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Jurbarko rajono savivaldybės administracijos   

Finansų skyriui 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

2019-03-31  Nr. F8-3-32 

 

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 2019 m. I ketvirtyje  už 

suteiktas paslaugas ir nuomą įmokėta į biudžetą 1563,85 €, gauta ir panaudota pajamų už 686,57 €. 

Forma Nr.2 – savivaldybės biudžeto lėšų 2019 m. I ketvirčio  planas 58654 €, gauta 

asignavimų 58289,63 €, panaudoti 58279,60 €t. Planas įvykdytas 99,4 proc.  

Forma Nr.2 – mokymo reikmių lėšų 2019 m. I ketvirtyje planuota 145818 €. , gauta 

asignavimų 145015,7 €,  visi panaudoti. Planas įvykdytas 99,4 proc. 

Forma Nr.2 – papildomoms švietimo paslaugoms 2019 m. I ketvirtyje planuota 12800 €, 

gauta asignavimų 12784,94 €, visi panaudoti. Planas įvykdytas 99,9 proc. 

Forma Nr.2 – už atsitiktines paslaugas lėšų  2019 m. I ketvirtyje buvo planuota 30 € gauta ir 

panaudota 26,79 €  Planas įvykdytas 89,3 proc 

Forma Nr.2 – už nuomą lėšų 2019 m. I ketvirtį planuota 806 € Lt, gauta 659,78 €. Visi 

panaudoti. Planas įvykdytas 81,9 proc.  

Einamosios sąskaitos banke lėšų likutis 2019-03-31 dienai 10,03 eurai. 

Forma Nr.4 – mokėtinų ir gautinų sumų 2019 m. kovo 31 d. ataskaita. 

Gimnazija 2019-03-31 dienai liko skolinga iš biudžeto: ryšių paslaugų 64,83 €, transporto 

išlaikymui už degalus 109,13€, kvalifikacijos kėlimą 34,00 €., komunalinių paslaugų 9279,26 € (už 

šildymą 7424,86 €,  elektrą 1447,13 €, vandenį ir kanalizaciją 407,27 €,) informacinių paslaugų už 

prieigas 86 €,   ir kitų prekių ir paslaugų 478,43 € ( (iš biudžeto 36,01 €, ir 18,10 €, iš nuomos 

kilimėlių nuomą, už kenkėjų kontrolę 11 €, autobuso nuoma mokinių pažintinei veiklai 310 €, 

prekes 89,36 €, šildymo punkto priežiūrą iš nuomos 13,96 €). Už pavėžėjimą likome skolingi 

6744,79 €.  

Gautinos sumos sudaro 1258,71 €. Už elektrą ir vandenį: 1069,86 €: Kretingos maistas 

744,83€, Kūno kultūros ir sporto centras 243,7 €, A. Sodeikos meno mokykla 23,25 €, P. Valaitis 

58,08 €, už nuomą liko skolingi 188,85 € (131,25 €. Ž. Kelmickas salės nuoma, reklamos ploto 

nuoma: Pardavimo automatai UAB 30 €, Rigveda UAB 10,50 €, Sumuštinis UAB 17,10. 

 

 

 

 

Direktorius        Alvydas Januškevičius 

 

 

Vyriausioji buhalterė      Vida Basevičienė 
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