
 
JURBARKO ANTANO GIEDRAIČIO–GIEDRIAUS GIMNAZIJA 
Biudžetinė įstaiga, Vydūno g. 15, 74118  Jurbarkas, tel. (8  447) 72 561, faks. (8  447) 79 012,  

el. p. jurbarkas@gimnazija.w3.lt,  

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 290917890 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos   

Finansų skyriui 

 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

2017-01-11  Nr. D2-6 

 

 

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

įstaigos kodas 290917890. 

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

Forma Nr.1 – įmokų į biudžetą, skiriamų programoms  finansuoti 2016 m. už suteiktas 

paslaugas ir nuomą planas 5420 €. Gauta, įmokėta į biudžetą ir panaudota 4753,33 €, Planas 

įvykdytas 87,7 proc. 

Forma Nr.2 – savivaldybės biudžeto lėšų 2016 m. planas 271340 €, gauta asignavimų 

268268,49 €, panaudoti visi. Planas įvykdytas 98,9 proc.  

Forma Nr.2 – mokinio krepšelio lėšų 2016 m. planas 770662 €. , Visi asignavimai gauti ir 

panaudoti. Planas įvykdytas 100 proc. 

Forma Nr.2 – papildomoms švietimo paslaugoms 2016 m.  planas 55500 €, gauta asignavimų 

53831,67 €, visi panaudoti. Planas įvykdytas 97 proc. 

Forma Nr.2 – už atsitiktines paslaugas lėšų  2016 m. planas 1080 €,  gauta ir panaudota 

873,53 €.  Planas įvykdytas 80,9 proc. 

 Forma Nr.2 – už nuomą lėšų 2016 m. planas 4340 € Lt, gauta ir panaudota 3879,80 €.  Planas 

įvykdytas 89,4 proc.  

 Forma Nr.2 – papildomos lėšos pedagogų darbo užmokesčio fondo didinimui  planas 18791 

€. Visos lėšos gautos ir panaudotos. Planas įvykdytas 100 proc. 

 Forma Nr.2 – papildomos lėšos aptarnaujančio personalo darbo užmokesčio fondo didinimui  

planas 5124 €. Visos lėšos gautos ir panaudotos. Planas įvykdytas 100 proc. 

Einamosios sąskaitos banke lėšų likutis 2016-12-31 dienai 0,00 eurų. 

Forma Nr.4 – mokėtinų ir gautinų sumų 2016 m. gruodžio 31 d. ataskaita. 

Gimnazija 2016-12-31 dienai liko skolinga iš biudžeto: ryšių paslaugų 0,88 €, komunalinių 

paslaugų 668,52 € (už šildymą 329,37 €, elektrą 128,73 €, vandenį ir kanalizaciją 210,42 €.) Kitų 

paslaugų 20,80 €. (Šildymo punkto priežiūra 2,70 €, kilimėlių nuoma 18,10 €.) 

Gautinos sumos sudaro 1486,36 €.  (už elektrą iš biudžeto lėšų 594,03 €,: komunalinius 

mokesčius:  VšĮ Kretingos maistas 177,14 €, E. Balionas 0,10 €,  nuomos:  Jurbarko sporto klubas 

Vulkanas 387,94 €, L. Kazlauskas 167,31€, Tarptautinė policijos asociacija 45,63€, Centras-klubas 

Geras 60,84€, už laikraštį 53,37€.). 

 

 

 

Direktorius       Alvydas Januškevičius 

 

 

Vyriausioji buhalterė      Vida Basevičienė 
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