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MAŽEIKIŲ KAZIMIERO JAGMINO PRADINĖ MOKYKLA 

(įstaigos kodas 191814981, Sedos g. 12, Mažeikiai) 

 

2013 METŲ III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

     I. BENDROJI DALIS 

Mažeikių Kazimiero Jagmino pradinė mokykla (toliau – K.Jagmino pradinė mokykla) yra 

savivaldybės biudžetinė įstaiga, įregistruota 1995m. birželio 02 d. , rejestro Nr. 010659, įstaigos kodas – 

191814981. 

K. Jagmino pradinės mokyklos buveinė: Sedos d. 12, Mažeikiai. 

Pagrindinė K. Jagmino pradinės mokyklos veikla yra pradinis ugdymas. 

K. Jagmino pradinė mokykla neturi kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų 

subjektų. 

K. Jagmino pradinė mokykla neturi filialų ir struktūrinių vienetų. 

K. Jagmino pradinėje mokykloje per 2013 m. rugsėjo mėn. vidutiniškai dirbo 43 darbuotojai. 

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti K. Jagmino pradinės mokyklos veiklą 

finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra. 

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

Apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės 

įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais, įstaigos apskaitos politika, kuri 

patvirtinta direktoriaus 2010 m. sausio mėn. 25 d. įsakymu Nr.48V „Dėl buhalterinės apskaitos vadovo 

patvirtinimo". 

Išsamiai apskaitos politika aprašyta 2012 metų metiniame finansinio ataskaitų rinkinio 

aiškinamajame rašte. 
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III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 

 

1. Nematerialus turtas 

Pilnai nudėvėto nematerialaus turto, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina – 

800,00 Lt. 

2. Ilgalaikis materialus turtas   

Ilgalaikį materialųjį turtą ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro:  

- Pastatai, kurių naudingo tarnavimo laikas 70 m., bendra įsigijimo savikaina – 2743174,00 Lt, sukauptas 

nusidėvėjimas – 823513,00 Lt, likutinė vertė – 1919661,00 Lt; 

- Mašinos ir įrenginiai, bendra įsigijimo savikaina – 62391,50 Lt, sukauptas nusidėvėjimas – 50187,44 Lt, 

likutinė vertė – 12204,06 Lt, iš jų: medicinos įranga, kurios naudingo tarnavimo laikas 5 m., bendra 

įsigijimo savikaina – 1512,50 Lt, sukauptas nusidėvėjimas – 604,94 Lt, likutinė vertė – 907,56 Lt, kitos 

mašinos ir įrenginiai, kurių naudingo tarnavimo laikas 10 m., bendra įsigijimo savikaina – 60879, 00 Lt, 

sukauptas nusidėvėjimas – 49582,50 Lt, likutinė vertė – 11296,50 Lt.  

- Baldai ir biuro įranga -  bendra įsigijimo savikaina – 135826,33 Lt, sukauptas nusidėvėjimas – 

111788,51 Lt, likutinė vertė – 24037,82 Lt, iš jų: baldai, kurių naudingo tarnavimo laikas 7 m., bendra 

įsigijimo savikaina – 15123,00 Lt, sukauptas nusidėvėjimas – 14709,00 Lt, likutinė vertė – 414,00 Lt, 

kompiuterinė įranga, kurios naudingo tarnavimo laikas 4 m., bendra įsigijimo savikaina – 86909,21 Lt, 

sukauptas nusidėvėjimas – 76929,53 Lt, likutinė vertė – 9979,68 Lt,  kita biuro įranga, kurios naudingo 

tarnavimo laikas - 6 m., įsigijimo savikaina – 33794,12 Lt, sukauptas nusidėvėjimas – 20149,98 Lt, 

likutinė vertė – 13644,14 Lt. 

- Kitas ilgalaikis materialusis turtas -  bendra įsigijimo savikaina – 5048,00 Lt, sukauptas nusidėvėjimas – 

4058,00 Lt, likutinė vertė – 990,00 Lt, iš jų: scenos meno priemonės, kurių naudingo tarnavimo laikas 10 

m., bendra įsigijimo savikaina –1859,00 Lt, sukauptas nusidėvėjimas –  869,00 Lt, likutinė vertė – 990,00 

Lt, ūkinis inventorius ir kiti reikmenys, kurio naudingo tarnavimo laikas 7 m., bendra įsigijimo savikaina – 

1289,00 Lt, sukauptas nusidėvėjimas – 1289,00 Lt, likutinė vertė – 0,00 Lt,  kitas ilgalaikis materialusis 

turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas - 5 m., įsigijimo savikaina – 1900,00 Lt, sukauptas nusidėvėjimas 

–  1900,00 Lt, likutinė vertė – 0,00 Lt. 

Ilgalaikio materialiojo turto (žemės), kuris rodomas užbalansinėje sąskaitoje, yra už 156506,00 Lt. 

Visiškai nudėvėto ilgalaikio turto, kuris vis dar naudojamas įstaigos veikloje, įsigijimo savikaina – 

91508,00 Lt. 
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3. Atsargos   

Ataskaitinio laikotarpio K.Jagmino pradinė mokykla turėjo 4076,70 Lt atsargų (medžiagų už 

4076,70 Lt , ūkinio inventoriaus, kuris rodomas užbalansinėje sąskaitoje yra už 357382,26 Lt). 

Finansavimo šaltiniai: 0,00 Lt – savivaldybės biudžetas; 0,00 Lt – mokinio krepšelio lėšos; 4076,70 Lt – 

iš įstaigos pajamų. 

4. Per vienus metus gautinos sumos 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje K.Jagmino pradinės mokyklos apskaitoje registruotas sukauptos 

gautinos sumos 212582,15 litų.  

4.1 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 

Gautinos sumos už parduotas prekes ir paslaugas (2013 m. rugsėjo mėn.) yra 2040,29 Lt: tėvų 

mokestis už prailgintą grupę yra 273,35 Lt, antkainis -  1766,94 Lt.  

4.2 Sukauptos gautinos sumos 

Sukauptas gautinas finansavimo sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro: 

- iš valstybės biudžeto mokinio krepšeliui finansuoti – 159280,12 Lt;  

- iš valstybės biudžeto „Darbo biržai“ finansuoti  – 2478,46 Lt; 

- iš valstybės biudžeto mokinių nemokamam maitinimui finansuoti – 3538,00 Lt; 

- iš savivaldybės biudžeto savarankiškoms funkcijoms finansuoti – 39359,38 Lt; 

- spec. programai finansuoti (įstaigos pajamos) – 97,58 Lt. 

Iš viso sukauptos gautinos sumos sudaro 204753,54 Lt. 

4.3 Kitos gautinos sumos 

- kitos gautinos sumos: iš valstybės lėšų 5788,32 Lt (Nacionalinė agentūra). 

5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 24559,84 Lt. Iš jų: 

- 0,00 Lt biudžeto asignavimai savarankiškoms funkcijoms atlikti; 

- 12163,19 Lt pavedimų lėšos; 

- 270,50 Lt tėvų lėšos; 
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-  0,00 Lt nemokamo maitinimo; 

- 12126,15 Lt GPM parama (2 proc.) 

6. Finansavimo sumos 

Finansavimo sumų likutis yra 1973519,92 Lt: iš valstybės biudžeto – 13683,61 Lt; iš Savivaldybės 

biudžeto – 1931863,10 Lt, iš Europos Sąjungos – 11046,64 Lt ir kitų šaltinių – 16926,57 Lt. Detalesnė 

informacija apie finansavimo sumų panaudojimą pateikiama  (1 priede). Finansavimo sumų likučių 

informacija pateikta (2 priede). 

7. Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai    

Finansinių įsipareigojimų likutis 2013 metų rugsėjo 30 dienai yra 222503,69 Lt, iš to skaičiaus: 

- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 100750,93 Lt (iš Savivaldybės biudžeto: 11548,59 Lt 

mokėtinas darbo užmokestis, valstybinei mokesčių inspekcijai mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 

1621,78 Lt, mokėtinas socialinio draudimo įmokos 9 % 1431,91  Lt ir 30,98 % 4928,97 Lt, mokėtina 

suma pagal vykdomąjį raštą 241,55 Lt; iš mokinio krepšelio mokėtinas darbo užmokestis 44839,77 Lt, 

gyventojų pajamų mokestis 8671,07 Lt, mokėtinas socialinio draudimo įmokos 9 % 5544,88 Lt ir 30,98 % 

19086,61 Lt; iš sveikatos programos lėšų 233,99 Lt mokėtinas darbo užmokestis, socialinio draudimo 

įmokos 9 % 22,15  Lt ir 30,98 %  76,25 Lt socialinio bei valstybinei mokesčių inspekcijai mokėtinas 

gyventojų pajamų mokestis 26,94 Lt ir iš „Darbo biržos“ lėšų mokėtinas darbo užmokestis sudaro 

1639,30 Lt, GPM 15 % yra 81,26 Lt, mokėtinas socialinio draudimo įmokos 9 % 170,16 Lt ir 30,98 % 

585,75 Lt); 

- tiekėjams mokėtinos sumos – 28919,83 Lt, iš jų: 

 Iš savivaldybės biudžeto 7908,08 Lt, iš jų: UAB „Mažeikių autobusų parkas“ 950,13 Lt, UAB 

„Arkonta“ 2227,84 Lt; UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ 1143,52 Lt, UAB „Telšių regiono atliekų 

tvarkymo centras“ 400,00 Lt, UAB „Mažeikių vandenys“ 1642,09 Lt, AB „TEO LT“ 83,47 Lt, 

UAB „Energijos tiekimas“ 141,34 Lt, AB „Lesto“ 1319,69Lt; 

 Iš spec. programos („Kokybiško mokinių maitinimo užtikrinimas“) 1545,35 Lt, iš jų: UAB 

„Energijos tiekimas“ 510,91 Lt, UAB „Mažeikių vandenys“  994,44 Lt, UAB „Profilaktinė 

dezinfekcija“ 40,00 Lt; 

 Iš spec. programos („Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, bendrųjų ir specialiųjų programų 

įgyvendinimas bendrojo ugdymo mokyklose“) 540,80 Lt, iš jų: UAB „Energijos tiekimas“ 134,19 

Lt, UAB „Mažeikių vandenys“  406,61 Lt; 

 Iš nacionalinės agentūros 6111,88 Lt, iš jų: I.Į. „Svajūnas ir Ko“ 2417,18  Lt, AB „Pieno 

žvaigždės“ 3694,70 Lt; 
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 Iš valgyklos maitinimo 12813,72 Lt, iš jų: UAB „Vigesta“ 459,82 Lt, UAB „Žemaitijos pienas“ 

1099,33 Lt, I.Į. D. Račkauskienės 2083,71 Lt, UAB „Grūstė“ 7932,70 Lt, UAB „Mažeikių duona“ 

530,56 Lt, I.Į. „Svajūnas ir Ko“ 707,60 Lt. 

- sukauptos sąnaudos atostoginiams ir socialiniam draudimui – 92816,28 Lt (8916,24 Lt sukauptos 

atostogų ir 2762,25 Lt socialinio draudimo įmokų sąnaudos iš SB ir 61946,70 Lt sukauptos atostogų ir 

19191,09 Lt socialinio draudimo sąnaudos iš MK). 

- kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 16,65 Lt (tėvų permoka). 

8. Grynasis turtas 

Eilutę „Grynasis turtas“ sudaro ankstesnių metų perviršis 365,82 Lt ir einamųjų metų perviršis 

1722,14 Lt. Iš viso sukaupta perviršio suma 2087,96 Lt. 

 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  

 

9. Pagrindinės veiklos pajamos 

Ataskaitinio laikotarpio pajamas sudaro: 

- 748392,88 Lt panaudota finansavimo pajamų iš valstybės biudžeto, iš jų: 698287,25 Lt - kitoms 

išlaidoms finansuoti, 2221,95 Lt – IMT įsigyti ir 47883,68 Lt – atsargoms įsigyti; 

- 320028,08 Lt panaudota finansavimo pajamų iš savivaldybės biudžeto, iš jų: 289387,48 Lt - kitoms 

išlaidoms finansuoti, 30342,60 Lt – IMT įsigyti ir 298,00 Lt – atsargoms įsigyti; 

- 8266,59 Lt panaudota finansavimo pajamų iš Europos Sąjungos lėšų, iš jų: 0,00 Lt - kitoms išlaidoms 

finansuoti, 8266,59 Lt – IMT įsigyti, 0,00 Lt atsargoms įsigyti;  

- 44305,93 Lt panaudota finansavimo pajamų iš kitų šaltinių, iš jų: 8769,88 Lt - kitoms išlaidoms 

finansuoti, 1205,99  Lt – IMT įsigyti ir 34330,06 Lt – atsargoms įsigyti. 

-  10446,43 Lt pagrindinės veiklos kitos pajamos (tėvų mokestis ir antkainis). 

10. Pagrindinės veiklos sąnaudos 

Šioje eilutėje parodytos per ataskaitinį laikotarpį užregistruotos finansavimo sąnaudos ir sukauptos 

finansavimo sąnaudos. 

11. Grynasis perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką 

Apskaičiuotas grynasis perviršis prieš nuosavybės metodo įtaką yra 1722,14 Lt. 



6 
 

Pagrindinės veiklos kitos pajamos yra 10446,43 Lt. Padaryta sąnaudų iš biudžetinės įstaigos 

programos lėšų 8724,29 Lt. 

K. Jagmino pradinėje mokykloje nenumatomas restruktūrizavimas arba veiklos nutraukimas. 

Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo priimta. 

 

 

 

Direktorė           Janina Gendvilienė 

 

Parengė vyresn. buhalterė I. Budrienė  

Tel. 8 443 70461, el. p. kjagminas@gmail.com 

 


