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Jurbarko rajono savivaldybės administracijos   

Finansų skyriui 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

2019-09-30  Nr. F8-9-38 

 

Jurbarko Antano Giedraičio Giedriaus gimnazija,  Vydūno 15, 74119, Jurbarkas, įstaigos 

kodas 290917890. 

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

Forma Nr.1 – biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių 

dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms  finansuoti, 2019 m. III ketvirtyje  už suteiktas paslaugas ir 

nuomą įmokėta lėšų į biudžetą 2705,4 €. Gauti ir panaudoti biudžeto asignavimai 2486,66 €. 

Forma Nr.2 – savivaldybės biudžeto lėšų 2019 m. III ketvirtyje planuota 229769 €. Gauta 

asignavimų 192554,58 €, panaudoti 192550,09 €. Planas įvykdytas 83,8 proc.  

Forma Nr.2 – mokymo reikmių lėšų 2019 m. III ketvirtyje planuota 622177 €. Gauta 

asignavimų 576165,64 €,  nepanaudoti 13,60 € . Planas įvykdytas 92,6 proc. 

Forma Nr.2 – papildomoms švietimo paslaugoms 2019 m. III ketvirtyje planuota 38200 €. 

Gauta asignavimų 35385,87 €, visi panaudoti. Planas įvykdytas 92,6 proc. 

Forma Nr.2 – už atsitiktines paslaugas lėšų  2019 m. III ketvirtyje buvo planuota 430 €. Gauta 

ir panaudota 308,4 €.  Planas įvykdytas 71,7 proc. 

Forma Nr.2 – už nuomą lėšų 2019 m. III ketvirtyje planuota 2765 €. Gauta 2178,26 €, visi 

panaudoti. Planas įvykdytas 78,8 proc.  

Einamosios sąskaitos banke lėšų likutis 2019-03-31 – 19,03 €. 

Forma Nr.4 – mokėtinų ir gautinų sumų 2019 m. rugsėjo 30 d. ataskaita. 

Gimnazija 2019-09-30 liko skolinga iš biudžeto: 67,76 € už ryšių paslaugas, 1662,45 € už 

komunalines paslaugas (šildymą – 177,18 €,  elektrą – 1109,19 €, vandenį ir kanalizaciją – 376,08 

€), 101,85 € kitas paslaugas (kenkėjų kontrolę – 11 €, mokymo prekes – 13,60 €, skalbimą – 42,35 

€. Santechninės prekes 34,90 €. Už pavėžėjimą įstaiga liko skolinga 6519,70 €.  

Gautinos sumos sudaro 935,03 €. Iš šios sumos 820,43 € už elektrą ir vandenį UAB 

„Bruneros“, 23,25 € Antano Sodeikos meno mokykla, 51,85 € Kūno kultūros ir sporto centras, 

39,50 €  reklamos ploto nuoma (UAB „Pardavimo automatai“ – 15 €, UAB „Rigveda“ – 24,50 €).  

 

 

 

 

Direktorius        Alvydas Januškevičius 

 

 

Vyriausioji buhalterė      Vida Basevičienė 
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