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 Formose Nr.2 pateiktos Jotvingių gimnazijos gautų ir panaudotų asignavimų 

ataskaitos. 

 Finansuoti bendrajį ugdymą programos 21.01.01.03, valstybės funkcija - 09.02.02.01, 

141 mokinio krepšelio lėšų per 6 mėn. gauti ir panaudoti asignavimai – 545 462,18 Eur, 

asignavimų planas – 633 900,00 Eur, nepanaudota – 88 437,82 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 
– 62 696,18 Eur, socialinio draudimo įmokoms – 19 153,14 Eur, prekių ir paslaugų 

įsigijimui  - 6 588,50 Eur. 

 Mokyti mažiau pasirenkamų užsienio kalbų programos  21.01.01.06, valstybės 

funkcija - 09.02.02.01, 141 mokinio krepšelio lėšų II ketv. asignavimų planas – 1 000,00 

Eur. Asignavimai nepanaudoti. 

Išlyginti pedagoginių darbuotojų tarifinių atlygių koeficientų skirtumus, užtikrinti 

paslaugų prieinamumą ir jų įvairovę bei gerinti darbo apmokėjimo sąlygas programos 

21.01.01.05, 14708 valstybės biudžeto lėšų per 6 mėn. gauti ir panaudoti asignavimai 

8492,33Eur,  asignavimų planas - 12 700,00 Eur, nepanaudota – 4 207,67 Eur. 

Užtikrinti ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymą 

programos 21.01.01.08, valstybės funkcija - 09.02.02.01, 15101 savivaldybės lėšų per 6 
mėn. gauti ir panaudoti asignavimai – 82 043,94 Eur, asignavimų planas – 108 200,00 Eur, 

nepanaudota – 26 156,06 Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 6 113,13 Eur, socialinio draudimo 

įmokoms – 2 313,77 Eur, prekių ir paslaugų įsigijimui  - 16 961,53  Eur, socialinei paramai 

pinigais –767,63 Eur.  

Užtikrinti ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymą 

programos 21.01.01.08, valstybės funkcija - 09.02.02.01, 14709 valstybės biudžeto lėšų 

asignavimų planas – 1800,00 Eur, asignavimai nepanaudoti.  

Užtikrinti ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymą 

programos 21.01.01.08, valstybės funkcija - 09.02.02.01, 1591 savivaldybės lėšų I ketvirtį 

gauti ir panaudoti asignavimai – 1 500 Eur, asignavimų planas – 1 500 Eur, panaudoti visi 

skirti asignavimai. 
Įgyvendinti savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 

28.01.03.01, valstybės funkcija – 05.03.01.01, 151021 savivaldybės lėšų per 6 mėn. gauti ir 

panaudoti asignavimai – 370,00 Eur, nepanaudota - 30,00 Eur.  

   Užtikrinti ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymą 

programos 21.01.01.08, valstybės funkcija - 09.02.02.01, 31 specialiųjų  lėšų per 6 mėn. 

gauta ir panaudota – 174,56 Eur, nepanaudota – 742,44 Eur. 

Mokinius nemokamai maitinti programos 23.02.01.09, valstybės funkcija - 

10.04.01.40, 14218 valstybės deleguotų lėšų per 6 mėn. gauti ir panaudoti asignavimai – 7 

800,00 Eur, panaudoti visi skirti asignavimai. 
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2017 metų pradžioje ir II ketvirčio pabaigoje biudžetinių lėšų sąskaitoje likučio nėra. 

 Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų 2017 metų 

pradžioje ir II ketvirčio pabaigoje gimnazija neturi. 

   
 

Direktorius                        Kęstutis Miliauskas 
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