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Jurbarko rajono savivaldybės administracijos   

Finansų skyriui 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

2018-06-30  Nr. F8-139 

 

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. II ketvirtyje  už 

suteiktas paslaugas ir nuomą įmokėta į biudžetą 2779,33 €, gauta ir panaudota pajamų už 2019,65 €. 

Forma Nr.2 – savivaldybės biudžeto lėšų 2018 m. II ketvirčio  planas 169307 €, gauta 

asignavimų 130347,01 €, panaudoti 130343,12 €t. Planas įvykdytas 77 proc.  

Forma Nr.2 – mokinio krepšelio lėšų 2018 m. II ketvirtyje planuota 528072 €. , gauta 

asignavimų 407924,63 €,  panaudoti 407876,98 €. Planas įvykdytas 77,2 proc. 

Forma Nr.2 – papildomoms švietimo paslaugoms 2018 m. II ketvirtyje planuota 34250 €, 

gauta asignavimų 33658,88€, visi panaudoti. Planas įvykdytas 98,3 proc. 

Forma Nr.2 – už atsitiktines paslaugas lėšų  2018 m. II ketvirtyje buvo planuota 350 €, gauta 

ir panaudota 336,49 €  Planas įvykdytas 96,1 proc 

Forma Nr.2 – už nuomą lėšų 2018 m. II ketvirtį planuota 2150 € Lt, gauta 1683,16 €. Visi 

panaudoti. Planas įvykdytas 78,3 proc.  

Einamosios sąskaitos banke lėšų likutis 2018-06-30 dienai 51,54 eurai. 

Forma Nr.4 – mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m. birželio 30 d. ataskaita. 

Gimnazija 2018-06-30 dienai liko skolinga iš biudžeto: ryšių paslaugų 64,83 €, kvalifikacijos 

kėlimą 5 €., komunalinių paslaugų 928,81 € (elektrą 683,34 €, vandenį ir kanalizaciją 245,47 €,) 

kitų prekių ir paslaugų 291,31 €  autobuso nuoma mokinių pažintinei veiklai.  

Gautinos sumos sudaro 3289,04 €. Už elektrą ir vandenį skolingas UAB Bruneros 458,18 €, 

už vadovėlius ir knygas išankstinis mokėjimas 830,86 €. ir už II aukšto gimnazijos koridoriaus duris 

išankstinis mokėjimas 2000 €.  

 

 

 

 

Direktorius        Alvydas Januškevičius 
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