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Jurbarko rajono savivaldybės administracijos   

Finansų skyriui 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

2018-03-31  Nr. F8-46 

 

Jurbarko Antano Giedraičio Giedriaus gimnazija,  Vydūno 15, 74119, Jurbarkas, 

įstaigos kodas 290917890. 

Nepateikiama biudžeto vykdymo formos Nr. 3, Nr. 5. 

Forma Nr.1 – įmokų į biudžetą, skiriamų programoms  finansuoti 2018 m. I ketvirtyje  už 

suteiktas paslaugas ir nuomą įmokėta į biudžetą 1739,23 €, gauta ir panaudota pajamų už 998,37 €. 

Forma Nr.2 – savivaldybės biudžeto lėšų 2018 m. I ketvirčio  planas 69266 €, gauta 

asignavimų 60139,93 €, panaudoti 60130,13 €t. Planas įvykdytas 86,8 proc.  

Forma Nr.2 – mokinio krepšelio lėšų 2018 m. I ketvirtyje planuota 142782 €. , gauta 

asignavimų 135903 €,  visi panaudoti. Planas įvykdytas 95,2 proc. 

Forma Nr.2 – papildomoms švietimo paslaugoms 2018 m. I ketvirtyje planuota 12550 €, 

gauta asignavimų 12194,74€, visi panaudoti. Planas įvykdytas 97,2 proc. 

Forma Nr.2 – už atsitiktines paslaugas lėšų  2018 m. I ketvirtyje buvo planuota 150 € gauta ir 

panaudota 105,52 €  Planas įvykdytas 70,3 proc 

Forma Nr.2 – už nuomą lėšų 2018 m. I ketvirtį planuota 950 € Lt, gauta 892,85 €. Visi 

panaudoti. Planas įvykdytas 94 proc.  

Einamosios sąskaitos banke lėšų likutis 2018-03-31 dienai 9,80 eurai. 

Forma Nr.4 – mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m. kovo 31 d. ataskaita. 

Gimnazija 2018-03-31 dienai liko skolinga iš biudžeto: ryšių paslaugų 64,83 €, transporto 

išlaikymui už degalus 80,94€, už  prekes 49,36 €, už einamąjį remontą 150 € mokėsime iš nuomos, 
kvalifikacijos kėlimą 102,88 €., komunalinių paslaugų 13887,33 € (už šildymą 12322,68 €,  elektrą 

1322,21 €, vandenį ir kanalizaciją 242,44 €,) informacinių paslaugų 37€, E. mokykla  prieiga  ir kitų 

prekių ir paslaugų 527,07 € ( (iš biudžeto 36,01 €, ir 18,10 €, iš nuomos kilimėlių nuomą, 11€, už 

kenkėjų kontrolę, 461,96 autobuso nuoma mokinių pažintinei veiklai. Už pavėžėjimą likome 

skolingi 6380,09 €.  

Gautinos sumos sudaro 588,48 €. Už elektrą ir vandenį: 438,48 €: Kretingos maistas 288,26 €, 

Kūno kultūros ir sporto centras 109,20 €, A. Sodeikos meno mokykla 21,25 €, P. Valaitis 19,77 €, 

už nuomą liko skolingi 150 €. Ž. Kelmickas.  

 

 

 

 

Direktorius        Alvydas Januškevičius 

 

 

Vyriausioji buhalterė      Vida Basevičienė 
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