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2018 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO I KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

2018-03-31 Nr. F-151 

 

I. AIŠKINAMOJO RAŠTO BENDROJI DALIS 

 

Gimnazijos įsteigimo data – 1781 m. rugsėjo 1 d. 

Įmonės kodas 290245670. 

Gimnazijos teisinė forma – biudžetinė įstaiga. 

Gimnazijos priklausomybė – savivaldybės. 

Gimnazijos buveinė – Vienuolyno g. 16, Miroslavas, Miroslavo sen., 64235 Alytaus r. 

Steigėja – Alytaus rajono savivaldybės taryba, identifikavimo kodas 188652430, Pulko g. 

21, LT-62133 Alytus. 

Pagrindinė veiklos sritis – švietimas. 

Gimnazija turi Miroslavo gimnazijos Miroslavo ikimokyklinio ugdymo  ir Miroslavo 

gimnazijos Kumečių pagrindinio ugdymo skyrius. 

2018-03-31 gimnazijoje mokėsi 248 mokinių. Ikimokyklinio ugdymo skyrių lankė 21 

ugdytinis. 

Dirbo 47 pedagogai, 2 ikimokyklinio ugdymo auklėtojos, 25 aptarnaujančio personalo 

darbuotojai. 

Biudžetinių lėšų sąskaitoje banke 2018-03-31 likutis 0,00 Eur (2018-04-01 Luminor  Bank, 

AB gimnazijos biudžetinės sąskaitos išrašo kopija). 

 

II. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 

 

1. Alytaus r. Miroslavo gimnazijos 2018 m I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 

sudarytas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo 

lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos 

finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1 K-465 ,,Dėl Valstybės ir savivaldybių 

biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo 

taisyklių ir formų patvirtinimo” (Žin., 2009, Nr. 3-60; 2011, Nr. 40-1930, Nr. 96-4520, Nr. 118-

5566; 2012, Nr. 38-1900). 

2. 2018 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitų rinkinį sudaro šios formos: 

 Nr.1 ,,Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir 

kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti”; 

 Nr. 2 ,,Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos”; 

 Nr. 4 ,,Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita”; 



 Pažymos dėl finansavimo sumų; 

 Pažymos apie finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimą. 

 

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

 

3. Informacija apie gautų pajamų įmokų į biudžetą (forma 1) vykdymo ataskaitą. 

Formoje Nr. 1 pateikta įmokų į biudžetą, skiriamų gautoms pajamoms finansuoti,  ataskaita. 

Per 2018 m. pervesta į savivaldybės biudžetą 2 336,80 Eur., gauta asignavimų – 1 420,79 

Eur ir panaudota asignavimų – 1 420,79 Eur., negauti biudžeto asignavimai – 916,01 Eur. 

4. Informacija apie kitoms reikmėms (Mokykla) finansavimo biudžeto išlaidų (forma 

2) vykdymo ataskaitą. 

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 29 900,00 Eur, gauta asignavimų – 25 395,86 Eur, 

panaudota – 25 395,86 Eur. 

5. Informacija apie kitoms reikmėms (mokinių pavėžėjimui) finansavimo biudžeto 

išlaidų (forma 2) vykdymo ataskaitą. 

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 900,00 Eur, gauta asignavimų – 737,18 Eur, 

panaudota – 737,18 Eur. 

6. Informacija apie mokinio krepšelio (Mokykla) finansavimo biudžeto išlaidų (forma 

2) vykdymo ataskaitą. 

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 90 800,00 Eur, gauta asignavimų – 60 039,08 

Eur., panaudota – 60 039,08 Eur.  

7. Informacija apie biudžetinių įstaigų gautų pajamų (Mokykla)  finansavimo biudžeto 

išlaidų (forma 2) vykdymo ataskaitą. 

 Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 600,00 Eur, gauta asignavimų –  246,00 Eur; 

panaudota – 246,00 Eur. 

8. Informacija apie biudžetinių įstaigų gautų pajamų ( Ikimokyklinis ugdymo skyrius)  

finansavimo biudžeto išlaidų (forma 2) vykdymo ataskaitą. 

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 1 700,00 Eur, gauta asignavimų –  1 174,79 Eur; 

panaudota – 1 174,79 Eur. 

9. Informacija apie valstybės deleguotų funkcijų (socialinė parama mokiniams) 

finansavimo biudžeto išlaidų (forma 2) vykdymo ataskaitą. 

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 12 400,00 Eur, gauta asignavimų – 5 817,84 Eur, 

panaudota – 5 817,84 Eur. 

10. Informacija apie kitoms reikmėms (Ikimokyklinio ugdymo skyrius) finansavimo 

biudžeto išlaidų (forma 2) vykdymo ataskaitą. 

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 4 500,00Eur, gauta asignavimų – 3 268,54 Eur, 

panaudota – 3 268,54 Eur. 

11. Informacija apie mokinio krepšelio (Ikimokyklinio ugdymo skyrius) finansavimo 

biudžeto išlaidų (forma 2) vykdymo ataskaitą. 

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas 4 400,00 Eur, gauta asignavimų – 2 763,25 Eur, 

panaudota – 2 763,25 Eur. 

12. Informacija apie apyvartines lėšas   (Ikimokyklinio ugdymo skyrius) finansavimo 

biudžeto išlaidų (forma 2) vykdymo ataskaitą. 

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 400,00  Eur, gauta asignavimų – 400,00 Eur, 

panaudota – 400,00 Eur. 

13. Informacija apie  apyvartines lėšas (Mokykla) finansavimo biudžeto išlaidų (forma 

2) vykdymo ataskaitą. 



Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 700,00 Eur, gauta asignavimų – 700,00 Eur, 

panaudota – 700,00 Eur. 

13. Informacija apie  apyvartines lėšas (Kumečių ugdymo skyrius) finansavimo 

biudžeto išlaidų (forma 2) vykdymo ataskaitą. 

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 300,00 Eur, gauta asignavimų – 250,00 Eur, 

panaudota – 250,00 Eur. 

18. Informacija apie kitoms reikmėms (Kumečių ugdymo skyrius) finansavimo 

biudžeto išlaidų (forma 2) vykdymo ataskaitą. 

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 13 900,00 Eur, gauta asignavimų – 12 920,96 Eur, 

panaudota – 12 920,96 Eur. 

19. Informacija apie mokinio krepšelio (Kumečių ugdymo skyrius) finansavimo 

biudžeto išlaidų (forma 2) vykdymo ataskaitą. 

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas - 22 400,00 Eur, gauta asignavimų – 14 642,07 Eur, 

panaudota – 14 642,07 Eur. 

20. Informacija apie biudžetinių įstaigų gautų pajamų (Kumečių ugdymo skyrius)  

finansavimo biudžeto išlaidų (forma 2) vykdymo ataskaitą. 

 Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 200,00 Eur, gauta asignavimų –  0,00 Eur; 

panaudota – 0,00 Eur. 

23. Informacija apie mokėtinų ir gautinų sumų (forma 4) įsiskolinimą. 

Įstaigos išlaidų sąmatų vykdymo 2018-03-31 mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitoje (forma 4) 

apskaitomas mokėtinų sumų įsiskolinimas 64 150,81  Eur. Iš jų: 

 DU – 38 375,92 Eur, sodra – 12 373,23 Eur, darbdavio socialinė parama – 121,25 Eur,  

mityba – 755,00 Eur. ryšių paslaugoms – 111,15 Eur,  transporto išlaikymas – 1 236,85 Eur., 

komunalinėms paslaugoms – 5 535,79 Eur. kitos paslaugos – 1 267,32 Eur., mokinių pavežėjimas – 

425,82 Eur, nemokamas maitinimas – 3 948,48 Eur. 

 

Gautinos sumos 2018-03-31 sudaro 2 074,14 Eur. Iš jų: 

Už ryšių paslaugas – 6,62 Eur, už komunalines paslaugos – 1 015,76   Eur,  pajamos iš IUS 

tėvų ( ikimokyklinis) – 637,42 Eur, pajamos iš  tėvų (  pailg. d. d. grupė) – 303,15 Eur, pajamos iš 

nuomos – 111,19 Eur. 

Atostoginių kaupiniai: 

Alytaus r. Miroslavo gimnazijos klasės krepšelis – DU 20 438,98 Eur, sodra – 6 336,87 Eur. 

Alytaus r. Miroslavo gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus klasės krepšelis – DU 641,91 Eur, 

sodra – 198,86 Eur. 

Alytaus r. Miroslavo gimnazijos Kumečių pagrindinio ugdymo skyriaus klasės krepšelis – DU 5 

132,83 Eur, sodra – 1 593,22Eur. 

Alytaus r. Miroslavo gimnazijos kitų reikmių – DU 2 847,14 Eur, sodra – 883,04 Eur. 

Alytaus r. Miroslavo gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus kitų reikmių – DU 166,17 Eur, 

sodra – 51,48 Eur. 

Alytaus r. Miroslavo gimnazijos Kumečių pagrindinio ugdymo skyriaus kitų reikmių– DU 1 092,62 

Eur, sodra – 340,16 Eur. 

Bendra suma:  DU – 30 319,65 Eur, sodra – 9 403,63 Eur. 

 

Direktorius                                                                                                     Romualdas Gelažauskas 

 

 

Vyr. buhalterė                                                                                                Neringa Buškauskienė 


