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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.  

 

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 III ketvirtį suplanuota 32 lėšų surinkti 61000 Eur. Surinkta 9082,03 Eur. Pervesta 

į biudžetą 8990 Eurų. Banko sąskaitoje liko nepervesta į Šiaulių miesto savivaldybės sąskaitą 92,03 

Eur., nes į įstaigos sąskaitą pinigai buvo gauti paskutinę metų dieną. Įstaigos pajamų planas nebuvo 

įvykdytas dėl nesurinktų tėvų įmokų, bei nesurinktų lėšų už salės nuomą.  

 

33 lėšų per III ketvirtį buvo suplanuota surinkti 37600 Eur. Surinkta 29638 Eur. Pervesta į 

biudžetą 29410 Eurų. Banko sąskaitoje liko nepervesta į Šiaulių miesto savivaldybės sąskaitą 228 

Eur., nes į įstaigos sąskaitą pinigai buvo gauti paskutinę metų dieną.  

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (forma Nr.2) 

 

Per III ketvirtį MK lėšų planą sudarė 848300 Eur, panaudota 839597,68 Eur. Liko nepaprašyta ir 

nepanaudota 2514,85 Eur. darbo užmokesčio bei soc. draudimo lėšų dėl darbuotojų darbo krūvio 

pasikeitimo. Asignavimai bus panaudoti iki metų pabaigos. Kvalifikacijos lėšų liko nepaprašyta ir 

nepanaudota 1069,35 Eur. Kvalifikacijos kėlimo seminarams skirti asignavimai liko nepanaudoti 



per einamą ketvirtį, nes jie bus rengiami paskutiniame ketvirtyje. Prekių ir paslaugų nepaprašyta – 

5108,17 Eur. Šios lėšos bus išleistos per paskutinį ketvirtį, nes bus perkamos prekės ugdymui.   

 

Per III ketvirtį SB lėšų planą sudarė 408100 Eur. panaudota 401745,84 Eur. Komunalinėms 

paslaugoms apmokėti liko nepaprašyta ir nepanaudota 5064,54 Eur. Atostogų metu buvo mažesnės 

komunalinių paslaugų išlaidos, todėl asignavimai liko nepanaudoti per einamą ketvirtį. Banko 

sąskaitoje liko nepanaudoti 137,65 Eur. skirti prekėms ir paslaugos. Lėšos buvo paimtos prekėms, 

kurios gautos sekančiame ketvirtyje.  

 

Per III ketvirtį SP (30) lėšų planą sudarė 7950,55 Eur, Tikslingai panaudoti 7938,80 Eur. 

asignavimai. 

 

Per III ketvirtį SP (32) lėšų planą sudarė 61000 Eur, panaudota 8574,65  Eur. Iš surinktų ir į 

savivaldybę pervestų 8990 Eur. liko nepanaudoti 415,35 Eur. skirti mitybos išlaidoms padengti.  

 

Per III ketvirtį SP ( 33 ) lėšų planą sudarė 37600 Eur, Iš surinktų ir į savivaldybę pervestų 29410 

Eur panaudoti 29074,89 Eur. Liko nepaprašyti ir nepanaudoti 335,11 Eur. kurie bus skirti darbo 

užmokesčiui ir soc. draudimui išmokėti per ateinantį ketvirtį.   

 

2021 metų III ketvirčio pabaigoje banko atsikaitomosiose sąskaitose liko 13495,02 Eur, iš jų: 

Savivaldybės biudžeto lėšų likutis – 186,19 Eur. 

Valstybės biudžeto lėšų likutis – 9,95 Eur. 

Atsitiktinių pajamų lėšos – 55,75 Eur.  

Kreditorinis įsiskolinimas 2021 m. rugsėjo mėn. 30 dienai – 4523,22 Eur (nei viena skola  

yra nepradelsta). 

 
6910001 Tiekėjams mokėtinos sumos (biudžeto, programų) 4523,22 

141 Mokymo lėšos 392,28 

2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 222,00 

2.2.1.1.1.21. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 154,28 

2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimo išlaidos  16,00 

1431 Valstybės biudžeto lėšos (savivaldybės iždas) 270,75 

2.2.1.1.1.21. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 270,75 

151 Savivaldybės biudžeto lėšos 2537,18 

2.2.1.1.1.05. Ryšių įrangos ir paslaugų įsigijimo išlaidos 50,49 

2.2.1.1.1.20. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos 2155,62 

2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 68,54 

2.2.1.1.1.15. Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo 

išlaidos 

262,53 

32 Įstaigos pajamų lėšos – atsitiktinės paslaugos  1285,43 

2.2.1.1.1.01. Mitybos išlaidos  1285,43 

33 Įstaigos pajamų lėšos - įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose 

įstaigose 

37,58 

2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 37,58 
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