
Biudžetinė įstaiga, P.Višinskio g. 16, Šiauliai LT-77155
Tel. (8-41) 524570, el. p. juventa.kasa@.gmail.com, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
įm. kodas 190532139

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2021 METŲ BIRŽELIO 30 D.
2021-07-14
BENDROJI DALIS:
Šiaulių „Juventos“ progimnazija yra biudžetinė savivaldybės įstaiga. Progimnazijos steigėjas –
Šiaulių m. savivaldybė. Progimnazija - viešasis juridinis asmuo. Progimnazijos buveinė – P.
Višinskio g. 16, Šiauliai, įstaigos kodas 190532139. Progimnazija įregistruota Juridinių asmenų
registre.
Šiaulių „Juventos“ progimnazijos finansavimo šaltiniai yra savivaldybės biudžeto lėšos, valstybės
lėšos, už teikiamas paslaugas lėšos, lėšos gautos iš kitų biudžetinių įstaigų už teikiamas paslaugas;
įvairios lėšos iš kitų šaltinių.
AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS:
Ketvirtinį ataskaitų rinkinį sudaro :
- biudžetinių įstaigų pajamų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų
programoms finansuoti, ataskaita (forma Nr.1);
- biudžeto vykdymo ataskaita (forma Nr2);
- aiškinamasis raštas.
Biudžetinių įstaigų pajamų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų,
skiriamų programoms finansuoti, ataskaita (forma NR.1)
2021 metais per II ketvirtį suplanuota 32 lėšų surinkti 49800 Eur. Surinkta 6707,75 Eur. Pervesta
į biudžetą 6700 Eurų. Banko sąskaitoje liko nepervesta į Šiaulių miesto savivaldybės sąskaitą 7,75
Eur.
33 lėšų per II ketvirtį buvo suplanuota surinkti 32 400 Eur. Surinkta 27922,50 Eur. Pervesta į
biudžetą 27680 Eurų. Banko sąskaitoje liko nepervesta į Šiaulių miesto savivaldybės sąskaitą
242,50 Eur., nes į įstaigos sąskaitą pinigai buvo gauti paskutinę metų dieną.
Įstaigos pajamų planas nebuvo įvykdytas dėl paskelbto karantino šalyje, nes ugdymas vyko
nuotoliniu būdų.
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (forma Nr.2)
Per II ketvirtį MK lėšų planą sudarė 743 800 Eur, panaudota 715 031,55 Eur. Liko nepaprašyta ir
nepanaudota 22825,46 Eur. darbo užmokesčio bei soc. draudimo lėšų dėl atostoginių mokėjimo,
kurie buvo suplanuoti antram ketvirčiui. Pakoregavus atostogų grafiką, asignavimai bus panaudoti

liepos mėnesį. Kvalifikacijos lėšų liko nepaprašyta ir nepanaudota 1145,37 Eur. Dėl pandemijos
šalyje nevyko numatyti kvalifikacijos kėlimo seminarai, todėl liko nepanaudoti asignavimai. Prekių
ir paslaugų nepaprašyta – 3908,17 Eur. Šios lėšos bus išleistos per trečią ketvirtį, nes bus perkami
vadovėliai.
Per II ketvirtį SB lėšų planą sudarė 345300 Eur. Panaudota 339812,25 Eur. Komunalinėms
paslaugoms apmokėti liko nepaprašyta ir nepanaudota 4628,50 Eur.
Dėl 2021 m. įvesto karantino sumažėjo komunalinės išlaidos, nes mokymui vykstant nuotoliniu
būdu, nepilnai buvo vykdoma ūkinė veikla.
Per II ketvirtį SP (30) lėšų planą sudarė 7950,55 Eur. Tikslingai panaudoti 7938,80 Eur.
asignavimai.
Per II ketvirtį SP (32) lėšų planą sudarė 4980 Eur. Surinkta 6707,75 ir tikslingai panaudoti
5823,84 Eur. asignavimai.
Per II ketvirtį SP (33) lėšų planą sudarė 32400 Eur. Surinkta 27922,50 Eur. prekių ir paslaugų
įsigijimo išlaidoms panaudota 2614,07 Eur. Liko nepaprašytos ir nepanaudotos lėšos darbo
užmokesčiui ir soc. draudimui, kurios bus panaudotos per ateinantį ketvirtį.
2021 metų II ketvirčio pabaigoje banko atsikaitomosiose sąskaitose liko 16186,25 Eur, iš jų :
Savivaldybės biudžeto lėšų likutis – 97,66 Eur.
Valstybės biudžeto lėšų likutis – 20,10 Eur.
Atsitiktinių pajamų lėšos – 18,79 Eur.
Kreditorinis įsiskolinimas 2021 m. birželio mėn. 30 dienai – 1724,88 Eur. Jį sudaro:
6910001 Tiekėjams mokėtinos sumos (biudžeto, programų)

1 724,88
116,00
116,00

141 Mokymo lėšos
2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos
151 Savivaldybės biudžeto lėšos
2.2.1.1.1.05. Ryšių įrangos ir paslaugų įsigijimo išlaidos
2.2.1.1.1.20. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos
2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos
2.2.1.1.1.15. Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo
išlaidos
33 Įstaigos pajamų lėšos - įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir
kitose įstaigose
2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos

Gautinos sumos 2021 m. birželio 30 dienai 0,00 Eur.
Direktorė

Rita Tamašauskienė

Švietimo centro Centralizuotos buhalterinės
apskaitos padalinio vyr. buhalterė

Stanislava Vaičiulienė

Parengė Rasa Baltaragienė, el.p. rasa.baltaragiene@šiauliai.lt

1 567,99
50,44
1 032,41
365,12
120,02
40,89
40,89

