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2016 M. II KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

2016-07-12 Nr. If1- 50 

 

 Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokykla savo veiklą pradėjo 1980 m. S. Daukanto 9, Jurbarkas. 

Bendras patalpų plotas 2004,79 m
2
., šildomas plotas 1620 m

2
. Pastatui šilumą teikia Jurbarko 

šilumos tinklai. 

 Mokykloje veikia 11 ugdymo  grupių, specialioji lavinamoji klasė (2 pogrupiai). 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje etatų skaičius – 53,2, iš jų: pedagoginių darbuotojų 

– 28,95, kitų darbuotojų – 23,0, sveikatos priežiūros specialistų – 1,25etatai. Vidutinis darbuotojų 

skaičius -55, iš jų : 29 pedagoginiai darbuotojai ir 26 – kitas personalas. 

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

mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti,- negauti biudžeto asignavimai įstaigų 

pajamų už teikiamas paslaugas lėšos (už išlaikymą švietimo įstaigose) – 10890,22 Eur., patalpų 

nuoma- 82,89 Eur., atsitiktinės paslaugos – 42,13 Eur. 

Forma Nr. 2 – finansavimo šaltinis 151; nepanaudoti asignavimai 2.2.1.1.1.30 st. kitos 

paslaugos – 1,30 Eur. banko paslaugoms. Ataskaitinio laikotarpio planas 230570 Eur, įvykdymas -

166874,67 Eur.  Pagal lėšų panaudojimą ataskaitiniam laikotarpiui įvykdymas 72,3%. 

Forma Nr. 2 – finansavimo šaltinis 141. Ataskaitinio laikotarpio planas - 117375 Eur., 

įvykdymas  - 100056,08  Eur.  Pagal lėšų panaudojimą ataskaitiniam laikotarpiui įvykdymas 85,2%. 

Forma Nr. 2 -  finansavimo šaltinis 1462. Per ataskaitinį laikotarpį lėšos nenaudotos. 

Forma Nr. 2 – finansavimo šaltinis 31,33, 34. Ataskaitinio laikotarpio planas 25156 

Eur., įvykdymas –  21369,76 Eur.  Pagal lėšų panaudojimą ataskaitiniam laikotarpiui įvykdymas 

85,0%. 

Forma Nr. 4 – mokėtinos sumos.  Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje  - 

21301,08 Eur. : - darbo užmokestis – 8802,45 Eur., socialinio draudimo įmokos – 2718,72 Eur., 

maisto produktų tiekėjams  – 181,92 Eur.,  ryšių paslaugos – 58,76 Eur.,  vandens pašildymą – 

228,51 Eur., už vandenį – 357,58 Eur., elektrą – 352,96 Eur., remonto darbai – 8232,63 Eur., atliekų 

tvarkymas – 270,18 Eur. , kitos paslaugos (objekto stebėjimo, kompiuterinės, kenkėjų kontrolės ir 

kt.) – 97,37 Eur.  

Gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 4061,76 Eur. (už išlaikymą 

švietimo įstaigose), 17,48 Eur. - atsitiktines paslaugos, 
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