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ŠALČININKŲ RAJONO JAŠIŪNŲ MYKOLO BALINSKIO GIMNAZIJA 

Įmonės kodas 291417190, M. Balinskio g. 16, Jašiūnai 

 

2015 m. sausio mėn. 1 d. – 2015 m. gruodžio mėn. 31 d. 

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

PRIE 2015 M. IV KETVIRČIO BIUDŽETO ĮVYKDYMO  ATASKAITŲ 

 
 

I. Bendroji dalis 

Įstaiga įregistruota 1994 m. rūgpjūčio 29 d. Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, rejestro Nr. 

085455, įmonės kodas 291417190, adresas M. Balinskio g. 16A, Jašiūnai.  

2007 metais mokyklai suteiktas Mykolo Balinskio vardas. 2014 metų rugsėjo 1 d. įstaigai suteiktas 

Šalčininkų r. Jašiūnų Mykolo Balinskio gimnazijos (toliau – gimnazija) statusas. 

Gimnazija iki 2009 m. rugsėjo 1 d. turėjo pradinių klasių Vilkiškių skyriuje, esantį Vilkiškių kaime, 

Turgelių seniūnijoje.  

Gimnazija yra Šalčininkų rajono savivaldybės pelno nesiekianti biudžetinė švietimo įstaiga, teikianti 

pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą lenkų kalba. 

2007 m. birželio 14 d. įstaigai suteiktas paramos gavėjo statusas. 

2009 m. sausio 1 d. įstaiga tapo savarankiška asignavimų valdytoja. 

2015 m. IV ketvirčio vidurinis darbuotojų skaičius gimnazijoje – 51 darbuotojas, iš jų 12,5 darbuotojų 

etatai patvirtinti steigėjų sprendimu, kurių išlaikymui lėšos yra skiriamos iš rajono savivaldybės biudžeto. 

Pedagogai yra išlaikomi iš mokinių krepšelio lėšų. 

Gimnazija vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas. 

Gimnazija finansinės ataskaitos teikiamos už IV ketvirčio 2015 biudžetinius metus. 

Finansinėse atskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais – eurais. 

 
 

II. Informacija apie biudžeto išlaidų sąmatos vykdymą 
 

1. Informacija apie švietimo, sporto ir jaunimo reikalų (02) programos, mokinio krepšelio biudžeto 

išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą (09.02.01.01.). Finansavimo šaltinis - mokinio krepšelio lėšos 

(4SB(MK)).  

Planas metams (su visais patikslinimais) – 467.590,00 Eur. 

Gauti asignavimai – 467.588,14 Eur. 

Kasinės išlaidos – 467.588,14 Eur. 

Plano likutis (lyginant su metiniu planu) – 1,86 Eur. 

Likutis banke – 0,00 Eur. 

Įvykdyta 99,999 % (lyginant su metiniu planu). 
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2. Informacija apie švietimo, sporto ir jaunimo reikalų (02) programos, mokinio krepšelio biudžeto 
išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą (09.02.01.01.) (lėšos skirtos egzaminams administruoti ir vykdyti). 
Finansavimo šaltinis - mokinio krepšelio lėšos (4SB(MK)).  

Planas metams (su visais patikslinimais) – 273,00 Eur. 

Gauti asignavimai – 271,87 Eur. 

Kasinės išlaidos – 271,87 Eur. 

Plano likutis (lyginant su metiniu planu) – 1,13 Eur. 

Likutis banke – 0,00 Eur. 

Įvykdyta 99,59 % (lyginant su metiniu planu). 

 

3. Informacija apie švietimo, sporto ir jaunimo reikalų (02) programos, savivaldybės biudžeto išlaidų 
sąmatos vykdymo ataskaitą (09.02.01.01.). Finansavimo šaltinis - savivaldybės biudžeto lėšos (5SB).  

Planas metams (su visais patikslinimais) – 139.086,00 Eur. 

Gauti asignavimai – 137.427,77 Eur. 

Kasinės išlaidos – 137.427,77 Eur. 

Plano likutis (lyginant su metiniu planu) – 1658,23 Eur. 

Likutis banke – 0,00 Eur. 

Įvykdyta 98,81 % (lyginant su metiniu planu). 

 

4. Informacija apie švietimo, sporto ir jaunimo reikalų (02) programos, savivaldybės biudžeto išlaidų 
sąmatos vykdymo ataskaitą (09.02.01.01.). Finansavimo šaltinis - valstybės biudžeto tikslinės lėšos pagal 
LRV nutarimus  (4LRVB(VB)).  

Planas metams (su visais patikslinimais) – 2.657,87 Eur. 

Gauti asignavimai – 2.657,87 Eur. 

Kasinės išlaidos – 2.657,87 Eur. 

Plano likutis (lyginant su metiniu planu) – 0,00 Eur. 

Likutis banke – 0,00 Eur. 

Įvykdyta 100,00 % (lyginant su metiniu planu). 

 

5. Informacija apie švietimo, sporto ir jaunimo reikalų (02) programos, mokinių pavėžėjimo biudžeto 

išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą (09.06.01.01.). Finansavimo šaltinis - savivaldybės biudžeto lėšos 

(5SB).  

Planas metams (su visais patikslinimais) – 8.100,00 Eur. 

Gauti asignavimai – 8.100,00 Eur. 

Kasinės išlaidos – 8.100,00 Eur. 

Plano likutis (lyginant su metiniu planu) – 0,00 Eur. 

Likutis banke – 0,00 Eur. 

Įvykdyta 100,00 % (lyginant su metiniu planu). 

 

6. Informacija apie socialines paramos (04) programos, mokinių nemokamo maitinimo (išlaidų už įsigytus 

produktus) biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą (10.04.01.40.C). Finansavimo šaltinis - lėšos 

valstybinės funkcijoms atlikti (4SB(VD)01).  
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Planas metams (su visais patikslinimais) – 19.890,00 Eur. 

Gauti asignavimai – 19.795,50 Eur. 

Kasinės išlaidos – 19.795,50 Eur. 

Plano likutis (lyginant su metiniu planu) – 94,50 Eur. 

Likutis banke – 0,00 Eur. 

Įvykdyta 99,52 % (lyginant su metiniu planu). 

 

7. Informacija apie socialines paramos (04) programos biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą 

(10.04.01.40.D). Finansavimo šaltinis - savivaldybės biudžeto lėšos (5SB).  

Planas metams (su visais patikslinimais) – 2.608,00 Eur. 

Gauti asignavimai – 2.236,86 Eur. 

Kasinės išlaidos – 2.236,86 Eur. 

Plano likutis (lyginant su metiniu planu) – 371,14 Eur. 

Likutis banke – 0,00 Eur. 

Įvykdyta 85,77 % (lyginant su metiniu planu). 

 

8. Informacija apie švietimo, sporto ir jaunimo reikalų (02) programos, spec. prog. biudžeto išlaidų 

sąmatos vykdymo ataskaitą (09.02.02.01.). Finansavimo šaltinis - specialiosios programos lėšos (pajamos 

už teikiamas paslaugas) (5SB(SP)).   

Planas metams (su visais patikslinimais) – 200,00 Eur. 

Gauti asignavimai – 115,96 Eur. 

Kasinės išlaidos – 115,96 Eur. 

Likutis banke – 0,00 Eur. 

Įvykdyta 57,98 % (lyginant su metiniu planu). 

 

9. Informacija apie švietimo, sporto ir jaunimo reikalų (02) programos, il. turto nuomos biudžeto išlaidų 

sąmatos vykdymo ataskaitą (09.02.02.01.). Finansavimo šaltinis - specialiosios programos lėšos (pajamos 

už IMT nuomą) (5SB(SP)).   

Planas metams (su visais patikslinimais)  – 1.592,00 Eur. 

Gauti asignavimai – 1302,60 Eur. 

Kasinės išlaidos – 1302,60 Eur. 

Likutis banke – 0,00 Eur. 

Įvykdyta 81,67 % (lyginant su metiniu planu). 

 
 

 

L.e. direktoriaus pareigas  Juzef Jankovski 

Vyr. buhalterė     Marta Zapasnik 


