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Jurbarko rajono savivaldybės administracijos   

Finansų skyriui 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

2018-09-30  Nr. F8-219 

 

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. III ketvirtyje  už 

suteiktas paslaugas ir nuomą įmokėta į biudžetą 3169,33 €, gauta ir panaudota pajamų už 2877,71 €. 

Forma Nr.2 – savivaldybės biudžeto lėšų 2018 m. III ketvirčio  planas 229273 €, gauta 

asignavimų 193088,86 €, panaudoti 193081,25 €t. Planas įvykdytas 84,2 proc.  

Forma Nr.2 – mokinio krepšelio lėšų 2018 m. III ketvirtyje planuota 620787 €. , gauta ir 

panaudota asignavimų 539382,20 €. Planas įvykdytas 86,9 proc. 

Forma Nr.2 – papildomoms švietimo paslaugoms 2018 m. III ketvirtyje planuota 36250 €, gauta 

asignavimų 33658,88€, visi panaudoti. Planas įvykdytas 92,8 proc. 

Forma Nr.2 – už atsitiktines paslaugas lėšų  2018 m. III ketvirtyje buvo planuota 550 €, gauta 

ir panaudota 514,80 €  Planas įvykdytas 93,6 proc 

Forma Nr.2 – už nuomą lėšų 2018 m. III ketvirtį planuota 3450 € Lt, gauta 2362,91 €. Visi 

panaudoti. Planas įvykdytas 68,5 proc.  

Einamosios sąskaitos banke lėšų likutis 2018-09-30 dienai 7,61 eurai. 

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

Gimnazija 2018-09-30 dienai liko skolinga iš biudžeto: ryšių paslaugų 64,83 €, transporto 

išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo  215,96 €, kvalifikacijos kėlimą 43 €, komunalinių 

paslaugų 1886,44 € (karštą vandenį 107 €, elektrą 1049,04 €, vandenį ir kanalizaciją 391,43 €, 

komunalinių paslaugų 338,97 €), IT prekių ir paslaugų įsigijimo 35,04 €, ūkinio inventoriaus įsigijimo 

31,21 €, kitų prekių ir paslaugų 304,84 €.  autobuso nuoma mokinių pažintinei veiklai, už pavėžėjimą 

6780,97 €. Iš nuosavų lėšų mokėsime už gimnazijos šimtmečiui paminėti patirtas išlaidas 531,76 € 

(Aparatūros nuoma iš Jurbarko kultūros centro 57 €, MB Meridėjai už maitinimą 264 €, Šilalės 

autobusų parkui už muzikantų kelionę 210,76), Lietuvos gimnazijų asociacijai nario mokestis 45 €, 

už vandens aparato nuomą ir vandenį 19,28 ir iš Visuomenės sveikatinimo programos lėšų 100 € už 

prekes. 

Gautinos sumos sudaro 464,07 €. Už elektrą ir vandenį skolingas UAB Bruneros 327,56 € ir 

Jurbarko A. Sodeikos mokykla 21,25, už vadovėlius išankstinis mokėjimas 25,26 €. ir bendrabučio 

nuoma UAB Ochroma 90 €.  

 

 

 

 

Direktorius        Alvydas Januškevičius 

 

 

Vyriausioji buhalterė     Vida Basevičienė 
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