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RASEINIŲ ŠALTINIO PROGIMNAZIJA
2022 M. I KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Raseinių Šaltinio progimnazija – viešasis juridinis asmuo, priklausantis Raseinių rajono savivaldybei ir
veikiantis kaip savivaldybės biudžetinė įstaiga. 1995 03 16 d. įregistruota Valstybės įmonės Registrų centre
Raseinių Šaltinio vidurinė mokykla. Nuo 2012 08 31 tęsia veiklą Raseinių Šaltinio pagrindinė mokykla. Nuo
2014 m. rugpjūčio 25 d. įregistruota VĮ Registrų centre Raseinių Šaltinio progimnazija.
Raseinių Šaltinio progimnazijos rekvizitai:


kodas - 190106171



adresas - Ateities g. 23, Raseiniai, LT-60154, tel. 8-428-70292

Raseinių Šaltinio progimnazijos veikla yra finansuojama iš savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšų, ES lėšų,
kitų finansavimo šaltinių lėšų.
Progimnazija sudaro ir teikia žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.
Ataskaitose pateikiami duomenys registruojami eurais ir centais.
2022 m. I ketvirtyje Raseinių Šaltinio progimnaziją veiklą vykdė pagal šias sąmatas:
Programos sąmata

Išlaidų
klasifikacija
pagal
valstybės
funkcijas

Asignavimų planas
įskaitant patikslinimus

Metinis

Gauti
asignavimai

Panaudoti
asignavimai

Ataskaitiniam
laikotarpiui

Mokymo aplinkai finansuoti
Ugdymo įstaigų materialinės
bazės gerinimui(102)
„Erasmus“
projekto
įgyvendinimui. Patyriminis
ugdymas.
Augdamas
atsakingai auginu (3035)
Specialioji programa
Mokymo lėšos

09.02.01.01
09.02.01.01

321894
100000

93050
0

64609,40
0

63931,32
0

09.08.01.02

6412

1500

0

0

09.02.01.01
09.02.01.01

2000
1310184

500
280900

280865,64

214955,63

Projekto „Kokybės
krepšelis“
įgyvendinimas(3035)

09.02.01.01

146380,20

146380,20

146380,20

0

Projekto „Kokybės
krepšelis“
įgyvendinimas(102)

09.02.01.01

25832

25832

25832,00

1200,00

Biudžeto lėšų sąskaitos likutis 2022 m. kovo 31 d. buvo 237600,29 eurai .
Raseinių Šaltinio progimnazija per ataskaitinį laikotarpį už patalpų nuomą gavo 50,58 eurus..
Kreditorinis įsiskolinimas 2022 m. kovo 31d. buvo 8471,83 eurus. Įsiskolinimas susidarė už 2022 m. kovo
mėn. įstaigai suteiktas komunalines paslaugas 6780,53 eurai, ryšių paslaugas 39,88 eurai, kitas prekes ir
paslaugas

1398,78 eurai , už mokytojų kelionę į darbą 88,64 eurai, kvalifikacijos kėlimą 164eurai.

Pradelsto įsiskolinimo nėra.
Darbo užmokesčio įsiskolinimas 65995,67

eurų, mokėtinos valstybinio socialinio draudimo įmokos

24463,09 eurai, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 19609,91 eurai, profsąjungos nario mokestis 467,22
eurai, mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos 1725,96 eurai.

Direktorė

Vaiva Zubrickienė

Vyresnioji specialistė, pavaduojanti
skyriaus vedėją
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