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Vilniaus universiteto biudžeto vykdymo suvestinių ataskaitų  
už 2020 metų I ketvirčių 
aiškinamasis raštas 
2020 m. kovo  mėn. 31 d. 
 
                                                                                                                   2020 - 03 -31 d. 

1. Išlaidų sąmatos įvykdymas. 

  Vilniaus universitetas pagal patikslintą biudžeto išlaidų sąmatą trijų programų 

vykdymui 2020 metams planuoja gauti 72.386.530,00 eurų, gauta per I ketvirtį 

12.601.334,60 eurų. 

  2020 m. I ketvirčio kasinės išlaidos sudarė 12.321.498,76 eurų. 2020 m. kovo  mėn. 

31 d. likutis banko sąskaitoje 279.835,84 eurų, kasoje 0,00 Eur (nuo 2012 m liepos 1 d. 

biudžeto lėšų grynų pinigų operacijos nevykdomos). 

      2020 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 I ketvirtį gauta 10.483.662,04 Eur, 

panaudota 10.211.132,91 Eur ir tos pačios programos nepanaudotas asignavimų likutis 

banko sąskaitoje 272.529,13 Eur.   

- 01003 Valstybinės reikšmės Vilniaus universiteto bibliotekos veiklos užtikrinimo 

programa, finansavimo šaltinis (1.1.1.1.1) per I ketvirtį gauta 416.672,56 Eur, panaudota 

414.040,26 Eur ir tos pačios programos nepanaudotas asignavimų likutis banko 

sąskaitoje 2.632,30 Eur.   

- 01005 Studentų rėmimo programa, finansavimo šaltinis  (1.1.1.1.1) per I ketvirtį 

gauta 1.701.000,00 Eur, panaudota 1.696.325,59 Eur ir tos pačios programos 

nepanaudotas asignavimų likutis banko sąskaitoje 4.674,41 Eur.   

2020 metais iš valstybės investicijų programos Vilniaus universitetui pagal patikslintą 

planą skirta 304.000,00 Eur, iš jų: investicijoms 304.000,00 Eur,   einamiesiems tikslams 

304.000,00 Eur. Šių metų I ketvirtį planas investicijoms yra 70.000,00 Eur,  gauta ir 

panaudota 39.459,76 Eur. Šių metų I ketvirtį planas einamiesiems tikslams 70.000,00 

Eur, gauta ir panaudota 39.459,76 Eur. 

 

  2.  Ataskaita apie debitinį – kreditinį įsiskolinimą. 

          Vilniaus universiteto mokėtinos sumos iš biudžeto 2020-03-31 d. sudarė 

5.062.461,37 Eur  iš jų: 



 

 

- 387.396,76  Eur (2019 m. pabaigai  – 139.701,98  Eur) skolos tiekėjams už įvairias 

prekes ir paslaugas, tame skaičiuje už ilgalaikį materialųjį turtą 25.813,01Eur;  

- 4.656.678,07 Eur  (2019 m. pabaigai – 4.387,21 Eur) įsipareigojimai, susiję su darbo 

užmokesčiu, iš jų 4.545.298,76 Eur mokėtinas darbo užmokestis ir 111.679,31 Eur 

mokėtinos socialinio draudimo įmokos;  

- 17.784,48 Eur (2019 m. pabaigai –  0,00 Eur) mokėtinos socialinės pašalpos 

darbuotojams; 

- 602,06 Eur atsiskaitymai su atskaitingais asmenimis. 

Apskaitoje užregistruotos sukauptos mokėtinos sumos iš biudžeto 4.467.664,45 

Eur: 

- 4.376.924,15 Eur (2019 m. pabaigai – 4.376.924,15 Eur) sukauptos atostoginių 

sąnaudos, 

- 90.020,09 Eur (2019 m. pabaigai – 90.020,09 Eur) sukauptų atostoginių socialinio 

draudimo sąnaudos; 

- 602,06 Eur  (2019 m. pabaigai – 1122,47 Eur) sukauptos mokėtinos sumos už 

padarytą žalą; 

Vilniaus universiteto gautinos sumos iš biudžeto 2020-03-31 d. sudarė 230.823,68 

Eur, iš jų: 

- 68.153,89 Eur (2019 m. pabaigai –  171.020,83 Eur) išankstiniai apmokėjimai 

tiekėjams už prekes ir paslaugas, tame skaičiuje už ilgalaikį turtą 0,00 Eur; 

- 166.957,77 Eur (2019 m. pabaigai – 156.019,72 Eur) ateinančių laikotarpių 

sąnaudos, tai įsigyta prenumerata ir    duomenų bazių prenumerata bibliotekai, 

komandiruočių ir stažuočių sąnaudos; 

- 996,82 Eur (2019.m – 1113,89 Eu)r darbo užmokesčio permoka; 

- 715,20 Eur gautinos kompensacijos. 

Apskaitoje užregistruotos sukauptos gautinos finansavimo sumos iš biudžeto 

6.317.750,88 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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