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Vilniaus universiteto biudžeto vykdymo suvestinių ataskaitų  
už 2021 metų I ketvirčio 
aiškinamasis raštas 

2021 m. kovo  mėn. 31 d. 
 
                                                                                                                   2021 - 04 -23 d. 

1. Išlaidų sąmatos įvykdymas. 

  Vilniaus universitetas pagal patikslintą biudžeto išlaidų sąmatą trijų programų 

vykdymui 2021 metams planuoja gauti 88.507.210,00 eurų, gauta per I ketvirtį 

14.727.960,78 eurų. 

  2021 m. I ketvirčio kasinės išlaidos sudarė 14.342.778,50 eurų. 2021 m. kovo  mėn. 

31 d. likutis banko sąskaitoje 385.182,28 eurų, kasoje 0,00 Eur (nuo 2012 m liepos 1 d. 

biudžeto lėšų grynų pinigų operacijos nevykdomos). 

      2021 metais Vilniaus universiteto lėšų šaltiniai yra valstybės biudžeto tiksliniai 

asignavimai 3 programoms :  

- 01001 „Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimo 

programa“, finansavimo šaltinis (1.1.1.1.1) per 2021 m. I ketvirtį gauta 12.463.589,34 

Eur, panaudota 12.118.487,11 Eur ir tos pačios programos nepanaudotas asignavimų 

likutis banko sąskaitoje 345.102,23 Eur.   

- 01003 Valstybinės reikšmės Vilniaus universiteto bibliotekos veiklos užtikrinimo 

programa, finansavimo šaltinis (1.1.1.1.1) per 2021m. I ketvirtį gauta 409.371,44 Eur, 

panaudota 397.078,73 Eur ir tos pačios programos nepanaudotas asignavimų likutis 

banko sąskaitoje 12.292,71 Eur.   

- 01005 Studentų rėmimo programa, finansavimo šaltinis  (1.1.1.1.1) per 2021 m.I 

ketvirtį gauta 1.855.000,00 Eur, panaudota 1.827.212,66 Eur ir tos pačios programos 

nepanaudotas asignavimų likutis banko sąskaitoje 27.787,34 Eur.   

2021 metais iš valstybės investicijų programos Vilniaus universitetui pagal patikslintą 

planą skirta 445.600,00 Eur, iš jų: investicijoms 444.000,00 Eur,   einamiesiems tikslams 

1.600,00 Eur. Šių metų I ketvirtį planas investicijoms yra 12.400,00 Eur,  gauta ir 

panaudota 9.922,00 Eur. Šių metų I ketvirtį planas einamiesiems tikslams 1.600,00 Eur, 

gauta ir panaudota 1.408.69 Eur. 

 

  2.  Ataskaita apie debitinį – kreditinį įsiskolinimą. 

          Vilniaus universiteto mokėtinos sumos iš biudžeto 2021-03-31 d. sudarė 
6.048.644,98 Eur  iš jų: 



 

 

- 469.809,20  Eur (2020m. pabaigai  – 279082,26 Eur) skolos tiekėjams už įvairias 

prekes ir paslaugas, tame skaičiuje už ilgalaikį materialųjį turtą 1428,52 Eur ir 

18944,58 Eur mokėtinas pardavimo PVM; 

- 5.571.539,86 Eur  (2020 m. pabaigai – 16602,85 Eur) įsipareigojimai, susiję su darbo 

užmokesčiu, iš jų 5.441.206,65 Eur mokėtinas darbo užmokestis ir 130.333,21 Eur 

mokėtinos socialinio draudimo įmokos;  

- 6.660,69 Eur (2020 m. pabaigai –  0,00 Eur) mokėtinos socialinės pašalpos 

darbuotojams; 

- 437,53 Eur atsiskaitymai su atskaitingais asmenimis; 

- 197,70 Eur kitos mokėtinos sumos. 

Apskaitoje užregistruotos sukauptos mokėtinos sumos iš biudžeto 4.748.850,39 

Eur: 

- 4.631.498,86 Eur (2020 m. pabaigai – 4.631.498,86 Eur) sukauptos atostoginių 

sąnaudos, 

- 92.559,56 Eur (2020 m. pabaigai – 92.559,56 Eur) sukauptų atostoginių socialinio 

draudimo sąnaudos; 

- 24.791,97 Eur. Kitos sukauptos sąnaudos 

Vilniaus universiteto gautinos sumos 2021-03-31 d. sudarė 1.987.988,76 Eur, iš 

jų: 

- 1.567.827,26 Eur (2020 m. pabaigai –  1822704,81 Eur) išankstiniai apmokėjimai 

tiekėjams už prekes ir paslaugas, tame skaičiuje už ilgalaikį turtą 1.516.922,55Eur; 

- 408.680,04 Eur (2020 m. pabaigai – 387847,32 Eur) ateinančių laikotarpių 

sąnaudos, tai įsigyta prenumerata ir    duomenų bazių prenumerata bibliotekai, 

komandiruočių ir stažuočių sąnaudos; 

- 6.850,77 Eur (2020 – 6112,52 Eur) darbo užmokesčio permoka; 

- 4.630,69 Eur gautinos sumos iš atskaitingų asmenų 

Apskaitoje užregistruotos sukauptos gautinos finansavimo sumos iš biudžeto 

11.758.575,62 Eur. 

     Ataskaitų, užpildytų pagal A5, A6 ir A7 formas, neteikiame nes nėra duomenų. 

 

 

Finansų departamento direktorius                                                   Sergejus Stankevičius 

       

 
Ema Amelkina, 8(5)268 7024, el.p. ema.amelkina@cr.vu.lt 
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