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Jurbarko rajono savivaldybės administracijos   

Finansų skyriui 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

2017-07-12  Nr. F8-86 

 

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 2017 m. II ketvirtyje  už 

suteiktas paslaugas ir nuomą įmokėta į biudžetą 2813,03 €, gauta ir panaudota pajamų už 2446,90 €. 

Forma Nr.2 – savivaldybės biudžeto lėšų 2017 m. II ketvirčio  planas 183474 €, gauta 

asignavimų 123206,85 €, panaudoti 123195,69 €t. Planas įvykdytas 67,1 proc.  

Forma Nr.2 – mokinio krepšelio lėšų 2017 m. II ketvirtyje planuota 499480 €. , gauta 

asignavimų 421950,54 €,  visi panaudoti. Planas įvykdytas 84,5 proc. 

Forma Nr.2 – papildomoms švietimo paslaugoms 2017 m. II ketvirtyje planuota 29000 €, 

gauta asignavimų 27666,40 €, visi panaudoti. Planas įvykdytas 95,4 proc. 

Forma Nr.2 – už atsitiktines paslaugas lėšų  2017 m. II ketvirtyje buvo planuota 800 € gauta ir 

panaudota 217,65 €  Planas įvykdytas 27,2 proc. 

Forma Nr.2 – už nuomą lėšų 2017 m. II ketvirtį planuota 2579 € Lt, gauta 2229,25 €. Visi 

panaudoti. Planas įvykdytas 86,4 proc.  

Einamosios sąskaitos banke lėšų likutis 2017-03-31 dienai 11,16 eurai. 

Forma Nr.4 – mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. birželio 30 d. ataskaita. 

Gimnazija 2017-06-30 dienai liko skolinga iš biudžeto: ryšių paslaugų 50,83 €, transporto 

išlaikymui už degalus 77,75 €, už degalus žoliapjovei 44,39 €, už einamąjį remontą 7,59 € , 
kvalifikacijos kėlimą 59,59 €., komunalinių paslaugų 1376,30 € (už vandenio pašildymą 857,26 €,  

elektrą 307,94 €, vandenį ir kanalizaciją 211,10 €,) ir kitų paslaugų 11 € už kenkėjų priežiūrą. Už 

pavėžėjimą likome skolingi 2446,21 €.  

Gautinos sumos sudaro 4716,87 €.,  už elektrą : 22,80, € (Kretingos maistas 12,60 €, E. 

Balionas 10,20 €), nuoma 1028,19 €, (Vulkanas 387,94 €, Tarptautinė policijos asociacija 76,05 €, 

UAB „Nivelsta“ bendrabučio nuoma 564,20 €).  Išankstinis apmokėjimas už vadovėlius 2615,08 €, 

duris I aukšto mokyklos kabinetams 1050 €. 

 

 

Direktorius        Alvydas Januškevičius 

 

Vyriausioji buhalterė      Vida Basevičienė 

mailto:jurbarkas@gimnazija.w3.lt

