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Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazija yra švietimo įstaiga. 

2020 metų finansinė atskaitomybė sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų 

ministro 2018 m. gruodžio 31d. įsakymu Nr. 1K-464 „Dėl finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. 

įsakymo Nr. K-465 “Dėl valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo 

lygio biudžeto vykdymo sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo” pakeitimo”. 

Progimnazijos 2020 metų programų sąmatos sudarytos vadovaujantis Kėdainių rajono 

savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. TS-1. 

Progimnazijoje 2020 metais patvirtinta programa  01 Švietimas ir ugdymas. 

Formoje Nr. 1 pateikta įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita.  

2020 m. I ketvirtį pajamų įmokų į biudžetą planas 33200,00€. Planas įvykdytas 30,3%. 

 Per 2020 m. I ketvirtį  buvo pervesta į savivaldybės biudžetą 10061,48€. Gauta iš biudžeto 

ir panaudota 8382,94€., programų lėšų.  

Nepanaudotų lėšų likutis 2020 m. I ketvirčio pabaigoje 4420,8€. bus panaudotas 

kreditoriniam įsiskolinimui padengti, mokymo priemonėms įsigyti, pailgintos dienos grupės 

kabinetui įrengti. 

Formoje Nr. 2 pateikta progimnazijos gautų ir panaudotų asignavimų ataskaita. 2020 m. I 

ketvirtį gauta 295285,26€. Ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmatos planas įvykdytas 82,0%.  

Biudžeto lėšų banko sąskaitose ir kasoje 2020 m. kovo 31d. likučio nėra. 

Progimnazija 2020 m. dalyvauja tarptautiniuose projektuose „Erasmus+“ „Code name 

Robot“, „Cross info the languages“ iš Europos sąjungos fondų gavome 20752,0€. projekto 

vykdymui. 

 Formoje Nr. 9 pateikta mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita. Mokėtinos sumos 2020 m. kovo 

31 d. sudarė 121674,41€.: 

Darbo užmokesčio – 14353,00€.; 

Socialinio draudimo įmokos – 1662,89€.; 

AB „Panevėžio energija“ – 2943,76€.;  

UAB Tele 2 – 15,76€.; 

TEO LT. AB –88,48 €.; 

UAB "Kėdainių vandenys"- 556,49€.; 

UAB "Elektrum Lietuva"“ – 1201,82€.; 

AB "Elektros skirstymo operatorius“ – 1338,10€.; 

UAB "Kėdainių butai"– 195,88€.; 

UAB "Alma littera sprendimai"– 27,12€.; 

UAB "Gelsva" – 13,83€.; 

Lindstrom UAB – 32,36€.; 

S.Savicko įmonė – 126,83€.; 

UAB "Nacionalinis  švietimo centras" – 36,30€.; 

UAB "Nevda"" – 65,00€.; 

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežūros laboratorija" – 36,05€.; 



Gautinos sumos į biudžetą – 1548,28€.: 

AB „Panevėžio energija“– 330,00€.; 

AB "Nordic Sugar Kėdainiai"– 416,00€.; 

VŠĮ „Bruneros“ – 11,60€.; 

VŠĮ „American English school“ – 90,00€.; 

UAB "Euroautomatai" – 86,88€.; 

UAB "Daumantai LT" – 182,00€.; 

LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazija“ – 90,00€.; 

Asociacija „Lietuvos automobilių klubas“ – 85,00€.; 

Kėdainių ugniagesių gelbėtojų asociacija – 59,40€.; 

Gautinos įmokos už pailgintą dienos grupę – 47,40€.  

Per ataskaitinį laikotarpį Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijoje 

bendro patvirtinto etatų skaičiaus progimnazija neviršijo.  
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