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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. 2021 m. kovo 31 d. įstaigoje dirbo 114 darbuotojų, iš jų: pedagoginių darbuotojų - 94, kiti
darbuotojai - 20.
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 Nr.2);
- 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 I ketvirtį suplanuota 32 lėšų surinkti 23900 Eur. Surinkta 334,13 Eur. Pervesta į
biudžetą 300 Eurų. Banko sąskaitoje liko nepervesta į Šiaulių miesto savivaldybės sąskaitą 34,13
Eur., nes į įstaigos sąskaitą pinigai buvo gauti paskutinę metų dieną.
33 lėšų per I ketvirtį buvo suplanuota surinkti 12500 Eur. Surinkta 11503,50 Eur. Pervesta į
biudžetą 11000 Eurų. Banko sąskaitoje liko nepervesta į Šiaulių miesto savivaldybės sąskaitą
503,50 Eur., nes į įstaigos sąskaitą pinigai buvo gauti paskutinę mėnesio dieną.
Įstaigos pajamų planas nebuvo įvykdytas dėl COVID-19 situacijos paskelbto karantino.
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (forma Nr.2)
Per I ketvirtį MK lėšų planą sudarė 281700 Eur, panaudota 272147,07 Eur. Liko nepaprašyta ir
nepanaudota 4777,14 Eur. darbo užmokesčio bei soc. draudimo 387,85 Eur. lėšų. Kvalifikacijos

lėšų liko nepaprašyta ir nepanaudota 765,35 Eur. Informacinių technologijų – 773,12 Eur. Prekių ir
paslaugų nepaprašyta - 2847 Eur.
Įstaiga lėšų nepanaudojo dėl sumažėjusio poreikio įvedus karantiną (COVID-19).
Per I ketvirtį SB lėšų planą sudarė 151000 Eur. panaudota 137853,71 Eur. Liko nepaprašytą ir
nepanaudota 8014,54 Eur. darbo užmokesčio lėšų. Komunalinėms paslaugoms apmokėti liko
nepaprašyta ir nepanaudota 4251,75 Eur. Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų
įsigijimo išlaidoms liko nepaprašyta - 658,32 Eur.
Dėl 2021 metų COVID-19 įvesto karantino sumažėjo komunalinės išlaidos, nes mokymui vykstant
nuotoliniu būdu, nepilnai buvo vykdoma ūkinė veikla.
Per I ketvirtį SP (30) lėšų planą sudarė 7950,55 Eur., Tikslingai panaudoti 7938,80 Eur.
asignavimai.
Per I ketvirtį SP (32) lėšų planą sudarė 23900 Eur.. Surinkta 334,13 ir tikslingai panaudota 277,35
Eur.
Per I ketvirtį SP (33) lėšų planą sudarė 12500 Eur., Surinkta 11503,50 Eur. ir tikslingai panaudota
374,20 Eur. Liko nepaprašytos ir nepanaudotos lėšos darbo užmokesčiui ir soc . draudimui, kurios
bus panaudotos per ateinantį ketvirtį. Prekėms ir paslaugoms liko nepaprašyta ir nepanaudota
1125,80 Eur. nes dėl dėl COVID-19 situacijos įvesto karantino, nepilnai buvo vykdoma ūkinė
veikla.
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