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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 I ketvirtį gauti ir panaudoti asignavimai – 167 231,91 Eur, 

asignavimų planas – 237 900,00 Eur, nepanaudota – 70 668,09  Eur. 
 Mokyti mažiau pasirenkamų užsienio kalbų programos  21.01.01.06, valstybės funkcija 

- 09.02.02.01, 141 mokinio krepšelio lėšų I ketvirtį  asignavimų negauta, asignavimų planas 

– 900 Eur.  

Užtikrinti ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymą 

programos 21.01.01.08, valstybės funkcija - 09.02.02.01, 15101 savivaldybės lėšų I ketvirtį 

gauti ir panaudoti asignavimai – 35 247,09 Eur, asignavimų planas – 46 700 Eur, nepanaudota 

–11 452,91  Eur.  

Įgyvendinti savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 

28.01.03.01, valstybės funkcija – 05.03.01.01, 151021 savivaldybės lėšų I ketvirtį  

asignavimų negauta.  
   Užtikrinti ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymą 

programos 21.01.01.08, valstybės funkcija - 09.02.02.01, specialiųjų  lėšų asignavimų 

nepanaudota, planas 800 Eur. 

Mokinius nemokamai maitinti programos 23.02.01.09, valstybės funkcija - 10.04.01.40, 

14218 valstybės deleguotų lėšų I ketvirtį  gauti ir panaudoti asignavimai – 1 954,72 Eur, 

asignavimų planas – 5 000 Eur, nepanaudota – 3 045,28 Eur. 

2018 m. I ketvirtį iš viso gauta ir panaudota  – 204 433,72 Eur , 80 procentų skirtų 

asignavimų. 

2018 metų pradžioje ir I ketvirčio pabaigoje biudžetinių lėšų sąskaitoje likučio nėra. 

 Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų I ketvirčio 

pradžioje ir pabaigoje gimnazija neturi. 
Svarbių įvykių ir aplinkybių, kurios galėtų paveikti veiklą , finansinių ataskaitų sudarymo 

dieną nėra.  
                       Teisminių bylų ir kitų ginčų, nagrinėjamų teismuose, nėra.  
                       Ataskaitiniu laikotarpiu reikšmingų įvykių gimnazijoje nebuvo. 
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